
JOGSZABÁLY

2008. évi LXI.
törvény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény módosításáról*

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20. § (2) és (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Közalkalmazotti jogviszony
a) büntetlen elõéletû,
b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá
c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személlyel létesíthetõ.

(3) Végrehajtási jogszabály a jogviszony létesítéséhez
a) a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltétel alól

mentesítést adhat,
b) magyar állampolgárságot, magyar nyelvtudást, ille-

tõleg cselekvõképességet írhat elõ.”

2. § (1) A Kjt. 20/A. § (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés
esetén pályázat kiírása nélkül létesíthetõ közalkalmazotti
jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltésé-
hez pályázat kiírása kötelezõ. Ezen túlmenõen, a munka-
kör pályázat kiírása nélkül is betölthetõ

a) olyan munkakör vagy vezetõ megbízás esetén,
amely tekintetében – kilencven napon belül – már legalább
két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhí-
vás kiírására,

b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos
ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül
szükséges, és a folyamatos mûködéshez szükséges szemé-
lyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biz-
tosíthatók,
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c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogvi-
szonyban legalább kilenc hónapig foglalkoztatott személlyel
az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszûnését köve-
tõ egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogvi-
szonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellá-
tott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munka-
körének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a
munkáltató azonnali hatályú felmondásával szûnt meg,

d) egy évet meg nem haladó határozott idejû közalkal-
mazotti jogviszony létesítése esetén, vagy

e) ha ezt végrehajtási jogszabály elõírja.”

(2) A Kjt. 20/A. §-ának (4)–(6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek, egyúttal a 20/A. § a követ-
kezõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál
közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül be-
tölthetõ munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiak-
ban: álláshirdetés) a Kormányzati Személyügyi Szolgálta-
tó és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban:
KSZK) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pá-
lyázati felhívást, valamint az álláshirdetést

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban

részt vevõ önkormányzatok székhelyén is, továbbá
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti tele-

pülésen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehaj-
tási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való
közzétételt is elõírhat. Ebben az esetben, továbbá az
a)–c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a KSZK
honlapján való közzététel idõpontját. A pályázat benyújtá-
sának, illetve az álláshirdetésre történõ jelentkezésnek a
határideje a pályázati felhívásnak, illetve az álláshirdetés-
nek a KSZK honlapján való elsõdleges közzétételétõl szá-
mított tizenöt napnál – a munkáltató vezetésére kiírt pályá-
zat esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet.

(5) A pályázó – a (3) bekezdés d) pontja alapján megha-
tározottakon túlmenõen – a pályázathoz csatolja

a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a mun-
káltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,

b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban elõírt to-
vábbi követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.

(6) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a 23. §
(2) bekezdés szerinti magasabb vezetõi munkakörre vagy
megbízásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ huszonegy napon belül a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább há-
romtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szak-
értelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg, melynek
nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselõ-testület
tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakor-
lója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizott-
ság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határ-
idõ lejártát követõ

a) hatvan napon belül, vagy
b) elsõ ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítésérõl, illetve a
vezetõi megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának
rendjét a munkáltató határozza meg.

(7) A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérõ ren-
delkezése hiányában – csak a pályázó beleegyezésével kö-
zölhetõ harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a
pályázó részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni.
Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes ada-
tokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határide-
jétõl számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat
meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.”

3. § (1) A Kjt. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Közalkalmazotti jogviszony – ha törvény eltérõen
nem rendelkezik –

a) helyettesítés céljából,
b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat el-

látására, vagy
c) elõadómûvészeti intézménynél kinevezett vezetõ-

ként történõ foglalkoztatásra, legfeljebb tízéves idõtar-
tamra
létesíthetõ határozott idõre történõ kinevezéssel. Ezen túl-
menõen a határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jog-
viszony határozott idejûvé módosítandó, ha a közalkalma-
zott a prémiumévek programban történõ részvételéhez
hozzájárul.”

(2) A Kjt. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyúttal a 21. § a következõ (4) bekezdés-
sel egészül ki:

„(3) A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közal-
kalmazott munkakörét, a besorolásának alapjául szolgáló
fizetési osztályt és fokozatot (kinevezett vezetõ esetén
munkaköre osztályba sorolásának megjelölését), az illet-
ményét és a munkavégzés helyét. A kinevezési okmány-
ban más, a közalkalmazotti jogviszonyt érintõ kérdés is
meghatározható.

(4) Ha a kinevezés módosítása következtében
a) a kinevezett vezetõ alacsonyabb osztályba sorolt ve-

zetõi munkakört tölt be, illetményét a 66/A. § szerint, vagy
b) a korábbi kinevezett vezetõ nem vezetõi munkakört

tölt be, illetményét fizetési osztályának és fokozatának
alapján

kell megállapítani. Ha a kinevezésmódosítást megelõzõ
illetmény összege az e törvény szerinti garantált mértéket
meghaladta, a kinevezés módosításakor – a 30/C. § (3) be-
kezdésében foglaltak kivételével – az illetmény összegét a
megelõzõ illetmény és a garantált illetmény közötti eltérés
százalékban meghatározott arányának megfelelõen kell
megállapítani.”

4. § (1) A Kjt. 22. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A gyakornoki idõ tartamát a kinevezéskor kell elõ-
írni. A gyakornoki idõ megszûnik,
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a) a közalkalmazotti jogviszony határozott idejûre tör-
ténõ módosításakor, vagy

b) ha a közalkalmazott munkaköre úgy változik, hogy
az (1)–(3) bekezdés alapján nem lenne kötelezõ a gyakor-
noki idõ kikötése.”

(2) A Kjt. 22. § (9)–(12) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek, ezzel egyidejûleg a 22. § a követke-
zõ (13)–(16) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A gyakornoki idõ kikötésekor a munkáltató köteles
tájékoztatni a közalkalmazottat a gyakornoki idõ alatti
szakmai segítõ személyérõl. Másik szakmai segítõt kell ki-
jelölni, ha a kinevezésben a munkavégzés helyének vagy a
munkakörnek a módosítása ezt indokolttá teszi.

(10) A gyakornokkal szembeni szakmai követelmények
biztosítják a munkakör ellátásához szükséges gyakorlati
ismeretek elsajátítását. A végrehajtási rendelet a gyakor-
noki idõ szakmai követelményeit részletesen megállapít-
hatja.

(11) A szakmai segítõ
a) figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét,
b) segíti a gyakornoki követelmények teljesítését,
c) félévente, illetve a szakmai segítõ személyének a

(9) bekezdés szerinti változása elõtt írásban értékeli a gya-
kornok munkavégzését.

(12) Az értékeléshez a gyakornok írásban észrevételt
tehet.

(13) A szakmai követelményekre figyelemmel a mun-
káltató gyakornoki szabályzatában állapítja meg a gyakor-
noki idõvel kapcsolatos kötelezettségeket, különösen:

a) a szakmai követelmények részletes tartalmát,
b) a gyakornok és a szakmai segítõ egyes kötelezettsé-

geit,
c) a gyakornoki idõ alatti számonkérés feltételeit,
d) az értékelés részletes szabályait.
(14) A gyakornoknak és szakmai segítõjének munka-

végzési kötelezettségét úgy kell megállapítani, hogy en-
nek teljesítése mellett rendes munkaidõben a gyakornoki
idõvel kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen.

(15) A gyakornoki idõ lejártának hónapjában a közal-
kalmazottat minõsíteni kell. A minõsítés során a 40. §-t
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott
közvetlen felettese véleménye mellett – ha személyük nem
azonos – a szakmai segítõ értékelését is köteles mérlegel-
ni, valamint

b) a minõsítés eredményeként „megfelelt” és „nem
megfelelt” eredmény adható.

(16) A közalkalmazotti jogviszony e törvény erejénél
fogva megszûnik, ha a közalkalmazott „nem megfelelt”
minõsítést kap. A közalkalmazotti jogviszony a minõsítés
eredményének 40. § (5) bekezdése szerinti ismertetését
követõ tizedik napon szûnik meg.”

5. § A Kjt. 23. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

„(1) A magasabb vezetõi, illetve vezetõi feladat ellátása
önálló munkakörben (a továbbiakban: kinevezett vezetõ),

illetõleg magasabb vezetõ, illetve vezetõ megbízással
(a továbbiakban: megbízott vezetõ) történik. A magasabb
vezetõ, illetve vezetõ megbízás feltétele, hogy a közalkal-
mazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a
magasabb vezetõi, illetve vezetõi beosztásból eredõ fel-
adatait. Magasabb vezetõ csak felsõfokú iskolai végzett-
séggel rendelkezõ közalkalmazott lehet. A megbízást és
annak elfogadását írásba kell foglalni. Nem lehet kineve-
zett vagy megbízott vezetõ a közalkalmazott a gyakornoki
idõ tartama alatt.

(2) A munkáltató vezetõje és helyettese, valamint a
munkáltató mûködése szempontjából meghatározó jelen-
tõségû feladatot ellátó vezetõ magasabb vezetõnek minõ-
sül. A magasabb vezetõ, valamint a vezetõ munkaköröket,
illetve megbízásokat, továbbá a kinevezés, illetve a megbí-
zás feltételeit a végrehajtási rendelet határozza meg. A ma-
gasabb vezetõ munkakör betöltésére, illetõleg ilyen meg-
bízás ellátására pályázatot kell kiírni. Ha a 20/B. § alapján
a pályázat kiírása nem kötelezõ, a munkáltató állapíthatja
meg azt a vezetõ megbízást, illetõleg munkakört, amely
betöltése pályázat alapján történik. Ha a magasabb vezetõ
munkakör, illetve az ilyen megbízás, valamint a vezetõ
megbízás betöltésére pályázatot kell kiírni, ennek során al-
kalmazni kell a 20/A. § (2) bekezdésének a) és b) pontját.

(3) A magasabb vezetõ, valamint a vezetõ beosztás ellá-
tásával történõ megbízás határozatlan idõre szól. Jogsza-
bály legfeljebb tíz évig terjedõ határozott idõre szóló meg-
bízást is elõírhat.

(4) A megbízás visszavonását – a közalkalmazott kérel-
mére – indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás oká-
nak világosan ki kell tûnnie. Vita esetén a visszavonás in-
dokának valóságát és okszerûségét a munkáltatónak kell
bizonyítania. A közalkalmazott az indokolást a visszavo-
nás kézbesítésétõl számított három munkanapon belül,
írásban kérheti. Ha a közalkalmazott a kérelmet menthetõ
okból e határidõn belül nem tudja benyújtani, az akadály
elhárultától számított három munkanapon belül ezt pótol-
hatja. A munkáltató az indokolást a kérelem benyújtásától
számított öt munkanapon belül köteles a közalkalmazott
részére írásban megadni.”

6. § A Kjt. 24. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Mun-
ka Törvénykönyvének

a) a munkaviszony alanyairól, a munkaviszony létesí-
tésérõl és a munkaszerzõdés módosításáról szóló rendel-
kezései (Harmadik rész, I–III. fejezet) közül a 71. §-a, a
76. §-ának (1)–(2) és (5) bekezdése, a 79. §-ának (1) és
(4) bekezdése, (7) bekezdésének elsõ fordulata, valamint
80–81. §-a nem alkalmazható, továbbá

b) 79. § (5) bekezdése törvény eltérõ rendelkezése
hiányában alkalmazható,

c) 72. § (1), (4), valamint (7) bekezdése abban az eset-
ben alkalmazható, ha végrehajtási rendelet a közalkalma-
zotti jogviszony létesítési feltételeként a tizennyolcadik
életév betöltése alól mentesítést adott.”
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7. § A Kjt. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) A határozott idejû közalkalmazotti jogviszonyt a
30. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában foglalt okok alap-
ján a munkáltató azonnali hatállyal megszüntetheti; a köz-
alkalmazott részére azonban egyévi, ha a határozott idõbõl
még hátralévõ idõ egy évnél rövidebb, a hátralévõ idõre
jutó átlagkeresetét köteles elõre megfizetni. Ettõl eltérõen,
ha a megszüntetésre a 30. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott, a közalkalmazott nem megfelelõ munka-
végzése vagy – nem egészségügyi okkal összefüggõ – al-
kalmatlansága miatt került sor, a közalkalmazottat egyhavi
átlagkereset illeti meg. Ha ekkor a határozott idõbõl még
hátralévõ idõ egy hónapnál rövidebb, a munkáltató a hátra-
lévõ idõre járó átlagkeresetet köteles megfizetni.”

8. § A Kjt. 30. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a
30/A–30/B. §-ban foglalt korlátozással – felmentéssel ak-
kor szüntetheti meg, ha]

„e) az elõrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori,
valamint szolgálati idõvel kapcsolatos feltételeivel legké-
sõbb a felmentési idõ utolsó napján rendelkezõ közalkal-
mazott azt írásban kérelmezi.”

9. § (1) A Kjt. 37. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha
közalkalmazotti jogviszonya

a) felmentés,
b) rendkívüli lemondás,
c) a munkáltató jogutód nélküli megszûnése következ-

tében vagy
d) a (3) bekezdés szerint, a határozott idõ lejártával szû-

nik meg.”

(2) A Kjt. 37. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Ha a közalkalmazottal ugyanazon munkáltató leg-
alább két alkalommal határozott idõre szóló közalkalma-
zotti jogviszonyt létesít, és a korábbi közalkalmazotti jog-
viszony megszûnése, valamint az újabb közalkalmazotti
jogviszony létesítésének idõpontja között hat hónapnál
hosszabb idõ nem telt el, a közalkalmazott végkielégítésre
jogosult, feltéve, hogy közalkalmazotti jogviszonya a
27. § (2) bekezdés szerinti eljárásban, a 30. § (1) bekezdés
a) vagy b) pontjában foglalt okok alapján kerül megszün-
tetésre, vagy a 25. § (1) bekezdés a) pontja szerint szûnik
meg. Kettõnél több határozott idejû közalkalmazotti jogvi-
szony esetén a hat hónapnál hosszabb megszakítás elõtt
fennállt jogviszonyok idõtartamát nem lehet figyelembe
venni. A végkielégítésre való jogosultság megállapítása-
kor a (6) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy az e bekez-
dés szerinti jogcímen megszûnt vagy megszüntetett hatá-
rozott idejû jogviszonyok idõtartamát kell összeszámítani.
Ha az elsõ mondatban szereplõ okokra alapított megszün-
tetés vagy megszûnés alapján a közalkalmazott végkielé-
gítésre vált jogosulttá, az azonos felek közötti újabb hatá-

rozott idejû kinevezés esetén a végkielégítésre való jogo-
sultság megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni azon
közalkalmazotti jogviszonyok idõtartamát, amelyekre te-
kintettel a korábbi végkielégítés kifizetése megtörtént.”

10. § A Kjt. 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„40. § (1) A közalkalmazottat
a) kinevezett, illetõleg megbízott vezetõként a vezetõi

kinevezést vagy megbízást követõ második év elteltével,
valamint a határozott idejû magasabb vezetõi vagy vezetõi
megbízás lejárta elõtt legalább három hónappal,

b) a várakozási idõ 65. § (3) bekezdés szerinti csökken-
tése elõtt, kivéve, ha a várakozási idõ csökkentése köte-
lezõ,

c) a 66. § (1)–(3) bekezdés, a 66/A. § (1) bekezdés, il-
letve a 79/E. § szerinti garantáltnál magasabb összegû il-
letmény megállapítása elõtt,

d) a 66. § (8) bekezdés szerinti esetben, illetve
e) kérésére, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyá-

nak keletkezését, illetve a korábbi minõsítését követõ há-
rom évet követõen, illetve közalkalmazotti jogviszonyá-
nak megszûnése esetén,

f) címadományozást megelõzõen, illetve
g) gyakornoki ideje alatt a 22. § (15) bekezdésében fog-

lalt esetben
minõsíteni kell.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen, a mun-
káltató mérlegelési jogkörében eljárva is minõsítheti a
közalkalmazottat.

(3) Nem kerülhet sor a közalkalmazott minõsítésére – az
(1) bekezdés e) pontban és a (2) bekezdésben foglaltak ki-
vételével –, ha korábbi minõsítésének, illetve a közalkal-
mazotti jogviszonya létesítésének idõpontjától tizenkét
hónap nem telt el. Ez esetben a korábbi minõsítés eredmé-
nyét kell irányadónak tekinteni.

(4) A minõsítés célja a közalkalmazott munkaköri fel-
adatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló ismere-
tek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, to-
vábbá a szakmai fejlõdés elõsegítése.

(5) A minõsítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának fel-
adata. A minõsítést az 1. számú melléklet szerinti minõsí-
tési lap alkalmazásával kell elvégezni. Végrehajtási rende-
let munkakörönként meghatározza a mellékletben foglal-
takhoz képest az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsoló-
dó további, illetve a minõsítésbõl kizárt szempontokat.

(6) A minõsítés a közalkalmazott személyi adatain túl
csak a munkakör betöltésével kapcsolatos tényeket és a
ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. A
minõsített alkalmasságának megítélését a minõsítõ írásban
indokolni köteles.

(7) A minõsítés során az egyes minõsítési szempontok
értékelésekor a következõ pontszámokat kell alkalmazni:

a) kiemelkedõ minõsítés három pont,
b) megfelelõ minõsítés kettõ pont,
c) kevéssé megfelelõ minõsítés egy pont,
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d) nem megfelelõ minõsítés nulla pont.
(8) A közalkalmazott minõsítésének eredményeként ki-

válóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkal-
matlan minõsítést kaphat. A minõsítés eredményét az
egyes minõsítési szempontok értékelésekor adható legma-
gasabb pontszámnak a ténylegesen adott pontszámokhoz
viszonyított aránya alapján a következõk szerint kell meg-
állapítani:

a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas,
b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas,
c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas,
d) harminc százalék alatt alkalmatlan

minõsítést kap a közalkalmazott. Ettõl eltérõen, a közal-
kalmazott alkalmatlan minõsítést kap, ha legalább egy mi-
nõsítési szempont értékelése nem megfelelõ.

(9) A közalkalmazottal minõsítését ismertetni kell, és
annak egy példányát az ismertetésekor a közalkalmazott-
nak át kell adni. A megismerés tényét a közalkalmazott a
minõsítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti
esetleges észrevételeit is.

(10) A minõsítési lap egy példányát a közalkalmazotti
alapnyilvántartás tartalmazza.

(11) A közalkalmazott a minõsítés hibás vagy valótlan
ténymegállapításának, személyiségi jogát sértõ megállapí-
tásának megsemmisítését a minõsítés közlésétõl számított
harminc napon belül a bíróságtól kérheti.

(12) Az e §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha tör-
vény a munka értékelésével kapcsolatosan e szabályoktól
eltérõ rendelkezéseket állapít meg a közalkalmazottak te-
kintetében, és végrehajtási rendelet a (8) bekezdésben fog-
laltak szerint meghatározza a minõsítési eredménnyel való
egyenértékûség feltételeit.”

11. § A Kjt. 41. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„41. § (1) A közalkalmazott nem létesíthet munkavég-
zésre irányuló további jogviszonyt, ha az a közalkalma-
zotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összefér-
hetetlen.

(2) A magasabb vezetõ, vezetõ, továbbá a pénzügyi kö-
telezettségvállalásra jogosult közalkalmazott munkaköré-
vel, vezetõ megbízásával összeférhetetlen

a) az olyan további munkavégzésre irányuló jogvi-
szony, amelyben közeli hozzátartozójával [Mt. 139. §
(2) bekezdés] irányítási (felügyeleti), ellenõrzési vagy el-
számolási kapcsolatba kerülne,

b) gazdasági társaságban vezetõ tisztségviselõi, fel-
ügyelõbizottsági tagság, kivéve, ha a gazdasági társaság
önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban vagy
tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos
különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja,
továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közve-
tett befolyás mértéke – a tõkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább
ötven százalék.

(3) A (2) bekezdés b) pontjától eltérõen a kinevezett, il-
letve megbízott magasabb vezetõ és vezetõ az ott meghatá-
rozott feltételek esetén sem lehet vezetõ tisztségviselõje a

munkáltató tevékenységével azonos tevékenységet folyta-
tó vagy az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló gaz-
dasági társaságnak.”

12. § A Kjt. a következõ 43/A–43/D. §-sal egészül ki:
„43/A. § (1) A 41–43. §-ban foglaltakon túlmenõen, a

helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató felada-
tokat ellátó egyes költségvetési szerveknél nem bízható
meg magasabb vezetõ, illetõleg vezetõ beosztás ellátásá-
val az, aki – illetõleg, akinek közeli hozzátartozója – a
szerv fõ tevékenységével azonos vállalkozói tevékenysé-
get végez, az ilyen tevékenységet végzõ és az intéz-
ménnyel gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaság-
gal, illetõleg munkáltatóval tagsági viszonyban, munkavi-
szonyban, további munkaviszonyban, illetõleg munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkáltatónál
kinevezett, illetve megbízott magasabb vezetõ és vezetõ
munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesít-
het. Nem vonatkozik ez a tilalom arra a jogviszonyra, ame-
lyet tudományos, ismeretterjesztõ, oktatói vagy szerzõi
jogi védelem alá esõ tevékenységre létesítettek.

43/B. § A 41–43. §-ban foglaltakon túlmenõen, a ka-
tasztrófavédelmi feladatot ellátó, végrehajtási jogszabály-
ban megnevezett munkáltatóknál összeférhetetlen a mun-
kavégzésre irányuló további jogviszony létesítése, ha a
munkavégzés a munkáltató tevékenységi körébe is tarto-
zik, vagy ha a munkavégzésre a közalkalmazott munkálta-
tójával gazdasági vagy egyéb elszámolási kapcsolatban
álló munkáltatónál kerül sor.

43/C. § A 41–43. §-ban foglaltakon túlmenõen a nem-
zetbiztonsági feladatot ellátó, végrehajtási jogszabályban
megnevezett munkáltatónál összeférhetetlen a munkavég-
zésre irányuló további jogviszony létesítése, ha

a) a munkavégzés a nemzetbiztonsági feladatot ellátó
munkáltató jogszabályban elõírt tevékenysége eredmé-
nyességét veszélyezteti;

b) a munkavégzés a nemzetbiztonsági feladatot ellátó
munkáltató tevékenységi körébe is tartozik, vagy ha a
munkavégzésre a munkáltatóval gazdasági vagy egyéb el-
számolási kapcsolatban álló munkáltatónál kerül sor;

c) a munkavégzés veszélyezteti a közalkalmazott mun-
kaköri kötelezettségének teljesítését.

43/D. § (1) A 41–43. §-ban foglaltakon túlmenõen a
Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott köztestü-
leti költségvetési szervnél, valamint a központi költségve-
tési intézményként mûködõ kutatóintézeteknél összefér-
hetetlen az olyan munkavégzésre irányuló további jogvi-
szony, amelynek keretében a közalkalmazottat foglalkoz-
tató munkáltató üzleti titkát képezõ módszerek, eljárások,
ismeretek, know-how-k alkalmazására, hasznosítására ke-
rülne sor.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában üzleti titok a mun-
káltató gazdasági (kutatási) tevékenységéhez kapcsolódó
minden olyan téma, információ, megoldás, eljárási mód-
szer, adat, amely a munkáltató számára vagyoni értéket
képvisel.
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(3) Az (1) bekezdésben megjelölt munkáltatónál foglal-
koztatott magasabb vezetõ, vezetõ beosztású, illetve téma-
csoport-vezetõ közalkalmazott nem lehet tagja, illetve ve-
zetõ tisztségviselõje olyan gazdasági társaságnak, amely-
nek az õt foglalkoztató munkáltató az alapítója, tagja vagy
a munkáltatóval – ide nem értve a közmûszolgáltató tevé-
kenységet ellátó gazdasági társaságokat – gazdasági kap-
csolatban áll.”

13. § (1) A Kjt. 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A közalkalmazott a munkaidejét nem érintõ továb-
bi munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését – a tudo-
mányos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint
jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység, továbbá a köz-
érdekû önkéntes tevékenység kivételével – köteles a mun-
káltatónak elõzetesen bejelenteni, amely összeférhetetlen-
ség esetén a további jogviszony létesítését megtiltja.”

(2) A Kjt. 44. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) Ha a munkáltató az összeférhetetlenségrõl nem az
(1) bekezdés szerinti bejelentés alapján szerez tudomást –
a tudomásszerzéstõl számított öt munkanapon belül az
(1) bekezdés szerinti intézkedéssel él.

(4) Ha a közalkalmazott az (1), illetve (2) bekezdés sze-
rinti felszólítás kézhezvételét követõ harminc napon belül
az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, a közalkalma-
zotti jogviszonyra a Munka Törvénykönyve 10. § (1) be-
kezdését kell megfelelõen alkalmazni.”

14. § A Kjt. 55/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„55/A. § (1) A kinevezett magasabb vezetõ a munkaidõ
beosztását, valamint a pihenõidõ (szabadság) igénybevéte-
lét – a kinevezésben foglaltak szerint – maga állapítja meg.

(2) A közalkalmazottat, ha a készenlét alatt munkavég-
zés nem történt, a készenlétet követõen nem illeti meg
pihenõidõ.”

15. § A Kjt. 57. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A jogszabályban meghatározott egészségkárosító
kockázatok között munkahelyen eltöltött napi munkaidõ-
tõl függetlenül az (5) bekezdésben meghatározott pótsza-
badság megilleti azt a közalkalmazottat is, akit rendszere-
sen kettõs egészségkárosító kockázatnak kitett munkakör-
ben foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik kockázat nem
ionizáló sugárzással függ össze.”

16. § A Kjt. a következõ 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § (1) Az 56. §-tól eltérõen a magasabb vezetõ

munkakörre kinevezett közalkalmazottat naptári évenként
harmincöt, a vezetõi munkakörre kinevezett közalkalma-
zottat harminc munkanap alapszabadság illeti meg.

(2) A kinevezett vezetõ az 57. § (1) és (2) bekezdés, va-
lamint a (4)–(6) bekezdés szerinti pótszabadságra nem jo-
gosult.”

17. § A Kjt. 59. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A Munka Törvénykönyve 134. § (4) bekezdésétõl
eltérõen a munkáltató a közalkalmazott kérése nélkül ket-
tõnél több, legfeljebb négy részletben is kiadhatja a sza-
badságot az 57. § (3) bekezdés szerinti pótszabadságra jo-
gosító munkakört betöltõ közalkalmazott esetében.”

18. § (1) A Kjt. 61. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintû
szakképesítést az (1) bekezdés, valamint a 66. § (2) bekez-
désének alkalmazásakor felsõfokú szakképesítésnek, a kö-
zépszintû szakképesítést középfokú szakképesítésnek kell
tekinteni.”

(2) A Kjt. 61. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Végrehajtási jogszabály rendelkezhet az egyes
munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, il-
letve szakképesítés, szakképzettség megszerzése alóli
végleges mentesítés szabályairól.”

19. § A Kjt. 63. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A mûvészeti területen foglalkoztatottak esetében az
„F” fizetési osztály helyett a „G” fizetési osztályba, a „H”
fizetési osztály helyett az „I” fizetési osztályba kell beso-
rolni azt a közalkalmazottat, aki a Kossuth-díjról és a Szé-
chenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény vagy a Magyar
Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. tör-
vény, a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar
Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar Köztársaság
Babérkoszorúja-díjjal vagy a kultúráért felelõs miniszter
által jogszabály alapján adományozható mûvészeti díjjal
rendelkezik. E rendelkezést kell alkalmazni a korábban
hatályos jogszabályok alapján Kossuth-díjban vagy állami
díjban, illetve a jelenleg hatályos jogszabályokban szerep-
lõkkel azonos elnevezésû mûvészeti díjban vagy kitüntetõ
címben részesült, mûvészeti területen foglalkoztatott köz-
alkalmazottak besorolásánál is.”

20. § (1) A Kjt. 65. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas
színvonalú munkavégzése esetén csökkenthetõ. A tartósan
magas színvonalú munkavégzés megállapításához kivá-
lóan alkalmas vagy alkalmas eredményû minõsítés szüksé-
ges. A várakozási idõt csökkenteni kell, ha a közalkalma-
zott miniszteri vagy állami kitüntetésben részesült.”

(2) A Kjt. 65. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A várakozási idõ csökkentése esetén az annak meg-
felelõ idõpontban a közalkalmazott eggyel magasabb fize-
tési fokozatba lép.”
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21. § A Kjt. 66. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) Az (1)–(5) bekezdésben, a 66A. § (1) bekezdésben,
illetve a 79/E. §-ban foglaltak alkalmazásával meghatáro-
zott illetménynél (garantált illetmény) magasabb összegû
illetmény akkor állapítható meg, ha a közalkalmazott kivá-
lóan alkalmas vagy alkalmas minõsítést kapott.

(8) A (7) bekezdéstõl eltérõen, a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítésekor a garantált illetménynél magasabb
összegû illetmény megállapítható, azzal, hogy – az egy
évet meg nem haladó idõtartamú határozott idejû közalkal-
mazotti jogviszony kivételével – egy év elteltével a közal-
kalmazottat minõsíteni kell. Ha ekkor a közalkalmazott al-
kalmatlan vagy kevéssé alkalmas minõsítést kapott, illet-
ményét – e törvény erejénél fogva a besorolása szerinti –
garantált mértékre kell csökkenteni.”

22. § A Kjt. a következõ 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A. § (1) A kinevezett vezetõ garantált illetménye a

vezetõi illetményalap és a vezetõi munkakör képzettségi
osztályához tartozó szorzószám szorzatából áll.

(2) A vezetõi illetményalapot évente az állami költség-
vetésrõl szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem le-
het alacsonyabb, mint az elõzõ évi illetményalap.

(3) A kinevezett vezetõi munkakört:
a) a középfokú képzettségi osztályba kell sorolni, ha

betöltéséhez a 61. § (1) bekezdés d) és e) pontjába tartozó,
b) a felsõfokú 1. képzettségi osztályba kell sorolni, ha

betöltéséhez a 61. § (1) bekezdés f) és g) pontjába tartozó,
c) a felsõfokú 2. képzettségi osztályba kell sorolni, ha

betöltéséhez a 61. § (1) bekezdés h)–j) pontjába tartozó
iskolai végzettség, szakképzettség szükséges.

(4) A képzettségi osztályokhoz tartozó, a kinevezett ma-
gasabb vezetõre, illetve a vezetõre vonatkozó szorzószá-
mokat a 3. számú melléklet tartalmazza.”

23. § A Kjt. 70. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„70. § (1) A megbízott vezetõt vezetõi pótlék illeti meg.
(2) A pótlék mértéke
a) magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkal-

mazott esetén a pótlékalap száz–ötszáz százaléka,
b) vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott ese-

tén a pótlékalap száz–kétszázötven százaléka.
(3) A pótlék mértékét a (2) bekezdésben foglalt keretek

között végrehajtási rendelet állapítja meg.”

24. § A Kjt. 75. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Végrehajtási rendelet a 69–74. § rendelkezéseiben
foglaltakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel
további illetménypótlékot állapíthat meg, ha ezt a munka-
körbe tartozó, valamely, az általánostól eltérõ munkafelté-
tel indokolja.”

25. § A Kjt. 76. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„76. § Nem jár rendkívüli munkaidõben végzett mun-
káért díjazás

a) a munkáltató vezetõjének és helyettesének, ha e fel-
adatát önálló munkakörben látja el, továbbá

b) az olyan munkakört betöltõ közalkalmazottnak, aki
a munkaideje beosztását, illetve felhasználását maga hatá-
rozza meg.”

26. § A Kjt. 77. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A kiemelkedõ, illetõleg tartósan jó munkát végzõ
közalkalmazottat a munkáltató jutalomban részesítheti.
Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a
közalkalmazott – tizenharmadik havi illetmény nélkül szá-
mított – tárgyévi illetményének harminc százalékát.”

27. § A Kjt. a következõ 77/A–77/C. §-sal egészül ki:
„77/A. § (1) A kinevezett vezetõ számára a kinevezési

jogkör gyakorlója évente, legkésõbb március 31-ig – már-
cius 1-je utáni, de legkésõbben szeptember 30-áig történõ
magasabb vezetõi, illetve vezetõi kinevezés vagy a kine-
vezés ilyen tartalmú módosítása esetén a kinevezéstõl szá-
mított 30 harminc napon belül – írásba foglaltan prémium-
feladatot tûzhet ki. Prémiumfeladatként a kinevezett veze-
tõ munkakörével – a 77/B. § alkalmazása esetén a maga-
sabb vezetõi, illetve a vezetõi megbízással – kapcsolatos,
elõre meghatározott feladat teljesítése, illetõleg teljesít-
mény elérése határozható meg. Prémiumfeladat kitûzése
esetén rendelkezni kell a teljesítési és az értékelési határ-
idõrõl. Az értékelési határidõ nem lehet korábbi a tárgyév
november tizenötödikénél.

(2) A prémiumfeladat kitûzésekor meg kell határozni,
hogy részteljesítés esetén a vezetõ jogosult-e a teljesítés
mértékével arányos összegû prémiumra, valamint a rész-
teljesítés esetén járó prémium összegét. Több prémiumfel-
adat kitûzésekor külön-külön meg kell határozni a teljesí-
tés esetén járó prémiumot. A prémiumfeladat teljesítését
írásban értékelni kell.

(3) A prémium – ideértve a több feladatért megállapított
prémiumot is – mértéke naptári évenként nem haladhatja
meg a kinevezett magasabb vezetõ, illetve vezetõ – tizen-
harmadik havi illetmény nélkül számított – tárgyévi illet-
ményének negyven százalékát.

(4) A prémiumot a teljesítés értékelését követõen, leg-
késõbb a tárgyévet követõ évben a március havi illet-
ménnyel együtt kell kifizetni. Év közben prémiumelõleg
fizethetõ. Ha a vezetõ közalkalmazotti jogviszonya a pré-
miumfeladat teljesítése elõtt megszûnik, az értékelés és a
részteljesítés esetén megállapított jogosultság alapján az
arányos mértékû prémiumot legkésõbb a közalkalmazotti
jogviszony megszûnésekor kell kifizetni.

(5) A kinevezett vezetõ keresetkiegészítésben és juta-
lomban nem részesíthetõ.

77/B. § (1) A megbízott vezetõ részére a vezetõi tevé-
kenység ellátásával összefüggésben prémiumfeladat tûz-
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hetõ ki. A prémiumfeladat kitûzésével, a prémiumra való
jogosultság megállapításával és a prémium kifizetésével
kapcsolatban megfelelõen alkalmazni kell a 77/A. §
(1)–(4) bekezdését azzal az eltéréssel, hogy a prémium
– ideértve a több feladatért megállapított prémiumot is –
mértéke naptári évenként nem haladhatja meg

a) a magasabb vezetõi megbízással rendelkezõ közal-
kalmazott esetén az egy naptári évre számított illetményé-
nek tíz százalékát,

b) a vezetõi megbízással rendelkezõ közalkalmazott
esetén az egy naptári évre számított illetményének öt szá-
zalékát.

(2) A magasabb vezetõi és a vezetõi megbízással rendel-
kezõ közalkalmazott – nem a vezetõi tevékenységbe tarto-
zó feladatok ellátásáért – jutalomban részesíthetõ. A juta-
lom és prémium együttes összege naptári évenként nem
haladhatja meg a megbízott magasabb vezetõi, illetve ve-
zetõi megbízással rendelkezõ közalkalmazott – tizenhar-
madik havi illetmény nélkül számított – tárgyévi illetmé-
nyének harminc százalékát. Az egy naptári évre számított
illetmény összegének meghatározásakor a 70. § szerinti il-
letménypótlékot is figyelembe kell venni.

(3) A vezetõi tevékenységbe tartozó feladatok ellátá-
sáért a megbízott vezetõ jutalomban és keresetkiegészítés-
ben nem részesíthetõ.

77/C. § (1) A kinevezett vezetõre a 70. és 71. §, 74. és
75. §, 77. §, valamint a 79/B–79/E. § nem alkalmazható.

(2) A megbízott vezetõre a vezetõi feladatokkal össze-
függõ munkateljesítmény, illetve az átmeneti többletfel-
adatok elismerésére vonatkozóan a 77. § nem alkalmaz-
ható.

(3) Azoknál a munkáltatóknál, amelyek tekintetében a
költségvetési törvény meghatározott feltételek teljesülése
esetére jutalom fizetését teszi lehetõvé, a 77/A. és 77/B. §
szerinti jutalom, illetve prémium fizetésére nem kerülhet
sor.

(4) A 77. § (3) bekezdésének, a 77/A. § (3) bekezdésé-
nek, valamint a 77/B. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazá-
sakor a prémium, illetve jutalom kifizetésének esedékessé-
gének idõpontjában irányadó illetmény összegét kell ala-
pul venni.”

28. § A Kjt. 79. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Végrehajtási rendelet elõírhatja a munka jellegére
tekintettel biztosítandó formaruha-juttatást.”

29. § A Kjt. a következõ 81/A. §-sal egészül ki:
„81/A. § (1) A magasabb vezetõ a vezetõi tevékenysé-

gének keretében gondatlanul okozott károkért teljes mér-
tékben felel.

(2) A magasabb vezetõ által a vezetõi tevékenység kere-
tében szándékosan okozott kárért, illetve a nem vezetõi te-
vékenysége keretében okozott kárért az általános kárfele-
lõsségi szabályok (Munka Törvénykönyve Harmadik rész,
VIII. fejezet) az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy gon-

datlan károkozás esetén a felelõsség mértéke a vezetõ hat-
havi átlagkeresetéig terjedhet.

(3) Ha a magasabb vezetõ a közalkalmazotti jogviszo-
nyát jogellenesen szünteti meg – a 35. § (1) bekezdésétõl
eltérõen – hathavi átlagkeresetével felel.”

30. § (1) A Kjt. 83/A. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszony-
ban állók esetében – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a
kinevezés és felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása és az állásból való felfüggesz-
tés a képviselõ-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik,
az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”

(2) A Kjt. 83/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 14–19. §, a
22/B. §, a 23. §, az 53/A. §, valamint az 54/A. § nem alkal-
mazható.”

31. § A Kjt. 85. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„85. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rende-
letben határozza meg

a) a KOMT-ban történt egyeztetést követõen a repre-
zentativitás feltételei igazolásának rendjét,

b) a közalkalmazotti pályázatnak, illetve álláshirdetés-
nek a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigaz-
gatási Képzési Központ internetes oldalán való közzététe-
lére vonatkozó részletes szabályokat,

c) az Európai Unió magyar soros elnökségében közvet-
lenül részt vevõ közalkalmazottak kiválasztására, vala-
mint többletmunkájukhoz és képzési többletterhükhöz
kapcsolódó anyagi elismerésük feltételeire, módjára és
mértékére vonatkozó szabályokat, továbbá a képzésükre
és a képzéssel kapcsolatos kötelezettségükre vonatkozó el-
térõ szabályokat.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egészség-
ügyi, a szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, a
közoktatási, a felsõoktatási intézmények, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia által fenntartott köztestületi költségve-
tési szervek, a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjte-
ményi, a testnevelési és sportintézmények, továbbá a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat
ellátó költségvetési intézményeknél foglalkoztatott, illet-
ve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végzõ
közalkalmazottak vonatkozásában rendeletben határozza
meg

a) az ágazatban betölthetõ közalkalmazotti munkakö-
röket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, a
munkakör betöltéséhez a 61. § (1) bekezdésében foglalta-
kat meghaladóan szükséges képesítési és más többletköve-
telményeket, továbbá a 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjá-
val összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabály-
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ban elõírt szakvizsgával egyenértékûnek elismert vizsgát
igazoló oklevelek körét,

b) azt a munkakört, vezetõ megbízást, amelyben nem
kötelezõ pályázat kiírása a közalkalmazotti jogviszony lé-
tesítéséhez, illetve vezetõ beosztással történõ megbízás-
hoz,

c) a gyakornoki idõvel, valamint a munkaerõ-kölcsön-
zéssel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységébe
tartozó munkaköröket,

d) a magasabb vezetõ, valamint a vezetõ kinevezés, il-
letve megbízás körét, továbbá ezek e törvényben meghatá-
rozottakon túlmenõ feltételeit,

e) a határozott idejû vezetõi megbízás körét és idõtarta-
mát,

f) a magasabb vezetõ, illetve vezetõ megbízással ren-
delkezõ közalkalmazott vezetõi pótlékának mértékét,

g) az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel fize-
tendõ illetménypótlékokat és azok mértékét.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a (2) bekez-
désben foglaltakon túlmenõen – rendeletben határozza
meg

a) az egészségügyi intézményeknél foglalkoztatott, il-
letve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet vég-
zõ közalkalmazottak tekintetében

aa) a közalkalmazotti jogviszony létesítésénél a tizen-
nyolcadik életév betöltésének, valamint a magyar állam-
polgársággal, a szabad mozgás és tartózkodás jogával ren-
delkezésnek, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
feltétele alóli mentesítést,

ab) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való
közzétételét, továbbá a pályázati eljárásban részt vevõk
körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetel-
ményeket és az eljárás részletes szabályait,

ac) a vezetõ állású munkavállalóval betöltendõ vezetõi
munkaköröket,

ad) munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amely-
nek megléte esetén a 21/A. § (1) bekezdés szerinti próba-
idõt nem lehet megállapítani,

ae) azokat a munkaköröket, illetve munkakörönként
– a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséggel, szakké-
pesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékû – azon
iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettsé-
get, amellyel a közalkalmazott által korábban ellátott, a
22. § (3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai
gyakorlat idejébe be kell számítani,

af) a gyakornoki idõ kikötése alól mentes munkakö-
röket,

ag) a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tartal-
mát,

ah) az 1. számú mellékletben szereplõ minõsítési szem-
pontokhoz az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó
további vagy eltérõ szempontokat, illetve az egyes munka-
körökben foglalkoztatott közalkalmazott minõsítésénél ki-
zárt szempontokat,

ai) munkakörönként a napi munkaidõbõl a kötelezõen a
munkahelyen töltendõ idõt, továbbá az ezen idõtartam
alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,

aj) a pótszabadságra jogosító oktatói, nevelõi munkakö-
röket,

ak) az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetek-
ben, amikor a további szakképzettség, illetve szakképesí-
tés hasznosításának mértéke elõre nem határozható meg;

b) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költség-
vetési szervnél ilyen tevékenységet végzõ közalkalmazot-
tak tekintetében

ba) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való
közzétételét, továbbá a pályázati eljárásban részt vevõk
körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetel-
ményeket és az eljárás részletes szabályait,

bb) az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges isko-
lai végzettség, szakképesítés, illetve szakképzettség meg-
szerzése alóli felmentés és végleges mentesítés szabályait,

bc) az ágazatban adományozható címeket, az adomá-
nyozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó címpótlékot,

bd) munkakörönként a napi munkaidõbõl a kötelezõen
a munkahelyen töltendõ idõt, továbbá az ezen idõtartam
alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,

be) pótszabadságra jogosító oktatói, nevelõi munkakö-
röket,

bf) az illetménynövekedés feltételeit azokban az ese-
tekben, amikor a további szakképzettség, illetve szakképe-
sítés hasznosításának mértéke elõre nem határozható meg;

c) a közoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve
más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végzõ köz-
alkalmazottak tekintetében

ca) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való
közzétételét, továbbá a pályázati eljárásban részt vevõk
körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetel-
ményeket és az eljárás részletes szabályait,

cb) a vezetõ állású munkavállalóval betöltendõ vezetõi
munkaköröket,

cc) munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amely-
nek megléte esetén a 21/A. § (1) bekezdés szerinti próba-
idõt nem lehet megállapítani,

cd) a gyakornoki követelmények elveit, a szakmai se-
gítõ részletes kötelezettségeit, a gyakornoki szabályzat ki-
adásával kapcsolatos eljárási szabályokat, valamint a gya-
kornok kötelezõ órájával kapcsolatos rendelkezéseket,

ce) a külön törvényben szabályozott teljesítményértékelés
minõsítési eredménnyel való egyenértékûsége feltételeit,

cf) pótszabadságra jogosító oktatói, nevelõi munkakö-
röket,

cg) a további szakképzettség, illetve szakképesítés
hasznosításának a kötelezõ óraszámra esõ mértékét,

ch) az ágazatban adományozható címeket, az adomá-
nyozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó címpótlékot,

ci) az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetek-
ben, amikor a további szakképzettség, illetve szakképesí-
tés hasznosításának mértéke elõre nem határozható meg;
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d) a felsõoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illet-
ve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végzõ
közalkalmazottak tekintetében

da) a magyar állampolgárság feltételét a közalkalma-
zotti jogviszony létesítéséhez,

db) a gyakornoki idõ kikötése alól mentes munkakörö-
ket,

dc) a vezetõ állású munkavállalóval betöltendõ vezetõi
munkaköröket,

dd) az 1. számú mellékletben szereplõ minõsítési szem-
pontokhoz az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó
további vagy eltérõ szempontokat, illetve az egyes munka-
körökben foglalkoztatott közalkalmazott minõsítésénél ki-
zárt szempontokat,

de) a külön törvényben szabályozott teljesítményérté-
kelés minõsítési eredménnyel való egyenértékûsége felté-
teleit,

df) az illetménynövekedés feltételeit azokban az ese-
tekben, amikor a további szakképzettség, illetve szakképe-
sítés hasznosításának mértéke elõre nem határozható meg,

dg) a tudományos kutatói munkakörbe történõ besoro-
lás feltételeit;

e) a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott
köztestületi költségvetési intézményeknél foglalkoztatott,
illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet
végzõ közalkalmazottak tekintetében

ea) azt a magasabb vezetõ beosztást, illetve munkakört,
amelynek a betöltéséhez a magyar nyelvtudás elõírható,

eb) a vezetõ állású munkavállalóval betöltendõ vezetõi
munkaköröket,

ec) az ágazatban adományozható címeket, az adomá-
nyozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó címpótlékot,

ed) az 1. számú mellékletben szereplõ minõsítési szem-
pontokhoz az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó
további vagy eltérõ szempontokat, illetve az egyes munka-
körökben foglalkoztatott közalkalmazott minõsítésénél ki-
zárt szempontokat,

ee) a teljes munkaidõbõl kötelezõen a munkahelyen
töltendõ idõ tartamát, továbbá az ezen idõtartam alatti
munkavégzés egyes sajátos szabályait,

ef) a pótszabadságra jogosító tudományos munkakörö-
ket;

f) a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi
intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési
szervnél ilyen tevékenységet végzõ közalkalmazottak te-
kintetében

fa) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltéte-
leként magyar állampolgárság feltételét,

fb) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való
közzétételét, továbbá a pályázati eljárásban részt vevõk
körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetel-
ményeket és az eljárás részletes szabályait,

fc) a vezetõ állású munkavállalóval betöltendõ vezetõi
munkaköröket,

fd) a gyakornoki idõ kikötése alól mentes munkakörö-
ket,

fe) a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tar-
talmát,

ff) az ágazatban adományozható címeket, az adomá-
nyozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó címpótlékot,

fg) munkakörönként a napi munkaidõbõl a kötelezõen a
munkahelyen töltendõ idõt, továbbá az ezen idõtartam
alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,

fh) az 1. számú mellékletben szereplõ minõsítési szem-
pontokhoz az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó
további vagy eltérõ szempontokat, illetve az egyes munka-
körökben foglalkoztatott közalkalmazott minõsítésénél ki-
zárt szempontokat,

fi) a pótszabadságra jogosító tudományos munkakö-
röket;

g) a testnevelési és sportintézményeknél foglalkozta-
tott, illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet
végzõ közalkalmazottak tekintetében munkakörönként a
napi munkaidõbõl a kötelezõen a munkahelyen töltendõ
idõt, továbbá az ezen idõtartam alatti munkavégzés egyes
sajátos szabályait.

(4) Felhatalmazást kap az agrár-vidékfejlesztésért, az
elektronikus hírközlésért, a honvédelemért, a rendészetért,
a környezetvédelemért, a vízügyért, a természetvédele-
mért, az oktatásért, a kultúráért, a katasztrófák elleni véde-
kezésért, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnõttképzésért és
a szakképzésért, a szociál- és családpolitikáért, az állam-
háztartásért, a nemzetbiztonságért felelõs miniszter, vala-
mint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, hogy az
általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó költ-
ségvetési intézmények (munkáltatók), illetve közalkalma-
zottak tekintetében rendeletben határozza meg

a) az ágazatban betölthetõ közalkalmazotti munkakö-
röket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, a
munkakör betöltéséhez a 61. § (1) bekezdésében foglalta-
kat meghaladóan szükséges képesítési és más többletköve-
telményeket, továbbá a 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjá-
val összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabály-
ban elõírt szakvizsgával egyenértékûnek elismert vizsgát
igazoló oklevelek körét,

b) azt a munkakört, vezetõ megbízást, amelyben nem
kötelezõ pályázat kiírása a közalkalmazotti jogviszony lé-
tesítéséhez, illetve vezetõ beosztással történõ megbízás-
hoz,

c) a gyakornoki idõvel, valamint a munkaerõ-kölcsön-
zéssel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységébe
tartozó munkaköröket,

d) a foglalkoztatáspolitikáért, valamint az államháztar-
tásért felelõs miniszter egyetértésével a magasabb vezetõ,
valamint a vezetõ kinevezés, illetve megbízás körét, to-
vábbá ezek e törvényben meghatározottakon túlmenõ fel-
tételeit,

e) a határozott idejû vezetõi megbízás körét és idõtarta-
mát,

f) a magasabb vezetõ, illetve vezetõ megbízással ren-
delkezõ közalkalmazott vezetõi pótlékának mértékét,

g) az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel fize-
tendõ illetménypótlékokat és azok mértékét.
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(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenõen felhatal-
mazást kap

a) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy a közalkal-
mazotti jogviszony létesítésénél a tizennyolcadik életév
betöltésének feltétele alóli mentesítést,

b) a honvédelemért, a rendészetért, a katasztrófák elle-
ni védekezésért, valamint a nemzetbiztonságért felelõs mi-
niszter, hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítésének
feltételeként magyar állampolgárság feltételét,

c) a honvédelemért, a rendészetért, valamint a kataszt-
rófák elleni védekezésért felelõs miniszter, hogy a közal-
kalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként a magyar
nyelvtudás feltételét,

d) a foglalkoztatáspolitikáért, a felnõttképzésért és a
szakképzésért, a szociál- és családpolitikáért, valamint az
államháztartásért felelõs miniszter, hogy a pályázat hivata-
los lapban vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a
pályázati eljárásban részt vevõk körét, a pályázatok elbírá-
lására vonatkozó többletkövetelményeket és az eljárás
részletes szabályait,

e) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy a vezetõ ál-
lású munkavállalóval betöltendõ vezetõi munkaköröket,

f) a honvédelemért, valamint a rendészetért, továbbá a
foglalkoztatáspolitikáért, a felnõttképzésért és a szakkép-
zésért, a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter,
hogy munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amely-
nek megléte esetén a 21/A. § (1) bekezdés szerinti próba-
idõt nem lehet megállapítani,

g) a honvédelemért, a nemzetbiztonságért, a katasztró-
fák elleni védekezésért, a foglalkoztatáspolitikáért, a fel-
nõttképzésért és a szakképzésért, a szociál- és családpoliti-
káért felelõs miniszter, hogy a gyakornoki idõ kikötése
alól mentes munkaköröket,

h) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy a gyakorno-
ki követelmények ágazati szakmai tartalmát,

i) a honvédelemért, a foglalkoztatáspolitikáért, a fel-
nõttképzésért és a szakképzésért, a szociál- és családpoliti-
káért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért,
valamint az államháztartásért felelõs miniszter, hogy azo-
kat a munkaköröket, illetve munkakörönként – a kineve-
zéshez szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel,
illetve szakképzettséggel egyenértékû – azon iskolai vég-
zettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget,
amellyel a közalkalmazott által korábban ellátott, a 22. §
(3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gya-
korlat idejébe be kell számítani,

j) a honvédelemért, az elektronikus hírközlésért, a köz-
lekedésért, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnõttképzésért
és a szakképzésért, a szociál- és családpolitikáért felelõs
miniszter, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszter, hogy az 1. számú mellékletben szereplõ minõsítési
szempontokhoz az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcso-
lódó további vagy eltérõ szempontokat, illetve az egyes
munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott minõsíté-
sénél kizárt szempontokat,

k) a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, a
foglalkoztatáspolitikáért, a felnõttképzésért és a szakkép-
zésért, a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter,
hogy munkakörönként a napi munkaidõbõl kötelezõen a
munkahelyen töltendõ idõt, továbbá az ezen idõtartam
alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,

l) a rendészetért felelõs miniszter, hogy a pótszabad-
ságra jogosító oktatói, nevelõi munkaköröket,

m) az agrár-vidékfejlesztésért, a környezetvédelemért,
a foglalkoztatáspolitikáért, a felnõttképzésért és szakkép-
zésért, a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter, va-
lamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, hogy
munkakörönként, illetve vezetõi megbízásonként az illet-
ménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a
további szakképzettség, illetve szakképesítés hasznosítá-
sának mértéke elõre nem határozható meg,

n) az agrár-vidékfejlesztésért, a honvédelemért, a ren-
dészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, a foglalkoz-
tatáspolitikáért, a felnõttképzésért és szakképzésért, a szo-
ciál- és családpolitikáért, valamint az államháztartásért fe-
lelõs miniszter, hogy az ágazatban adományozható címe-
ket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó
címpótlékot,

o) a honvédelemért, a rendészetért, a katasztrófák elle-
ni védekezésért, valamint a nemzetbiztonságért felelõs mi-
niszter, hogy a közalkalmazottak jutalmazására vonatko-
zó, e törvényben foglaltakon túlmenõ szabályokat,

p) a rendészetért, az elektronikus hírközlésért, a közle-
kedésért, a közgyûjteményekért, valamint a környezetvé-
delemért, a vízügyért, a természetvédelemért felelõs mi-
niszter, hogy a formaruha-juttatást,

q) a honvédelemért, a rendészetért, a katasztrófák elle-
ni védekezésért, valamint a nemzetbiztonságért felelõs mi-
niszter, hogy a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik
tekintetében a juttatások, költségtérítések, kedvezmények,
támogatások rendszerét és feltételeit, valamint az üdültetés
rendjét, a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsola-
tos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a közal-
kalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának
részletes szabályait,

r) honvédelemért, a rendészetért, a katasztrófák elleni
védekezésért, valamint a nemzetbiztonságért felelõs mi-
niszter, hogy a külföldön tanulmányokat folytató, illetve
külföldi kiküldetést teljesítõ közalkalmazottak pénzbeli
járandóságaira vonatkozó részletes szabályokat
az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó
költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve közal-
kalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg.

(6) Amennyiben a munkáltató több, a (2)–(5) bekezdés
hatálya alá tartozó intézmény alaptevékenységébe tartozó
tevékenységet is ellát, az egyes tevékenységek körébe tar-
tozó munkakört ellátó közalkalmazottra a tevékenységre
vonatkozó végrehajtási rendelet szabályait kell alkal-
mazni.

(7) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs minisz-
ter, hogy:
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a) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó,
egészségügyi, felsõoktatási, oktatási, kutatási, valamint
közmûvelõdési intézmények, illetve a más költségvetési
szervnél ilyen tevékenységet végzõ közalkalmazottak te-
kintetében rendeletben határozza meg:

aa) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltéte-
leként a magyar állampolgárság feltételét,

ab) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltéte-
leként a magyar nyelvtudás feltételét,

ac) munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amely-
nek megléte esetén a 21/A. § (1) bekezdés szerinti próba-
idõt nem lehet megállapítani,

ad) a gyakornoki idõ kikötése alól mentes munkaköröket,
ae) azokat a munkaköröket, illetve munkakörönként

– a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséggel, szakké-
pesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékû – azon
iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettsé-
get, amellyel a közalkalmazott által korábban ellátott, a
22. § (3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai
gyakorlat idejébe be kell számítani,

af) a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tar-
talmát,

ag) az 1. számú mellékletben szereplõ minõsítési szem-
pontokhoz az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó
további vagy eltérõ szempontokat, illetve az egyes munka-
körökben foglalkoztatott közalkalmazott minõsítésénél ki-
zárt szempontokat,

ah) az ágazatban adományozható címeket, az adomá-
nyozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó címpótlékot,

ai) a közalkalmazottak jutalmazására vonatkozó, e tör-
vényben foglaltakon túlmenõ szabályokat,

aj) a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekinte-
tében a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támo-
gatások rendszerét és feltételeit, valamint az üdültetés
rendjét, a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsola-
tos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a közal-
kalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának
részletes szabályait,

ak) a külföldön tanulmányokat folytató, illetve külföldi
kiküldetést teljesítõ közalkalmazottak pénzbeli járandósá-
gaira vonatkozó részletes szabályokat;

b) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó
egészségügyi intézmények, illetve a más költségvetési
szervnél ilyen tevékenységet végzõ közalkalmazottak te-
kintetében rendeletben határozza meg:

ba) a közalkalmazotti jogviszony létesítésénél a tizen-
nyolcadik életév betöltésének feltétele alóli mentesítést,

bb) munkakörönként a napi munkaidõbõl a kötelezõen
a munkahelyen töltendõ idõt, továbbá az ezen idõtartam
alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,

bc) a pótszabadságra jogosító oktatói, nevelõi munka-
köröket;

c) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó
felsõoktatási, valamint a más költségvetési szervnél ilyen
tevékenységet végzõ közalkalmazottak tekintetében ren-
deletben határozza meg:

ca) a vezetõ állású munkavállalóval betöltendõ vezetõi
munkaköröket,

cb) a tudományos kutatói munkakörbe történõ besoro-
lás feltételeit;

d) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó
közmûvelõdési, közgyûjteményi intézmények, illetve a
más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végzõ köz-
alkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg:

da) a pótszabadságra jogosító tudományos munkakö-
röket,

db) a formaruha-juttatást,
dc) munkakörönként a napi munkaidõbõl a kötelezõen

a munkahelyen töltendõ idõt, továbbá az ezen idõtartam
alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait.

(8) Felhatalmazást kap a büntetés-végrehajtásért és a
rendészetért felelõs miniszter, hogy:

a) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó
egészségügyi, felsõoktatási, oktatási, illetve a más költ-
ségvetési szervnél ilyen tevékenységet végzõ közalkalma-
zottak tekintetében rendeletben határozza meg:

aa) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltéte-
leként a magyar állampolgárság feltételét,

ab) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltéte-
leként a magyar nyelvtudás feltételét,

ac) munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amely-
nek megléte esetén a 21/A. § (1) bekezdés szerinti próba-
idõt nem lehet megállapítani,

ad) a gyakornoki idõ kikötése alól mentes munkakö-
röket,

ae) azokat a munkaköröket, illetve munkakörönként
– a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséggel, szakké-
pesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékû – azon
iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzett-
séget, amellyel a közalkalmazott által korábban ellátott,
a 22. § (3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai
gyakorlat idejébe be kell számítani,

af) a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tar-
talmát,

ag) az 1. számú mellékletben szereplõ minõsítési szem-
pontokhoz az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó
további vagy eltérõ szempontokat, illetve az egyes munka-
körökben foglalkoztatott közalkalmazott minõsítésénél ki-
zárt szempontokat,

ah) az ágazatban adományozható címeket, az adomá-
nyozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó címpótlékot,

ai) a közalkalmazottak jutalmazására vonatkozó, e tör-
vényben foglaltakon túlmenõ szabályokat,

aj) a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekinte-
tében a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támo-
gatások rendszerét és feltételeit, valamint az üdültetés
rendjét, a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsola-
tos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a közal-
kalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának
részletes szabályait,

ak) a külföldön tanulmányokat folytató, illetve külföldi
kiküldetést teljesítõ közalkalmazottak pénzbeli járandósá-
gaira vonatkozó részletes szabályokat;
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b) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó
egészségügyi intézmények, illetve a más költségvetési
szervnél ilyen tevékenységet végzõ közalkalmazottak te-
kintetében rendeletben határozza meg:

ba) munkakörönként a napi munkaidõbõl kötelezõen a
munkahelyen töltendõ idõt, továbbá

bb) az ezen idõtartam alatti munkavégzés egyes sajátos
szabályait,

bc) a pótszabadságra jogosító oktatói, nevelõi munka-
köröket.

(9) Eltérõ rendelkezés hiányában, ahol jogszabály
a) munkaviszonyra vonatkozó szabályt említ, azon

közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályt;
b) munkaviszonyt említ, azon közalkalmazotti jogvi-

szonyt;
c) munkavállalót említ, azon közalkalmazottat;
d) munkaszerzõdést említ, azon kinevezést;
e) rendes felmondást említ, azon felmentést;
f) munkavégzés alóli felmentést említ, azon munkavég-

zés alóli mentesítést;
g) üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat említ,

azon közalkalmazotti tanácsot, illetve közalkalmazotti
képviselõt;

h) munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlé-
kot, illetménykiegészítést, egyhavi különjuttatást, kereset-
kiegészítést és jutalmat;

i) személyi alapbért említ, azon illetményt;
j) bérpótlékot említ, azon illetménypótlékot

is érteni kell.”

Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen 2012. de-
cember 30-án lép hatályba a (3) bekezdés g), valamint
k) pontja.

(3) Hatályát veszti a Kjt.
a) 16. §-ának (4) bekezdése,
b) 20/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjából „(a továb-

biakban: munkakör)” szövegrész,
c) 20/B. §-ának (1) bekezdése,
d) 54. §-ának (4) bekezdése,
e) 59. §-ának (1) bekezdésébõl a „127. § (4) bekezdé-

sét” szövegrész,
f) 59. §-ának (2) bekezdése,
g) 61. §-ának (4) és (5) bekezdése,
h) 78/A. §-ának (12) bekezdése,
i) 80. §-ában az „és a 165. §-ának (2) bekezdése” szö-

vegrész,
j) 84. §-ának (2) bekezdése,
k) 85. § (3) bekezdésének bb) pontja, valamint
l) 92. §-ának (1), valamint (3) bekezdése.

(4) Hatályát veszti
a) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.

törvény (a továbbiakban: Mt.) 65. § (5) bekezdése,
b) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

törvény 49/I. §-ának (12) bekezdése.

(5) E törvény
a) 1–31. §-a,
b) jelen §-ának (2) bekezdése, a (3) bekezdésének

a)–f) pontja, h)–j) pontja, valamint l) pontja, a (3) és (4) be-
kezdése,

c) a 33–41. §, valamint
d) az 1. és 2. számú melléklet

2009. december 31-én hatályát veszti.

(6) E törvény 2012. december 31-én veszti hatályát.

33. § (1) A Kjt. 1. számú melléklete helyébe a jelen tör-
vény 1. számú melléklete lép, valamint a Kjt. az e törvény
2. számú mellékletével megállapított 3. számú melléklettel
egészül ki.

(2) A Kjt.
a) 1. §-ának (2) és (3) bekezdésében a „25/A–25/B. §”

szövegrész helyébe a „25/A–25/C. §” szöveg,
b) 20/B. §-a (2) bekezdésében „a miniszter” szövegrész

helyébe „végrehajtási rendelet” szöveg, valamint a „mun-
kakört, vezetõi beosztást” szöveg helyébe „vezetõi megbí-
zást” szöveg, „a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez,
illetve vezetõi beosztással történõ megbízáshoz” szöveg-
rész helyébe a „vezetõi beosztással történõ megbízáshoz”
szöveg,

c) 21/A. §-ának (5) bekezdésében, 22. § (4) és (5) be-
kezdésében, a 22/B. § felvezetõ szövegében, 54. § (3) be-
kezdésében, 55. §-ában, 57. § (3) és (4) bekezdésében,
59. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában, 61. § (3) és
(4) bekezdésében, 66. § (4) bekezdésében, 71. § (3) bekez-
désében, 75. § (1) bekezdésében, 76. § (2) és (3) bekezdé-
sében „a miniszter” szövegrész helyébe „végrehajtási ren-
delet” szöveg,

d) 22. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „(12) bekez-
désben” szövegrész helyébe a „(16) bekezdésében” szöveg,

e) 81. §-a (1) bekezdésének felvezetõ mondatában a
„háromhavi” szövegrész helyébe a „hathavi” szöveg
lép.

34. § (1) Az Mt. 117/A. §-a (2) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) Az egészségügyi tevékenységre vonatkozóan]
„c) külön törvény vagy kollektív szerzõdés a 119. § (3)

és (6) bekezdésétõl eltérhet azzal, hogy a nem készenléti
jellegû munkakörben foglalkoztatott munkavállaló mun-
kaideje nem haladhatja meg a munkaidõkeret átlagában a
heti 60 órát, egészségügyi ügyelet esetén a heti 72 órát,”

(2) Az Mt. 119. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„119. § (1) A munkáltató a munkaidõt a munka jellegé-
re, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés
követelményére figyelemmel osztja be.
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(2) A munkaidõ-beosztást – kollektív szerzõdés eltérõ
rendelkezése hiányában – legalább hét nappal korábban,
legalább egy hétre a 118/A. § (4) bekezdésében meghatá-
rozott módon kell közölni. Ennek hiányában az utolsó
munkaidõ-beosztás az irányadó.

(3) A munkavállaló beosztás szerinti
a) napi munkaideje a tizenkét, készenléti jellegû mun-

kakörben a huszonnégy órát,
b) heti munkaideje a negyvennyolc, készenléti jellegû

munkakörben a hetvenkét órát
nem haladhatja meg. A beosztás szerinti napi, illetve a heti
munkaidõ mértékébe az elrendelt rendkívüli munkavégzés
idõtartamát be kell számítani.

(4) A jogszabályban meghatározott egészségkárosító
kockázatok között foglalkoztatott munkavállaló beosztás
szerinti napi munkaideje az éjszakai munkavégzés során a
nyolc órát nem haladhatja meg.

(5) A munkavállaló beosztás szerinti munkaideje a napi
tizenkét órát, készenléti jellegû munkakör esetén a napi
huszonnégy órát legfeljebb egy órával haladhatja meg, ha
a téli idõszámítás kezdetének idõpontja a munkaidõ-
beosztás szerinti rendes munkaidõ tartamára esik.

(6) Ügyelet elrendelése esetén a (3) bekezdés szerinti
heti munkaidõ leghosszabb tartamába az ügyelet idõtarta-
mát is be kell számítani. A napi munkaidõ tekintetében az
ügyelet teljes tartamát munkaidõként kell figyelembe ven-
ni, ha az ügyelet alatt a rendkívüli munkavégzés idõtarta-
ma nem mérhetõ. Az elrendelt ügyelet tartama nem halad-
hatja meg a huszonnégy órát azzal, hogy ennek tartamába
az ügyelet megkezdésének napjára esõ beosztás szerinti
napi munkaidõ tartamát be kell számítani. Az ügyelet el-
rendelésekor megfelelõen alkalmazni kell az (5) bekezdés-
ben foglaltakat.

(7) Munkaidõkeret esetén a (3) és (6) bekezdés rendel-
kezését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beosztás
szerinti heti munkaidõ mértékét a munkaidõkeret átlagá-
ban kell figyelembe venni.

(8) Az (1) és a (3)–(7) bekezdés rendelkezéseitõl érvé-
nyesen eltérni nem lehet.”

(3) Az Mt. 123. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A munkavállaló részére a napi munkájának befeje-
zése és a másnapi munkakezdés között legalább tizenegy
óra egybefüggõ pihenõidõt kell biztosítani. Ettõl eltérõen
osztott napi munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló
esetében legalább nyolc óra egybefüggõ pihenõidõ bizto-
sítandó.”

(4) Az Mt. 125. §-ának (1), valamint (5) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Munkaszüneti napon – a 127. § (1) bekezdésének
második mondatában meghatározott kivétellel – a munka-
vállaló

a) a megszakítás nélküli munkarendben vagy a rendel-
tetése folytán e napon is mûködõ munkáltatónál, illetve
munkakörben,

b) a külföldre történõ szolgáltatás nyújtásához – a szol-
gáltatás jellegébõl eredõen, a munkaszervezéstõl függetle-
nül – e napon szükséges, információtechnológiai és infor-
matikai eszközzel történõ munkavégzés esetén, illetve

c) – ha a kiküldetés helye szerint irányadó jog alapján
e napra munkavégzés rendelhetõ el – külföldi kiküldetés
során
foglalkoztatható. Ettõl érvényesen eltérni nem lehet.”

„(5) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért fele-
lõs miniszter, hogy a munkaidõ-beosztásnak a munkaszü-
neti napok miatt indokolt változtatását évenként rendelet-
ben szabályozza. E változtatás során a vasárnap nem nyil-
vánítható munkanappá.”

(5) Az Mt. 134. § (3) bekezdésének utolsó mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A b) pontban szereplõ rendelkezéstõl érvényesen eltér-
ni nem lehet, azonban az esedékesség évében kiadottnak
kell tekinteni azt a szabadságot, amelynek megszakítás
nélküli tartama – az esedékesség évében történõ megkez-
dése esetén – a következõ évben jár le, és a következõ évre
átnyúló szabadságrész nem haladja meg az öt munkana-
pot.”

(6) Az Mt. 29. § (3) bekezdésében az „érvénytelen” szö-
vegrész helyébe az „eredménytelen” szövegrész, a
124/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „124. § (5)–(6) be-
kezdésében” szövegrész helyébe a „124. § (3)–(6) bekez-
désében” szöveg lép.

35. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Kt.) 15. §-a a következõ (6) bekez-
déssel egészül ki:

„(6) A közoktatási intézményben történõ foglalkoztatás
esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdésének a) pontja nem al-
kalmazható.”

(2) A Kt. 40. § (11) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(11) Az intézményi minõségirányítási program hatá-
rozza meg az intézmény mûködésének hosszú távra szóló
elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az in-
tézményi minõségirányítási programban meg kell határoz-
ni az intézmény mûködésének folyamatát, ennek keretei
között a vezetési, tervezési, ellenõrzési, mérési, értékelési
feladatok végrehajtását. Az intézményi minõségirányítási
programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetõi fel-
adatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményér-
tékelésének szempontjait és az értékelés rendjét azzal,
hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas,
kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárul-
hat. A minõségirányítási programban rögzíteni kell a teljes
körû intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a
fenntartói minõségirányítási rendszerrel való kapcsolatát.
A minõségirányítási program végrehajtása során figye-
lembe kell venni az országos mérés és értékelés eredmé-
nyeit. A nevelõtestület a szülõi szervezet (közösség) véle-
ményének kikérésével évente értékeli az intézményi minõ-

3774 OKTATÁSI KÖZLÖNY 35. szám



ségirányítási program végrehajtását, az országos mérés,
értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni
fejlõdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értéke-
lés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket,
amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szak-
mai célkitûzései és az intézmény mûködése folyamatosan
közeledjenek egymáshoz. A nevelõtestület és a szülõi
szervezet (közösség) értékelését, valamint a javasolt intéz-
kedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt in-
tézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé.
A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a
honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hoznia.”

36. § (1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII.
törvény (a továbbiakban: Mvt.) 21. §-ának (7) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti munkavédelmi
szempontú elõzetes vizsgálat keretében a veszélyes mun-
kaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel
üzemeltetik, úgy az üzembe helyezési eljárás során figye-
lemmel kell lenni a próba- vagy kísérleti üzemeltetés koc-
kázataira is. Az ilyen jellegû üzemeltetés a 180 napot nem
haladhatja meg.”

(2) Az Mvt. 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A munkahelyet, az egyéni védõeszközt, a munka-
eszközt, a technológiát az üzemeltetõ munkáltatónak so-
ron kívül ellenõriznie kell,

a) ha az a rendeltetésszerû alkalmazás során közvetle-
nül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonsá-
gát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett
be, illetõleg

b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, bal-
eset, természeti jelenségek vagy mûszaki okból 30 napot
meghaladó használaton kívüli idõszak) bekövetkezése
esetén.

Az ellenõrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni vé-
dõeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, il-
letve használatát meg kell tiltani. Az ellenõrzés elvégzése
– a veszélyeztetés jellegétõl függõen – munkabiztonsági,
illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minõ-
sül.”

(3) Az Mvt. 88. § (6) bekezdése a következõ e) ponttal
egészül ki:

[Ez a törvény a következõ közösségi jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:]

„e) a munkavállalók által a munkájuk során használt
munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimum-
követelményeirõl [második egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmé-
ben] szóló 89/655/EGK tanácsi irányelv.”

37. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 94/L. §-a a következõ (5) be-
kezdéssel egészül ki:

„(5) A szociális szolgáltatónál és szociális intézmény-
ben történõ foglalkoztatás esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdé-
sének a) pontja nem alkalmazható.”

38. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-a a következõ
(9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben tör-
ténõ foglalkoztatás esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdésének
a) pontja nem alkalmazható.”

39. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
13. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az alkalmazott egészségügyi dolgozó munkaidejé-
nek az (1) és (2) bekezdésben foglalt legmagasabb mérté-
kére megállapított felsõ határ alkalmazásakor munkaidõ-
nek tekintendõ az egészségügyi ügyelet teljes idõtartama,
a heti munkaidõ e bekezdésekben meghatározott legmaga-
sabb idõtartamába az egészségügyi ügyelet teljes idõtarta-
mát, valamint az egészségügyi ügyeleten kívül elrendelt
rendkívüli munkavégzés idõtartamát is be kell számítani.”

(2) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény a következõ
15/B. §-sal egészül ki:

„15/B. § Az egészségügyi miniszter ágazati irányító
jogkörébe tartozó egészségügyi szolgáltatást nyújtó állami
és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint
helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszol-
gáltatások ellátására foglalkoztatott, továbbá az egészség-
ügyi miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó, egész-
ségügyi szolgáltatást nem nyújtó költségvetési szerveknél
foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a Kjt. 41. §
(2) bekezdésének b) pontja nem alkalmazható, a (3) bekez-
désében foglalt összeférhetetlenség a munkáltatóval gaz-
dasági kapcsolatban álló gazdasági társaság esetén áll
fenn.”

40. § (1) A prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tör-
vény (Péptv.) 4. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[4. § (1) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határozott
idõre szóló foglalkoztatásra irányuló jogviszony nem
szüntethetõ meg felmentéssel a 3. § (1) bekezdés c) pont-
jában szereplõ okból. A foglalkoztatásra irányuló jog-
viszonyra vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túl a
jogviszony megszûnik továbbá]

„b) új munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati
jogviszony, állami vezetõi szolgálati viszony létesítésével,
kivéve a munkáltató jogutód nélküli megszûnése miatti, a
megszûnést megelõzõen legfeljebb 30 nappal végrehajtott
áthelyezés esetét.”

(2) A Péptv. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„(5) A programban részt vevõ foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyára a Ktv., a Kjt., illetõleg az Mt. rendelkezéseit
– a díjazásra és egyéb juttatásokra, valamint az illetmény-
és elõmeneteli rendszerre vonatkozó szabályok kivételé-
vel – megfelelõen alkalmazni kell. A programban részt ve-
võt a számára foglalkoztatásra irányuló jogviszonya alap-
ján járó természetbeni étkezés vagy étkezési hozzájárulás,
továbbá – ha a munkáltató a foglalkoztatottak részére
egyébként ilyen juttatást biztosít – ruházati költségtérítés
harminc százaléka illeti meg. A jubileumi jutalomra való
jogosultság tekintetében a programban való részvétellel
összefüggésben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban
töltött idõ jogszerzõ idõnek számít, a jubileumi jutalom
összegét a (4) bekezdésben meghatározott juttatás alapul-
vételével kell megállapítani. A programban részt vevõ ti-
zenharmadik havi juttatásra a (6) bekezdésben foglaltak
szerint jogosult. A programban részt vevõt utazási költsé-
geinek megtérítése címén a havonta munkában töltött
munkanapokkal arányos juttatás illeti meg. Ahol a foglal-
koztatási jogviszonyra vonatkozó szabályok távolléti díj,
illetmény vagy azokon alapuló juttatás fizetését írják elõ, a
programban részt vevõt a (4) bekezdésben meghatározott
juttatás illeti meg, melynek kifizetésére az illetmény kifi-
zetésének szabályait kell megfelelõen alkalmazni.”

(3) A Péptv. 4. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egé-
szül ki, és ezzel egyidejûleg az eredeti (6)–(10) bekezdés
számozása (7)–(11) bekezdésre változik:

„(6) A tizenharmadik havi juttatás összege – ha a prog-
ramban való részvétel a tárgyévben folyamatosan fenn-
állt – a (4) bekezdésben foglalt juttatás egyhavi összegé-
nek harminc százalékával egyezik meg. A tizenharmadik
havi juttatás a programban részt vevõt idõarányosan illeti
meg, amennyiben a tárgyévben legalább kilencven nap
idõtartamban vett részt a programban. Ha a programba
való belépésre év közben került sor, a belépés idõpontjáig
járó tizenharmadik havi illetmény összegét hozzá kell szá-
mítani a tizenharmadik havi juttatáshoz. A tizenharmadik
havi juttatást a tárgyév december hónap huszadik napjáig a
programban részt vevõ számára ki kell fizetni. Ha a jogvi-
szony év közben szûnik meg, akkor a tizenharmadik havi
juttatás idõarányos részét az utolsó munkában töltött na-
pon kell kifizetni a programban részt vevõ részére.”

(4) A Péptv. 6. § (1) bekezdésének felvezetõ szövege,
valamint b) pontja helyébe a következõ szöveg lép:

„(1) A 4. § (4)–(6), továbbá (8) és (9) bekezdése, vala-
mint az 5. § (4) bekezdése szerinti juttatás – kivéve a ruhá-
zati költségtérítést – és munkáltatói közterhei összegét a
munkáltató számára a központi költségvetés a (2) bekez-
dés alapján megtéríti, annak forrása:

[a) 2005. évre a Magyar Köztársaság 2005. évi költség-
vetésérõl szóló törvény által a X. Miniszterelnökség feje-
zetben szereplõ Különféle személyi kifizetések jogcímcso-
port, valamint a helyi önkormányzatokra vonatkozó cél-
elõirányzat;]

b) a 2006–2015. évekre vonatkozóan az éves költség-
vetési törvényben meghatározott forrás.”

(5) A Péptv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) Költségvetési megtérítés iránt az a munkáltató
nyújthat be igényt, amely vállalja, hogy a prémiumévek
programban való részvétellel, illetõleg a különleges fog-
lalkoztatási állománnyal összefüggõ kinevezés-módosí-
tást megelõzõ hónapi meglévõ költségvetési engedélyezett
létszámkeretét a kinevezés-módosítás idõpontjától számí-
tott tizennyolc hónapig nem emeli fel. Nem számít a válla-
lás megszegésének, ha a létszám emelésére jogszabályban
elõírt feladat teljesítése miatt kerül sor.”

(6) A Péptv. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény alapján a 3. és 4. §-ban szabályozott pré-
miumévek programba történõ belépésre, illetve a különle-
ges foglalkoztatási állományba helyezésre 2005. január
1-je és 2010. december 31-e között kerülhet sor. Ettõl elté-
rõen, a 4/A. §-ban szabályozott prémiumévek programba
2008. december 31-ig lehet belépni.”

41. § (1) A Kjt. e törvény 1. §-ával megállapított 20. §
(2) bekezdésének a) pontja nem eredményezi a 2009.
január 1. elõtt keletkezett közalkalmazotti jogviszony ér-
vénytelenségét.

(2) A Kjt. 21. § (2) bekezdésének e törvény 3. §-ával törté-
nõ módosítása nem érinti a 2009. január 1-jét megelõzõen ha-
tározott idejû közalkalmazotti jogviszonyról történõ megálla-
podást az annak módosítás nélküli lejárta idõpontjáig.

(3) A Kjt. e törvény 10. §-ával megállapított 40. §-a sze-
rinti minõsítést akkor kell végrehajtani, ha az arra alapot
adó ok 2008. december 31-ét követõen keletkezett.

(4) A Kjt. e törvény 11. és 12. §-ával megállapított
41. §-a, valamint 43/A–43/D. §-a nem érinti a 2009.
január 1. elõtt hatályos jogszabály alapján az összeférhe-
tetlenségi követelmény alól adott felmentést.

(5) A Kjt. e törvény 21. §-ával megállapított 66. §-ának
(8) bekezdését a 2008. december 31-ét követõen létesített
közalkalmazotti jogviszonyra kell alkalmazni.

(6) Ha a közalkalmazott magasabb vezetõi, illetve veze-
tõi megbízása e törvény erejénél fogva magasabb vezetõi
vagy vezetõi munkakörré alakult át, illetményét a Kjt. e
törvény 22. §-ával megállapított 66/A. §-a szerint kell
megállapítani.

(7) A 2009. január 1-jétõl a magasabb vezetõ vagy veze-
tõ munkakört betöltõ közalkalmazott illetményként a
2008. december 31-én irányadó illetményének és a Kjt.
70–75. §-ai szerinti illetménypótlékainak együttes össze-
gére jogosult, ha a Kjt. e törvény 22. §-ával megállapított
66/A. §-a szerinti illetménye ennél alacsonyabb mértékû
lenne. Ha a vezetõ a Kjt. 72. §-ában szabályozott pótlékra
volt jogosult, azt nem kell beszámítani, és arra az átalaku-
lást követõen is önálló jogcímen jogosult.

(8) A Kjt. 61. §-a (4) és (5) bekezdésének e törvény 32. §
(6) bekezdésének g) pontjával történõ hatályon kívül he-
lyezése nem érinti a 2012. január 1-jét megelõzõen a mun-
kakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakkép-

3776 OKTATÁSI KÖZLÖNY 35. szám



zettség, illetõleg szakképesítés megszerzése alól adott fel-
mentéseket és mentesítéseket.

(9) A Kjt. e törvény
a) 29. §-ával megállapított 81/A. §-ában, valamint
b) 33. § (2) bekezdés c) pontjával megállapított 81. §

(1) bekezdésében
foglalt kártérítési felelõsség szabályait a 2008. december
31. után okozott károk esetében kell alkalmazni.

(10) A prémiumévek programról és a különleges foglal-
koztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény
4. §-ának (5) bekezdése alapján a 2009. január 1-jét meg-
elõzõen kifizetett juttatásokat e törvény hatálybalépése
nem érinti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. számú melléklet a 2008. évi LXI. törvényhez

„1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez

Minõsítési lap

1. A közalkalmazott személyi adatai
Neve (születési neve): ..................................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .......................................................................................................................................................

2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok
A közalkalmazotti jogviszony kezdete: .........................................................................................................................
A közalkalmazott besorolása: ........................................................................................................................................
A vezetõi megbízás/munkakör betöltésének kezdete: ....................................................................................................
A minõsítés indoka: .......................................................................................................................................................

3. A közalkalmazott minõsítésének szempontjai

3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
Kiemelkedõ (3 pont) – Megfelelõ (2 pont) – Kevéssé megfelelõ (1 pont) – Nem megfelelõ (0 pont)
Szöveges indokolás: .......................................................................................................................................................

3.2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
Kiemelkedõ – Megfelelõ – Kevéssé megfelelõ – Nem megfelelõ
Szöveges indokolás: .......................................................................................................................................................

3.3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
Kiemelkedõ – Megfelelõ – Kevéssé megfelelõ – Nem megfelelõ
Szöveges indokolás: .......................................................................................................................................................

3.4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelõsség és hivatástudat
Kiemelkedõ – Megfelelõ – Kevéssé megfelelõ – Nem megfelelõ
Szöveges indokolás: .......................................................................................................................................................

3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
Kiemelkedõ – Megfelelõ – Kevéssé megfelelõ – Nem megfelelõ
Szöveges indokolás: .......................................................................................................................................................

3.6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok:
Kiemelkedõ – Megfelelõ – Kevéssé megfelelõ – Nem megfelelõ
Szöveges indokolás: .......................................................................................................................................................

4. Vezetõi megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minõsítési szempontok

4.1. A vezetõ által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala
Kiemelkedõ – Megfelelõ – Kevéssé megfelelõ – Nem megfelelõ
Szöveges indokolás: .......................................................................................................................................................

4.2. A vezetõ által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése
Kiemelkedõ – Megfelelõ – Kevéssé megfelelõ – Nem megfelelõ
Szöveges indokolás: .......................................................................................................................................................



HATÁROZATOK

A miniszterelnök
73/2008. (X. 21.) ME

határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – az
oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval egyetér-
tésben tett elõterjesztésére –

a Tomori Pál Fõiskolán

dr. Meszlényi Rózsa fõiskolai tanárt – a 2008. október
15-tõl 2013. október 14-ig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök
74/2008. (X. 21.) ME

határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben – az
oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval egyetér-
tésben tett elõterjesztésére –

dr. B. Nagy Sándort,

dr. Fáyné dr. Péter Emesét,

dr. Lentner Csabát,

dr. Schaffhauser Franz-ot,

dr. Suha Györgyöt,

dr. Szilágyi Györgyi Ilonát

– 2008. október 15-ei hatállyal –

fõiskolai tanárrá kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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5. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas terüle-
tek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitûzések:

.........................................................................................................................................................................................

6. A közalkalmazott minõsítése
kiválóan alkalmas (80–100%) – alkalmas (60–79%) – kevéssé alkalmas (30–59%) – alkalmatlan (30% alatt)

7. A közalkalmazott által a minõsítésre tett észrevétel: ...................................................................................................

Dátum:

A minõsítés megállapításait A minõsítés tartalmát ismerem,
a közalkalmazottal ismertettem. észrevételeimet megtettem.

................................................................ ...........................................................
a minõsítést végzõ aláírása, beosztása a minõsített aláírása”

2. számú melléklet a 2008. évi LXI. törvényhez

„3. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez

Szorzók a vezetõi illetményalap arányában:
Középfokú Felsõfokú1 Felsõfokú2

Magasabb vezetõ – 2,00 2,40
Vezetõ 1,00 1,70 2,00

”



KÖZLEMÉNYEK

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ jogerõs határozatai

HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. február 25-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk sze-
rint

engedélyezi.

Név: Nyugat-Magyarországi Egyetem Idegen Nyelvi Központ
Cím: 9400 Sopron, Cházár András tér 1.
Nyelvvizsgarendszer: Zöld Út szaknyelvi vizsga
Nyelvek: kétnyelvû angol, kétnyelvû német
Fajta: gazdálkodási menedzsment szaknyelvi, mezõgazdasági szaknyelvi

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001. és az AK-XV/6/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizs-
gahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban
és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. február 28.

AK-XV/17/2008.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében

és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. március 3-i ülésén a következõ
döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Arany János Általános Iskola és Gimnázium
Cím: 2440 Százhalombatta, Szt. István tér 1.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapította, hogy a
rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei
megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. március 4.

AK-XVI/66/2007.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a telc GmbH (D-60386 Frank-
furt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. március 3-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Mathiász János Középiskola és Szakiskola
Cím: 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 41.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapította, hogy a
rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei
megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. március 4.

AK-V/71/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. április 14-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk sze-
rint

engedélyezi.

Név: Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája
Nyelvi és Készségfejlesztési Tanszék
Cím: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58.
Nyelvvizsgarendszer: Zöld Út szaknyelvi vizsga
Nyelvek: kétnyelvû angol, kétnyelvû német

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001. és az AK-XV/6/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizs-
gahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban
és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. április 15.

AK-XV/18/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. V. emelet) akkreditált vizsgaközpont
által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. áp-
rilis 28-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hi-
vatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvû Külkereskedelmi Szakközépiskola
Cím: 1047 Budapest, Baross u. 72.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-III/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 03. 17-én átvett hiánytalan kérelem és a helyszíni ellenõrzés alapján megál-
lapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruktu-
rális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. április 29.

AK-III/18/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a telc GmbH (D-60386 Frank-
furt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. április 28-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: ILS Nyelviskola & Szolgáltatóház Kft.
Cím: 3100 Salgótarján, Meredek út 9.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 03. 07-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. április 29.

AK-V/72/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a telc GmbH (D-60386 Frank-
furt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. április 28-i ülésén a követ-
kezõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Coventry House Nyelviskola Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 03. 20-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. április 29.

AK-V/73/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2008. április 28-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Ok-
tatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Balassi Intézet
Cím: 1016 Budapest, Somlói út 51.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga
(European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)
Nyelvek: magyar, egynyelvû
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 03. 04-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. április 29.

AK-XII/61/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a telc GmbH (D-60386 Frank-
furt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje akkreditált vizsgarendszerének új vizsgaszinttel tör-
ténõ bõvítését kérelmezi. A benyújtott kérelemrõl a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. május 5-i ülésén a követke-
zõ döntést hozta: A kérelmezõ TELC C1 nevû vizsgaszintjét angol és német nyelvbõl az Oktatási Hivatal

engedélyezi.

A kérelmezõ köteles az új vizsgaszint tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. március 17-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság je-
lentése alapján 2008 május 5-i ülésén azt a döntést hozta, hogy támogatja az TELC-vizsgarendszer jelen kérelemben sze-
replõ TELC C1 önálló vizsgaszintet képviselõ vizsgájának akkreditációját.

Hatáskörömet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-a, az idegennyelv-tudást igazoló ál-
lamilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998.
Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdése, 6. §-ának (3) bekezdése, az államilag elismert nyelvvizsga
egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjai-
ról szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet határozza meg, az akkreditáció részletes feltételeit és dokumentációját az AK
tartalmazza.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 98–99. §-ain, valamint a KR 6. § (84) bekezdésén alapul.

Az eljárásért fizetendõ akkreditációs díj mértékét az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl
és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM ren-
delet 1. számú melléklete határozza meg, melyet kérelmezõ hivatalomnál megfizetett.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. május 7.

AK-V/74/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a telc GmbH (D-60386 Frank-
furt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. május 5-i ülésén a követke-
zõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Delta Info-Line Kft.
Cím: Gyergyószentmiklós, 535500, Nicolae Bãlcescu út 17. Románia

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 04. 08-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. május 13.

AK-V/75/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 55.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett
vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. június 23-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint

engedélyezi.

Név: Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
Cím: 5900 Orosháza, Táncsics u. 2.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 05. 14-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és inf-
rastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. június 26.

AK- XXII/14/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 55.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett
vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. június 23-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint

engedélyezi.

Név: Kodolányi János Középiskola és Kollégium Szekszárdi Szakközépiskolai Tagintézménye
Cím: 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 10.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 05. 14-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és inf-
rastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. június 26.

AK- XXII/15/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 55.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett
vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. június 23-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint

engedélyezi.

Név: Sprint-L Oktatási Bt.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4–8. I. emelet.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 05. 14-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és inf-
rastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. június 26.

AK- XXII/16/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a telc GmbH (D-60386 Frank-
furt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. június 9-i ülésén a követke-
zõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Nyelvtanoda Kft.
Cím: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 18.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 04. 21-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. június 13.

AK-V/76/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a telc GmbH (D-60386 Frank-
furt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. június 9-i ülésén a követke-
zõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Sprint-L Oktatási Betéti Társaság
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi utca 4–8.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 04. 21-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. június 13.

AK-V/77/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a telc GmbH (D-60386 Frank-
furt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2008. június 9-i ülésén a követke-
zõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Stúdium’98 Nyelviskola és Oktatási Központ Bt.
Cím: 2220 Vecsés, Fõ út 226.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2008. 04. 21-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. június 13.

AK-V/78/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: BABILONNYELV-2000. Bt.
Székhelyének címe: 2400 Dunaújváros, Vasmû út 61. fszt. 3.
Vizsgahelyszínei: – 2400 Dunaújváros, Vasmû út 61. fszt. 3. Berlin terem, Párizs terem
– Petõfi Sándor Általános Iskola, 2400 Dunaújváros, Római krt. 2. fszt. 2., 3., 4., 5., 6.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 05. 26-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-V/79/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

35. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3795



HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: KATEDRA Közép-Magyarország Kft.
Székhelyének címe: 2112 Veresegyház, Köves u. 2/A
Vizsgahelyszínei: – SZIE Gödöllõ GIK, 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. Széchenyi terem
– SZIE Gödöllõ „A” kollégium, 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. San Francisco, Chicago, Cambridge terem
– SZIE Gödöllõ „B” kollégium, 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. GORKA 1., 2., 3. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 05. 26-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-V/80/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Smart Nyelviskola Kft.
Székhelyének címe: 6200 Kiskõrös, Bajcsy-Zs. u. 15.
Vizsgahelyszínei: – 6200 Kiskõrös, Bajcsy-Zs. u. 15. New York, Nizza terem, Tanári szoba
– Wattay Középiskola és Szakiskola, 6200 Kiskõrös, Árpád u. 20. fszt. 4., 5. terem, emelet 1., 2., 3. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 05. 26-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-V/81/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: LING-BAU Bt.
Székhelyének címe: 3529 Miskolc, Farkas Jenõ u. 18.
Vizsgahelyszínei: – 3529 Miskolc, Csabai kapu 55. Barcelona, Berlin terem
– Fáy András Szakközépiskola, 3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1. fszt. 1., 2., 3., 4., 5.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 05. 26-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-V/82/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
bejelentett vizsgahely iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: ILS-SZEGED KFT.
Székhelyének címe: 6720 Szeged, Victor Hugo u. 6.
Vizsgahelyszínei: – 6720 Szeged, Victor Hugo u. 6. I. emelet 1., 3., 4., 5., 6., 7. terem
– Belvárosi Rendezvényház, 6725 Szeged, Gyertyámos u. 13. fszt. 104., 109. terem,
I. emelet 105., konferenciaterem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 05. 26-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-V/83/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Talentum Európa Bt.
Székhelyének címe: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.
Vizsgahelyszínei: – 7400 Kaposvár, Ezredév u. 22. 1., 2., 3. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-V/84/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

3800 OKTATÁSI KÖZLÖNY 35. szám



HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: SOFL Kft.
Székhelyének címe: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 7.
Vizsgahelyszínei: – 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 7. New York, London, Párizs, Barcelona, San Francisco terem
– Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
7622 Pécs, Batthyány u. 1–3. fszt. 6. terem, I. emelet 51., 53. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-V/85/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

35. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3801



HATÁROZAT

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Testsysteme
GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Váci Mihály Gimnázium
Székhelyének címe: 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.
Vizsgahelyszínei: – 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. K1, K2, K3, K4 terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-V/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-V/86/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

3802 OKTATÁSI KÖZLÖNY 35. szám



HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Talentum Európa Bt.
Székhelyének címe: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 22.
Vizsgahelyszínei: – 7400 Kaposvár, Ezredév u. 22. 1., 2., 3. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-I/111/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

35. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3803



HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: BABILONNYELV-2000. Bt.
Székhelyének címe: 2400 Dunaújváros, Vasmû út 61. fszt. 3.
Vizsgahelyszínei: – 2400 Dunaújváros, Vasmû út 61. fszt. 3. Berlin, London, Párizs, Róma terem
– Petõfi Sándor Általános Iskola, 2400 Dunaújváros, Római krt. 2. fszt. 1., 2., 3., 4., 5., 6.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-I/112/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

3804 OKTATÁSI KÖZLÖNY 35. szám



HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Váci Mihály Gimnázium
Székhelyének címe: 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.
Vizsgahelyszínei: – 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. fszt. 1., 2., 3., 4. terem, I. emelet 8., 9. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-I/113/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

35. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3805



HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: SOFL Kft.
Székhelyének címe: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 7.
Vizsgahelyszínei: – 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 7. New York, London, Párizs, Barcelona, San Francisco,
Malibu, Berlin, Róma terem
– Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, 7622 Pécs, Batthyány u. 1–3. fszt.
6. terem, I. emelet 51., 53. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 07. 09-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-I/114/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *

3806 OKTATÁSI KÖZLÖNY 35. szám



HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Debreceni Nyelviskola Kft.
Székhelyének címe: 4026 Debrecen, Zúgó u. 6/B
Vizsgahelyszínei: – 4026 Debrecen, Bethlen u. 39. fszt. 4., 5.
– Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 13. 118., 119., 214., 314. terem
– Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola, 4026 Debrecen, Péterfia u. 1–7. fszt. 46., 47., 50. terem,
1. emelet 126., 132., 134., 160. terem, 2. emelet 222. terem, 3. emelet 301. nagyelõadó
– Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Központ, 4026 Debrecen, Bem tér 19. fszt.
nagyelõadó, 2. emelet oktatóterem
– Marketing Mix Team Kft., 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1. alagsor 007., fszt. 3., 1. emelet 102., 103.,
104., 105., 106., tetõtéri nagyelõadó

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 05. 14-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 14.

AK-I/115/2008.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében

és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. V. emelet) akkreditált vizsgaközpont
akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Idegennyelvi Központ
Székhelyének címe: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Vizsgahelyszínei: – Központi épület: E1, E2, E3, E4 elõadóterem
– Körépület: 201., 207., 301., 302., 303., 304., 401., 402. terem
– Új épület: 003., 004., 006., 008., 009., 010., 011., 012., 017., 025., 026., 027. terem, 044., 047., 048., 164.,
165., 170. elõadó
– Kastélyépület: nagyterem, 2., 4. terem
– Tanügyi épület: 111. terem
Nyelvvizsgarendszer: OECONOM
Nyelvek: angol, kétnyelvû; német, kétnyelvû
Fajta: közgazdasági szaknyelvi

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-III/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-III/19/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett vizsgahely iránti ké-
relmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképzõ Iskola és Gimnázium
Székhelyének címe: 1043 Budapest, Kassai u. 24/A
Vizsgahelyszínei: – 1043 Budapest, Kassai u. 24/A I. emelet 9., 10., 11., 14., II. emelet 227., 230., 232.,
234., 235., 236.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-VII/43/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett vizsgahely
létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kar Idegennyelvi Lektorátus
(6. számú vizsgahely)
Székhelyének címe: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Vizsgahelyszínei: – 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. I. emelet 102., 103., 109., 117., 118., 119., II. emelet 201.,
202., 203., 204., 205., 206., 207., 214., 215., 216., 217., 218., 219., III. emelet 301., 302., 303., 304., 305., 306.,
313., 314., 315., 316., 317., 318.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001. és az AK-XV/6/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-XV/19/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Gábor Dénes Fõiskola LEXINFO Informatikai Nyelvvizsgaközpont (1037 Budapest, Bécsi út 324.) akkreditált
vizsgaközpont bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: FÉNY-SZOFT Kft. (7. számú vizsgahely)
Székhelyének címe: 9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.
Vizsgahelyszínei: – 9400 Sopron, Kurucdomb sor 2. 1., 2., 3., 4. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVIII/2/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-XVIII/7/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Gábor Dénes Fõiskola LEXINFO Informatikai Nyelvvizsgaközpont (1037 Budapest, Bécsi út 324.) akkreditált
vizsgaközpont bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mûszaki Kar Idegennyelvi Lektorátus
(6. számú vizsgahely)
Székhelyének címe: 7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Vizsgahelyszínei: – 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. I. emelet 102., 103., 109., 117., 118., 119., II. emelet 201.,
202., 203., 204., 205., 206., 207., 214., 215., 216., 217., 218., 219., III. emelet 301., 302., 303., 304., 305., 306.,
313., 314., 315., 316., 317., 318.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVIII/2/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-XVIII/8/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett vizsgahely iránti ké-
relmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: SOTER-LINE Kft.
Székhelyének címe: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
Vizsgahelyszínei: – 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. fszt. 01., 2. emelet 20., 22., 24., 25., 27., 3. emelet 30.,
32., 33., 35., 36., 38., 4. emelet 43., 44.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 23.

AK-VII/44/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont (4032 Debrecen, Komlóssy út 56.) akkreditált
vizsgaközpont bejelentett vizsgahely iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: M-PROSPECT KFT.
Székhelyének címe: 8000 Székesfehérvár, Szörényi u. 59.
Vizsgahelyszínei: – 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 8. 1., 2., 3. tanterem
– Albacomp Számítástechnikai Zrt. Oktatási és Információs Centrum, 8000 Székesfehérvár,
Gyümölcsös u. 38. 1. emelet 1., 2. elõadóterem, 2. emelet 1., 2., 3. tanterem és 3. elõadóterem
– Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet,
8000 Székesfehérvár, Szekfû Gy. u. 6. 11., 14. tanterem, új szárny 4., 5. tanterem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXVIII/1/2007. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint
a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 23.

AK-XXVIII/2/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Theolingua Egyházi Szaknyelvi Vizsgaközpont (1088 Budapest, Reviczky u. 4.) akkreditált vizsgaközpont bejelen-
tett vizsgahely iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola
Székhelyének címe: 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13–19.
Vizsgahelyszínei: – 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 13–19. fszt. F03., F04. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXIX/1/2007. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 30.

AK-XXIX/3/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A Debreceni Egyetem Idegennyelvi Központ DExam Vizsgaközpont (4032 Debrecen, Komlóssy út 56.) akkreditált
vizsgaközpont bejelentett vizsgahely iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: HORLUX Kft.
Székhelyének címe: 4700 Mátészalka, Kossuth u. 47.
Vizsgahelyszínei: – 4700 Mátészalka, Kossuth u. 47. 2. sz. oktatóterem
– 4700 Mátészalka, Nagykárolyi u. 6. 3. sz. elõadóterem, 2., 4., 5. sz. tanterem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXVIII/1/2007. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 23-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 30.

AK-XXVIII/3/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett vizsgahely iránti ké-
relmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: SZÉNÁSSY-UNIÓ Bt.
Székhelyének címe: 2500 Esztergom, Simon J. u. 1. I/11.
Vizsgahelyszínei: – 2500 Esztergom, Simon J. u. 1. I/12. London terem, Berlin terem
– Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, 2500 Esztergom, Szent István tér 5–7.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 12-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. augusztus 7.

AK-VII/45/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: MONDO Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhelyének címe: 9900 Körmend, Olcsai tér 3.
Vizsgahelyszínei: – Katedra Nyelviskola Szombathely, 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
„Bécs” 2/1., „Oxford” 2/2., „London” 2/3., „Frankfurt” 2/4., „Nizza” 2/5., „New York” 2/6. terem
– Kanizsai Dorottya Gimnázium, 9700 Szombathely, Aréna u. 10. fszt. 11., 24. terem, 1. emelet 43., 46.,
49., 54., 55. terem, 2. emelet 62., 66., 67., 69., 72., 73. terem
– Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzõ Iskola, 9700 Szombathely, Nagykar u. 1/3. fszt. 1. sz. Nyelvi Labor

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 07. 24-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a
jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. augusztus 14.

AK-I/116/2008.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében

és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: M. I. TALENTUM Bt.
Székhelyének címe: 7200 Dombóvár, Bartók Béla u. 10.
Vizsgahelyszínei: – Dombóvári Mûvelõdési Ház Kht. Mûvelõdési Otthon, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Kiselõadó, Klubterem, 4., 6., 7., 9. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 13-án beérkezett és 2008. 07. 09-én hiánypótlással kiegészített kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogsza-
bályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. szeptember 8.

AK-I/117/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: SPECIFIC LINGUA Kft.
Székhelyének címe: 8200 Veszprém, Szekerce u. 7.
Vizsgahelyszínei: – 8200 Veszprém, Boksa tér 1/C 1. és 2. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 13-án beérkezett és 2008. 07. 09-én hiánypótlással kiegészített kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogsza-
bályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. szeptember 8.

AK-I/118/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

Név: EUROTEAM STÚDIÓ Bt.
Székhelyének címe: 1051 Budapest, Sas u. 25.
Vizsgahelyszínei: – 1051 Budapest, Sas u. 25.
Szóbeli vizsgák: V. em. 1., 2., 3., 5. terem,
Írásbeli vizsgák: V. em. 1., 2., 6. elõadóterem
– Dobos C. József Vendéglátóipari Szakközépiskola, 1137 Budapest, Huba u. 7.
Írásbeli vizsgák: I. em. 118., 121., 124., 125., 126., 127., 129., 137., 138. terem, II. em. 214., 216., 218., 219.,
220., 221., 222., 223., 235. terem
Laborvizsga: I. em. 124., 125. terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 13-án beérkezett és 2008. 07. 09-én hiánypótlással kiegészített kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogsza-
bályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. szeptember 8.

AK-I/119/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

* * *
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HATÁROZAT

A PROFEX Nyelvvizsgaközpont (7624 Pécs, Szigeti út 12.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely
létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi.

A vizsgahely státusza: bejelentett vizsgahely
Neve: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
Székhelyének címe: Str. Gheorghe Marinescu nr. 38, 540139 Targu Mures, Romania
Vizsgahelyszínei: A, B, C terem

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-II/2/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A 2008. 06. 13-án beérkezett és 2008. 08. 26-án hiánypótlással kiegészített kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogsza-
bályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

Az akkreditált vizsgahelystátusznak nincsenek meg a személyi feltételei: a vizsgahely nem rendelkezik a 71/1998.
(IV. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében elõírt végzettségû vizsgáztatókkal.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdé-
sében, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. szeptember 8.

AK-II/24/2008.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

* * *
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HATÁROZAT

A PROFEX Nyelvvizsgaközpont (7624 Pécs, Szigeti út 12.) az 1544. regisztrációs számon nyilvántartott Debreceni
Egyetem Ovos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Fõiskolai Kar (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2–4.) vizs-
gahelynek az AK-II/18/2006. számú akkreditációs határozatában foglalt vizsgáztatási engedélyét 2008. augusztus 1-
jével

visszavonom.

Jelen határozatom ellen, annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatás és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A PROFEX Nyelvvizsgaközpont, valamint akkreditált vizsgarendszereinek és vizsgahelyeinek 2007. 09. 14-én meg-
kezdett és 2008. 07. 02-án lezárt felülvizsgálata során a vizsgaközpontnak az 1544. regisztrációs számú akkreditált vizs-
gahelyén a felülvizsgáló bizottság (a továbbiakban: FB) szabálytalanságokat talált.

Az FB szakértõje 2008. 04. 18-án látogatást tett a fenti vizsgahelyen a PROFEX-rendszer egészségügyi szaknyelvi angol
nyelvi középfokú szóbeli vizsgáján. A szóbeli vizsga látogatásakor a szakértõ a következõket állapította meg:

1. A szóbeli vizsgáztatás során megsértették a felülvizsgálat idején hatályos, az idegennyelv-tudást igazoló államilag
elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998.
Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 3. §-ának (6) bekezdésében foglalt elõírást, a vizsgáztató ugyanis saját köz-
vetlen rokonát vizsgáztatta, és értékelte annak szóbeli vizsgateljesítményét.

2. Az 1. pontban történtekrõl az Oktatási Hivatalban vezetett elektronikus anyakönyvi rendszerben nincs nyom.
A vizsgáztató rokon nevét a vizsgázó elektronikus anyakönyvén egy másik vizsgáztató nevével cserélték fel, ily
módon az elektronikus anyakönyvön a valós adatok meghamisításra kerültek.

3. A szóbeli értékelõ skálákat a vizsga értékelése során a vizsgáztatók, saját bevallásuk szerint, nem használják.

4. A vizsgahely vizsgabeosztása nem teszi lehetõvé a PROFEX-vizsgarendszerben elõírt szóbeli vizsgáztatás idõtar-
tamának biztosítását, ez mind közép- mind felsõfokon rövidebb, mint azt a vizsgarendszer szabályzata elõírja.

A határozat nem érinti az adott vizsgahelyen sikeres vizsgát tett vizsgázóknak kiadott bizonyítványokat.

A határozat értelmében a 2008. augusztus 1. után az adott vizsgahelyen szervezendõ vizsgákra jelentkezõ vizsgázók
vizsgáit a PROFEX-rendszer más vizsgahelyein kell megtartani. A jelentkezések érvényesek, a befizetett jelentkezési dí-
jakat a vizsgahely a vizsgaközpontnak köteles átutalni.

A fenti vizsgahelyen tapasztalt szabálytalanság érinti a minõség- és vizsgabiztonságot, ezért a rendelkezõ részben foglal-
tak szerint döntöttem.

A határozat rendelkezéseire a felülvizsgálat megkezdésekor hatályos KR 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) be-
kezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkre-
ditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, a 12. § (1) és (2) be-
kezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2008. július 18.

AK-II-23/2008.
Bakonyi László s. k.,

elnök
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HATÁROZAT

A PROFEX Nyelvvizsgaközpont (7624 Pécs, Szigeti út 12.) 1335. regisztrációs számon nyilvántartott Cambridge
Nyelviskola, 4024 Debrecen, Garai u. 5., bejelentett vizsgahelynek az AK-II/13/2004. számú akkreditációs határozatá-
ban foglalt vizsgáztatási engedélyét 2008. augusztus 1-jével kezdõdõen egy év idõtartamra

felfüggesztem.

Amennyiben a vizsgaközpont hitelt érdemlõen igazolja, hogy a nevezett vizsgahelyen biztosítható a jogi és szakmai elõ-
írások szerinti államilag elismert nyelvvizsgáztatás, akkor a vizsgáztatás 2009. augusztus 1-jével folytatható. Amennyi-
ben fentiek igazolása 2009. július 1-jéig nem történik meg, akkor a Cambridge Nyelviskola, mint a PROFEX Vizsgaköz-
pont vizsgahelyének akkreditációját 2009. augusztus 1-jével visszavonom.

Jelen határozatom ellen, annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatás és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, a fizetendõ illeték mértéke az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdé-
se értelmében 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A PROFEX Nyelvvizsgaközpont, valamint akkreditált vizsgarendszereinek és vizsgahelyeinek 2007. 09. 14-én meg-
kezdett és 2008. 07. 02-án lezárt felülvizsgálata során a vizsgaközpontnak az 1335. regisztrációs számon nyilvántartott
Cambridge Nyelviskola, 4024 Debrecen, Garai u. 5., bejelentett vizsgahelyén a felülvizsgáló bizottság (a továbbiakban:
FB) szabálytalanságokat talált.

Az FB szakértõje 2008. 04. 19-én látogatást tett a fenti vizsgahelyen a PROFEX-rendszer egészségügyi szaknyelvi angol
nyelvi közép- és felsõfokú hallásértési vizsgáján. A vizsga látogatásakor a szakértõ a következõket állapította meg:

1. Az AK-II/13/2004. számú akkreditációs határozatával a vizsgahelyen az akkreditáció idõpontjában megfelelõnek ítélt
tárgyi és infrastrukturális feltételek az adott vizsgán nem valósultak meg, mert:

– A vizsgázók az adott terem méreteihez képest túl sokan ültek a teremben, ami egyértelmûen a vizsgabiztonság rová-
sára ment.

– A vizsgaközpont elõírásaival ellentétesen a vizsgahely a vizsga megfelelõ lebonyolításához nem alkalmazott meg-
felelõ számú felügyelõt, a felügyeletet mindkét vizsgateremben 1-1 teremfelügyelõ látta el, és hagyta el a termet két
alkalommal is.

2. A bejelentett vizsgahelyen vizsgázók írásbeli dolgozatait az FB jelentése alapján a vizsgahely munkatársai maguk ér-
tékelik, és ez ellentétes a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 12. § (1) bekezdésében, valamint az Akkreditációs Kézikönyv-
ben (a továbbiakban: AK) foglaltakkal.

A határozat nem érinti az adott vizsgahelyen sikeres vizsgát tett vizsgázóknak kiadott bizonyítványokat.

A határozat értelmében a 2008. augusztus 1. után az adott vizsgahelyen szervezendõ vizsgákra jelentkezõ vizsgázók
vizsgáit a PROFEX-rendszer más vizsgahelyein kell megtartani. A jelentkezések érvényesek, a befizetett jelentkezési dí-
jakat a vizsgahely a vizsgaközpontnak köteles átutalni.

A fenti vizsgahelyen tapasztalt szabálytalanság érinti a minõség- és vizsgabiztonságot, ezért a rendelkezõ részben foglal-
tak szerint döntöttem.

A határozat rendelkezéseire a felülvizsgálat megkezdésekor hatályos, az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet
(a továbbiakban: KR) 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl
és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM ren-
delet 7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

Budapest, 2008. július 18.

AK-II-22/2008.
Bakonyi László s. k.,

elnök
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ÉPÍTÕMÉRNÖKI KAR
pályázatot hirdet az
Általános és Felsõgeodézia Tanszékre
egy teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: széles körû ismeretei és oktatói tapasztalata révén képes legyen az Általános
és Felsõgeodézia Tanszék oktatási területéhez tartozó elõadások és gyakorlatok megtartására. Alkalmasnak kell lennie
vezetõi-oktatói szintû oktatásfejlesztési feladatok megoldására, a fokozatosan beinduló kétlépcsõs képzés keretében
meghirdetett BSc- és MSc-tantárgyak fejlesztésére, valamint jegyzetek és oktatási segédanyagok készítésére. Vezetõ
szerepet kell vállalnia a tanszéki tudományos munka szervezésében (beleértve a hallgatók diplomaterv- és TDK-munká-
jának irányítását), a nyári geodéziai mérõgyakorlatok szakmai irányításában (táborvezetésben), valamint hazai és nem-
zetközi együttmûködések lebonyolításában.

Építõanyagok és Mérnökgeológia Tanszékre
egy teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: széles körû ismeretei és oktatási tapasztalatai révén képes legyen az Építõ-
anyagok és Mérnökgeológia Tanszék építõanyagokkal kapcsolatos oktatási területeihez tartozó elõadások és gyakorla-
tok megtartására magyar és angol nyelven. Vezetõ szerepet kell vállalnia a tanszéki tudományos munka szervezésében
(beleértve a hallgatók és doktoranduszok munkájának irányítását), valamint hazai és nemzetközi együttmûködések lebo-
nyolításában. Alkalmasnak kell lennie oktatásfejlesztési feladatok megoldására, hazai és nemzetközi szakmai bizottsá-
gok (pl. oktatás, szabványosítás) munkájában való részvételre. Rendszeresen publikálnia kell magyar és angol nyelvû
lektorált folyóiratokban.

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékre
egy teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a BSc-képzésben a Mûszaki informatika tárgy elõadásainak tartása, a tárgy,
valamint az Építõmérnöki informatika tárgy laborgyakorlatainak összeállítása és koordinálása. A feladatok között szere-
pel az MSc-képzés informatikai és méréstechnikai tárgyainak tematika kidolgozása és oktatási segédleteinek kidolgozá-
sa. Feladata továbbá a tanszéki kutatásokhoz szükséges eszközök gondozása, a szükséges pénzforrások elõteremtése pá-
lyázati úton. Fontos feladata a tanszéki kutatómunkák pályázatainak figyelése, koordinálása. A kinevezendõ docens be-
kapcsolódik a szükséges jegyzetek, segédletek összeállításába, a PhD- és a kari társtanszékekkel együtt indított közös
képzésekbe, valamint a tanszéki szakmérnöki képzésbe.

Geotechnikai Tanszékre
egy teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: oktatói gyakorlata és tapasztalata révén legyen képes a Geotechnikai Tanszék
szakterületéhez tartozó tárgyak elõadásainak és gyakorlati foglalkozásainak megtartására a magyar és az angol nyelvû
képzésben. Vegyen részt az új MSc-tárgyak tematikájának részletes kidolgozásában, az írásos anyagok, segédletek elõ-
készítésében is. Szerepe lesz a tanszéki tudományos munka szervezésében, a nemzetközi együttmûködések kialakításá-
ban.
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Hidak és Szerkezetek Tanszékére
két teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docensek feladatai: a pályázók rendelkezzenek többéves tapasztalattal a különbözõ típusú tartó-
szerkezetek tervezésének oktatása területén. Legyenek alkalmasak a tanszék tantárgyainak elõadására, tanterveinek ön-
álló fejlesztésére. Mûködjenek közre diplomatervek konzultálásában, új típusú diplomatervek kiírásában, bírálatában.
Vegyenek részt a tanszékhez kötõdõ, a szakma iránt érdeklõdõ hallgatók tehetséggondozásában, tudományos diákköri
témák kidolgozásában, konzultálásában. Aktívan mûködjenek közre a tanszéki tantárgyakhoz készülõ segédanyagok ki-
dolgozásában. Vezetõ oktatókként vegyenek részt az angol nyelvû képzésben. Legyenek alkalmasak doktoranduszhall-
gatók tudományos vezetõi teendõinek ellátására, fiatal oktatókból, doktoranduszokból álló kutatócsoport munkájának
irányítására. Hatékonyan mûködjenek közre a tanszék kutatási pályázatainak elkészítésében, az elnyert pályázatok irá-
nyításában, a pályázatok kidolgozásában.

Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékre
egy teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a kinevezendõ egyetemi docensnek a feladata a 2005-ben megindult BSc-s
építõmérnök-képzésben a statika, a szilárdságtan, a tartók statikája, a 2009-ben induló MSc-képzésben, valamint a dok-
toranduszképzésben 1-1 tárgy elõadása, a tárgyak fejlesztése, jegyzetek és oktatási segédanyagok készítése, a tanszék
kutatómunkájában, a nemzetközi kutatási együttmûködésben való aktív részvétel. Alkalmasnak kell lennie a hazai és a
nemzetközi szakmai fórumokon való részvételre.

Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékre
egy teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: A Hidroinformatika szakirányos BSc-záróvizsgatárgy és a Vízrendszerek mo-
dellezése MSc-tárgy magyar és angol nyelvû oktatásának irányítása, továbbá a Hidromorfológia, valamint a Vízrajz és
hidroinformatika MSc-tárgyak társelõadói feladatainak szintén kétnyelvû ellátása. Fenti tárgyaknál, valamint a
BSc-képzésben mindezeket megalapozó Hidraulika tárgykörben gyakorlatszervezési és folyamatos tananyag-fejlesztési
feladatok ellátása. A tanszék képviselete a Hidraulika és Hidroinformatika tárgykörben folyó hazai és nemzetközi szak-
mai közéletben, az említett témakörökben tudományos kutatás folytatása, különös tekintettel a felszíni vizek többdimen-
ziós numerikus modellezésére. Diplomadolgozatok témavezetése, a tehetséggondozás területén TDK-munkák irányítá-
sa, részvétel a doktori képzésben, fiatal tanszéki oktatók oktatói és kutatási munkába való bevezetése, színvonalas publi-
kálási tevékenységük segítése.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók: egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról
szóló – többször módosított – 2005. évi CXXXIX. törvény 81. §-ában foglaltakon túl a 87. § (3) bekezdése, valamint a
BME Humánpolitikai szabályzata 57. § (1) bekezdése tartalmazza. Ennek értelmében az egyetemi docensi kinevezés
egyik alapfeltétele, hogy a pályázó legalább három éve doktori (PhD) fokozattal vagy három évnél rövidebb ideje szer-
zett doktori fokozat esetén legalább 10 éves, felsõoktatási oktatói-kutatói gyakorlattal rendelkezzen. Indokolt esetben a
doktori (PhD) fokozatot mesterfokozat (DLA) helyettesítheti. Kinevezhetõ továbbá az, aki alkalmas a hallgatók, a dok-
tori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, idegen nyelven is képes
elõadás tartására, és megfelelõ szakmai tudományos tapasztalattal rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatói, Kutatói Köve-
telményrendszer szabályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelmények-
nek.
Az egyetemi docensi kinevezésekre az egyetem humánpolitikai szabályzatában foglalt eljárás alapján 2009. július 1-jei
hatállyal kerül sor.

A pályázatok elbírálási határideje: 2009. április 15.
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A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.
Az egyetemi docensi pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
docensi kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó
– munkahelyének megnevezését, beosztását,
– tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi szintû végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat(ok) hite-
lesített másolatát,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 2 másolati
példányban az illetékes kar dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.

A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Dékáni Hi-
vatala
Postacím: Budapest, 1521 Pf. 91 vagy személyesen: Budapest XI., Mûegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 16.

Dr. Lovas Antal s. k.,
BME Építõmérnöki Karának dékánja

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR
VÁLLALKOZÁSMENEDZSMENT INTÉZETÉBE
pályázatot hirdet 1 fõ részére
adjunktusi állás betöltésére

Az adjunktus feladata: innovációmenedzsment, döntéstámogatás, valamint az intézet profiljába tartozó menedzsment
jellegû tárgyak oktatása, és intézeti szintû oktatásszervezési és kutatási feladatokban való részvétel.

Pályázati feltétel: a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásának. Ren-
delkeznie kell szakirányú végzettséget tanúsító egyetemi oklevéllel, doktorjelölti jogviszonnyal és meg kell felelnie a
BMF oktatói számára elõírt foglalkoztatási követelményeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– doktorjelölti jogviszony igazolását,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezési és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
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A kinevezés hatálya: 2009. szeptember 1.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.

A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 2 másolat) kell dr. Medve András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kara (1084 Budapest,
Tavaszmezõ u. 17.) dékánja részére benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment adjunktusi állásá-
ra.”

1 fõ tanársegédi állásra

A tanársegéd feladata: statisztika, társadalmi-gazdasági elõrejelzés, valamint az intézet profiljába tartozó menedzsment
jellegû tárgyak oktatása, és intézeti szintû oktatásszervezési és kutatási feladatokban való részvétel.

Pályázati feltétel:
– mesterfokozat és szakirányú szakképzettség,
– megkezdett doktori képzés,
– legalább egy nyelv (angol) nyelvvizsgával igazolt középszintû ismerete,
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a fõiskola oktatói követel-
ményrendszerében foglaltaknak.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– megkezdett doktori képzés igazolását,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezési és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. szeptember 1.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.

A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 2 másolat) kell dr. Medve András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kara (1084 Budapest,
Tavaszmezõ u. 17.) dékánja részére benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet tanársegé-
di állására.”

SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI INTÉZETÉBE
2 fõ tanársegédi állásra

A tanársegéd feladata: a vállalkozás-gazdaságtan, a kontrolling, valamint a gazdálkodási jellegû tárgyak oktatása, és in-
tézeti szintû oktatásszervezési és kutatási feladatokban való részvétel.

Pályázati feltétel:
– mesterfokozat és szakirányú szakképzettség,
– megkezdett doktori képzés,
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– legalább egy nyelv (angol) nyelvvizsgával igazolt középszintû ismerete,
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a fõiskola oktatói követel-
ményrendszerében foglaltaknak.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– megkezdett doktori képzés igazolását,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezési és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. szeptember 1.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.

A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 2 másolat) kell dr. Medve András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kara (1084 Budapest,
Tavaszmezõ u. 17.) dékánja részére benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet tanársegédi
állására.”

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
tanársegédi állásra

A tanársegéd feladata: a marketing témakörébe tartozó ismeretkörök oktatása, valamint intézeti szintû szervezési fel-
adatok megoldásában való részvétel.

Pályázati feltétel:
– mesterfokozat és szakirányú szakképzettség,
– megkezdett doktori képzés,
– az angol nyelv nyelvvizsgával igazolt középszintû, és egy másik nyelv legalább alapfokú ismerete,
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a fõiskola oktatói követel-
ményrendszerében foglaltaknak.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– megkezdett doktori képzés igazolását,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezési és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. szeptember 1.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.
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A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 2 másolat) kell dr. Medve András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kara (1084 Budapest,
Tavaszmezõ u. 17.) dékánjához benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Keleti Károly Gazdasági Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet tanár-
segédi állására.”

Prof. Dr. Rudas Imre s. k.,
rektor

Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztség betöltésére

A dékán feladata a karon folyó oktató- és tudományos munka irányítása, különösen tekintettel a természettudomány kép-
zési terület és a bolognai folyamat összefüggéseiben.
A dékán feladat- és hatáskörét a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (Ftv.) 96. §-ában, valamint az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Szervezeti- és Mûködési Szabályzat I. kötet 9–11. §, 115–126. §-ában, valamint 3. f) sz. mel-
lékletében foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.
A vezetõi megbízás az Ftv. 96. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 3–5 éves idõtartamra szól.
A megbízásra 2009. augusztus 1. napjával kezdõdõen kerül sor.

Pályázati feltételek: pályázhatnak a kar teljes munkaidõben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi ta-
nárai és habilitált egyetemi docensei, akik tudományterületükön hazai és nemzetközi elismertséggel, egy világnyelvbõl
tárgyalóképes nyelvtudással és a karra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri beosztását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, valamint eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a kar mûködésére, képzési és kutatási tevékenységére vonatkozó programját, a kar vezetésével kapcsolatos terveit és
azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– a dékáni munkakörrel kapcsolatos vezetõi programját, különös tekintettel az esetlegesen bevezethetõ mesterképzések,
a szakirányú továbbképzés koncepciójának kialakítására és a szervezeti, finanszírozási feltételek változására.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzát,
– egyetemi végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatát és idegennyelv–tudását tanúsító okiratok másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos munkák, díjak jegyzékét,
– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó szabályok szerint erre jogosult szemé-
lyek megismerhetik.
A szabályszerûen elkészített pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 1 példányban és elektro-
nikus formában az ELTE rektorának címezve (1364 Budapest, Szerb u 21–23. Pf. 109, valamint rektor@ludens.elte.hu).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor
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A SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet
vállalkozási és gazdálkodási dékánhelyettesi megbízás elnyerésére

A vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2010. július 31-ig szól.

A dékánhelyettes fõbb feladatai:
– a költségvetésen kívüli keretek felügyelete,
– források felkutatása és megszerzése a kar mûködõképességének biztosításához,
– hazai pályázatok, alapítványi és vállalati támogatások megszerzése,
– szakmai kapcsolatok ápolása,
– a kar PR-tevékenységének szervezése,
– végzettek életpálya követése,
– a kar gazdálkodásának ésszerûsítésére javaslattétel,
– a kar létesítménygazdálkodásának felügyelete,
– a kar üzemeltetésével és felújításával kapcsolatos tevékenység felügyelete.

A megbízás elnyerésére pályázhatnak: a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatában meghatározottak szerint a
kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi és fõiskolai tanárai, docensei, akik a
kar mûködésének ismeretével és legalább 10 éves oktatói gyakorlattal, tudományterületükön hazai és nemzetközi elis-
mertséggel, valamint egy idegen nyelvbõl elõadó szintû ismerettel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– fontosabbnak ítélt publikációinak jegyzékét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, szakmai díjait, a szakmai köz-
életben végzett munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót,
– hazai és nemzetközi publikációkkal alátámasztott kutatói tevékenység leírását,
– a kar menedzselésére, a dékánhelyettesi feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, személyi adatlapot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, tudo-
mányos munkák jegyzékét,
– igazolást, hogy személyi anyagában tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
felsorolt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázattal kapcsolatban információt dr. Makovényi Ferenc, a kar dékánja ad. A pályázatot a SZIE-YMÉK dékánjá-
nak kell megküldeni (1146 Budapest, Thököly út 74.) 5 példányban, a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

Dr. Makovényi Ferenc s. k.,
dékán
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A KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA
pályázatot hirdet az alábbi álláshelyek betöltésére

Általános követelmények: a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben elõírt követelmények és a fõiskola
foglalkoztatási követelményrendszerében elõírt követelmények.

GAZDÁLKODÁSI KAR
Gazdaságmatematika és Informatika Tanszékére
fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: az Informatika I. tantárgy tárgyfelelõsi feladatainak ellátása, a beosztott oktatók
munkájának szervezése, irányítása. Az Informatika tantárgycsoporthoz tartozó tárgyak oktatása, jegyzetek, segédanya-
gok készítése, a tantárgyhoz kapcsolódó kutatás. A Gazdaságinformatikus alapképzési szak indításával kapcsolatos fel-
adatok megoldásában való aktív részvétel. Szakdolgozatok, TDK-dolgozatok konzulensi feladatainak ellátása.

A pályázóval szemben támasztott további követelmények: legalább 15 éves felsõoktatási tapasztalat.
Elõnyt jelent: a távtanulást segítõ tananyagok elkészítésében szerzett gyakorlat, ECDL vizsgáztatási és oktatási tapaszta-
latok.

Számviteli és Pénzügyi Tanszékére
fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: Vállalati információs rendszerek, Számvitel tantárgyak oktatása, vizsgáztatás. A
szakterület anyagának tartalmi és módszertani korszerûsítése, oktatási és tudományos munka szervezése. Rendszeres
publikációs és szakirodalmi, valamint pályázati tevékenység, szakdolgozatot készítõ, valamint tudományos munka iránt
érdeklõdõ hallgatók munkájának irányítása. Részvétel a fõiskolán folyó szakmai, közéleti munkában, a kari, fõiskolai
feladatok megoldásában.

Humántudományi Tanszékére
fõiskolai tanári álláshelyre további jogviszonyban

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a Humántudományi Tanszéken az Emberi erõforrás gazdálkodás témakörben ok-
tatási, vizsgáztatási, kutatási, pályázati tevékenységek ellátása, valamint részvétel a megváltozott munkaképességgel és
fogyatékossággal élõ személyek képzési/átképzési programjainak kidolgozásában.

fõiskolai tanári álláshelyre további jogviszonyban

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a Humántudományi Tanszéken a Vidékszociológia, az Agrárpolitikai progra-
mok elemzése, és a Társadalmi és humánismeretek tantárgyak programjainak elkészítésében, oktatásában, valamint a
vizsgáztatásban való részvétel, s ezeken felül a tanszékhez kapcsolódó kutatómunkában, pályázatírásban és azok mene-
dzselésében való szerepvállalás.

AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
Regionális és Vidékfejlesztési Tanszékére
fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: Mezõgazdasági és környezetvédelmi távérzékelés, Talajtani és környezetvédel-
mi információs technológiák, Információs rendszerek, Döntéstámogató rendszerek c. tantárgyak oktatása, az oktatott
tárgyat magába foglaló tudományág ismerete és alkotó mûvelése, tantárgycsoport összefogása, továbbá a tárgyak tan-
anyagának önálló összeállítása, az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése, il-
letve az ilyen irányú tevékenység irányítása.
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Vadgazdálkodási és Állattenyésztési Tanszékre
fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a vadgazda mérnöki, mezõgazdasági mérnöki szakos, környezetgazdálkodási
szakos hallgatók állattani, élettani, állattenyésztési tantárgyainak és gyakorlatainak oktatása, részvétel kutatómunkában
és tananyagfejlesztésben, az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág ismerete és alkotó mûvelése, tantárgycsoport
összefogása, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállítása, az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi
és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása.

Elõny: az Állattan-állatélettan c. tantárgyak oktatásában szerzett gyakorlat, a lótenyésztésben, hobbiállat, valamint juh-
tenyésztésben való jártasság.

Kertészeti Tanszékére
egyetemi docensi álláshelyre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: Környezetvédelmi geológia, Borászati mikrobiológia c. tantárgyak oktatása,
Erasmus koordináció, szakdolgozatot készítõ, valamint tudományos munka iránt érdeklõdõ hallgatók munkájának irá-
nyítása. Rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenység. Részvétel a fõiskolán folyó szakmai közéleti munká-
ban, a kari, fõiskolai feladatok megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott további követelmények: tárgyalóképes, magas szintû angol és svéd nyelvismeret, széles
körû nemzetközi kapcsolatok.

GAZDÁLKODÁSI KAR
Idegennyelvi Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: spanyol általános és szakmai nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás, idegen nyelvû
szakmai elõadások és gyakorlatok tartása, kutatómunka, rendszeres publikációs tevékenység hazai és nemzetközi vi-
szonylatban idegen nyelven is.

A pályázóval szemben támasztott további követelmények: az oktatott nyelven kívül egy másik idegen nyelv tárgyalóké-
pes ismerete. A pályázó legalább egy nyelvvizsgarendszerben legyen akkreditált vizsgáztató.

Marketing és Menedzsment Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: Marketing tantárgyak oktatása, szakdolgozatot készítõ, valamint tudományos
munka iránt érdeklõdõ hallgatók munkájának irányítása. Rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenység.
Részvétel a fõiskolán folyó szakmai közéleti munkában, a kari, fõiskolai feladatok megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott további követelmények: angol nyelvbõl legalább „C” típusú vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsga.

Számviteli és Pénzügyi Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: Pénzügyi tantárgyak tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása; elõadások és gyakor-
latok tartása; szakdolgozatot készítõ, valamint tudományos munka iránt érdeklõdõ hallgatók munkájának irányítása.
Rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenység. Részvétel a fõiskolán folyó szakmai közéleti munkában, a
kari, fõiskolai feladatok megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott további követelmények: angol nyelvbõl legalább „C” típusú vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsga.
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Számviteli és Pénzügyi Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: Pénzügyi tantárgyak tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása; elõadások és gyakor-
latok tartása; szakdolgozatot készítõ, valamint tudományos munka iránt érdeklõdõ hallgatók munkájának irányítása.
Rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenység. Részvétel a fõiskolán folyó szakmai közéleti munkában, a
kari, fõiskolai feladatok megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott további követelmények: angol nyelvbõl legalább „C” típusú vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsga.

Turizmus és Területfejlesztési Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: Élelmezéstan, Táplálkozástan-gasztronómia, Élelmiszerbiztonság, Vendéglátó
vállalkozások menedzsmentje, Vendéglátó marketing tantárgyak oktatása, kutatómunka, szakdolgozatot készítõ, vala-
mint tudományos munka iránt érdeklõdõ hallgatók munkájának irányítása. Rendszeres hazai és nemzetközi publikációs
tevékenység. Részvétel a fõiskolán folyó szakmai közéleti munkában, a kari, fõiskolai feladatok megoldásában.

Vállalatgazdaságtan Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: Controlling és Üzleti tervezés tantárgyak oktatása, az oktatott tantárgyakhoz
kapcsolódó kutatások; szakdolgozatot készítõ, valamint tudományos munka iránt érdeklõdõ hallgatók munkájának irá-
nyítása. Rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenység. Részvétel a fõiskolán folyó szakmai közéleti munká-
ban, a kari, fõiskolai feladatok megoldásában.

Vállalatgazdaságtan Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: Vállalatgazdaságtan tantárgykör oktatása (Logisztika, befektetési ismeretek).
A tantárgyakhoz kapcsolódó kutatások; szakdolgozatot készítõ, valamint tudományos munka iránt érdeklõdõ hallgatók
munkájának irányítása. Rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenység. Részvétel a fõiskolán folyó szakmai
közéleti munkában, a kari, fõiskolai feladatok megoldásában.

AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
Regionális és Vidékfejlesztési Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: Terepi adatgyûjtés módszerei, Térinformatikai és távérzékelési technológiák,
E-szakigazgatás c. tantárgyak oktatása; szakdolgozatot készítõ, valamint tudományos munka iránt érdeklõdõ hallgatók
munkájának irányítása. Rendszeres hazai és nemzetközi publikációs tevékenység. Részvétel a fõiskolán folyó szakmai
közéleti munkában, a kari, fõiskolai feladatok megoldásában.

Mezõgazdasági Mûszaki Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a Mezõgazdasági mûszaki ismeretek c. tantárgy oktatása; szakdolgozatot ké-
szítõ, valamint tudományos munka iránt érdeklõdõ hallgatók munkájának irányítása. Rendszeres hazai és nemzetközi
publikációs tevékenység. Részvétel a fõiskolán folyó szakmai közéleti munkában, a kari, fõiskolai feladatok megoldásá-
ban.
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GAZDÁLKODÁSI KAR
Turizmus és Területfejlesztési Tanszékére
adjunktusi álláshelyre

A kinevezendõ adjunktus feladata: Utazási irodai menedzsment, Utazásszervezés, Utazási irodai szakmai gyakorlat, Ér-
tékesítés a turizmusban tantárgyak oktatása, kutatómunka. Rendszeres publikációs tevékenység. Részvétel a fõiskolán
folyó szakmai közéleti munkában, a kari, fõiskolai feladatok megoldásában.

Gazdaságmatematika és Informatika Tanszékére
tanársegédi álláshelyre

A kinevezendõ tanársegéd feladata: Gazdaságinformatikus alapképzési szak indításával kapcsolatos feladatok megoldá-
sában való aktív közremûködés, tantárgyi gyakorlatok vezetése számítógépes animáció, multimédia-szerkesztés,
m-learning, e-learning témakörökben. Aktív részvétel a tanszék kutatómunkájában. A tanszéken folyó hallgatói szakdol-
gozatok, TDK-dolgozatok készítéséhez kapcsolódó feladatok ellátásának segítése, konzulensi feladatok vállalása.

Elõnyt jelent: felsõoktatási gyakorlat, programozói tapasztalat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek
megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását),
– a szakirodalmi tevékenység és a tanácskozásokon megtartott elõadások jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat, szakmai díjakat igazoló oklevelek és bizonyítványok
másolatait,
– hazai és külföldi referenciák másolatait,
– docensek esetén idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás témáját és témavázlatát,
– habilitált pályázó esetében a habilitációt tanúsító oklevél másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Károly Róbert Fõiskola Fõtit-
kári Hivatalába – fõiskolai tanári pályázatokat 5 példányban, egyéb pályázatokat 3 példányban – benyújtani. Az elbírálás
határideje a pályázat benyújtásától számított 60. nap.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Fõtitkári Hivatal munkatársai adnak. Cím: 3200 Gyöngyös,
Mátrai út 36., telefon: (37) 518-306.
A fõiskola hivatkozott szabályzatai a fõiskola honlapján (www.karolyrobert.hu) megtalálhatók.

Dr. Magda Sándor s. k.,
rektor

A SZOLNOKI FÕISKOLA
pályázatot ír ki
Mûszaki és Mezõgazdasági Fakultás Mezõgazdasági Tanszékére
fõiskolai tanársegédi állás betöltésére

A fõiskolai tanársegéd feladata:
– a Növénytermesztés II., Üzemszervezés I., Nemzetközi mezõgazdaságtan, Élelmiszeripari gépek és berendezések II.,
Élelmiszeripari mûveletek c. tantárgyak oktatása a fakultáson akkreditált szakokon,
– vezetõ oktatói felügyelet és irányítás mellett segítse a végzõs hallgatókat szakdolgozataik elkészítésében,
– PhD kutatómunkája eredményeit rendszeresen publikálja, a megkezdett kutatásait folytassa a továbbiakban is, kapcso-
lódjon be a tanszék kutatási tevékenységébe.
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Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– megkezdett doktori (PhD) képzési tanulmányok,
– oktatási szakterületein megalapozott tudás, tájékozottság,
– az európai és a magyar felsõoktatási térség oktatási rendszerének ismerete,
– valamely világnyelvbõl az Európai referenciakeret szerinti B2 típusú nyelvvizsga,
– a gyakorlatok, szemináriumok vezetésének készsége és elõadói képességek.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a doktori képzés megkezdésének igazolását,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– a végzettséget, a képesítéseket, a nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokkal kapcsolatban információt dr. Jakab Péter, a Mezõgazdasági Tanszék tanszékvezetõje ad. Tel.: (56)
511-021.
A pályázatot dr. Székely Péter rektornak címezve, a Szolnoki Fõiskola rektori hivatalába kell megküldeni (5000 Szol-
nok, Ady E. út 9.) a megjelenéstõl számított 30 napon belül. A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30
napon belül történik.

Dr. Székely Péter s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított

30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
vp: vezetõi pótlék
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ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Hétszínvirág Óvoda
1181 Budapest,
Halomi út 113/A

Zenevár Óvoda
1181 Budapest,
Reviczky u. 52–56.

Cseperedõ Óvoda
1184 Budapest,
Építõ u. 5.

Csemete Nevelde
Óvoda
1182 Budapest,
Üllõi út 681.
Budapest XVIII. ker.
Pestszentlõrinc-
Pestszentimre
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Óvodavezetõ Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, 5 év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, jogi és/vagy
gazdasági felsõfokú v.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2009. márc. 31.
Pehi: 2009. jún. 30.
A pályázatot (vpr.) 4 példányban
kell benyújtani.
Pc.: Budapest XVIII. ker. Pest-
szentlõrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzat jegyzõje
1184 Budapest,
Üllõi út 400.

Nagykáta Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2761 Nagykáta,
Dózsa György u. 2.
Tel.: (29) 641-131
Fax: (29) 440-086

Városi Napközi
Otthonos Óvoda
2760 Nagykáta,
Somogyi B. u. 1.
(összevont intézmény)
Óvodavezetõ

Legalább 5 év óvodape-
dagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga.

A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napot követõ
elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Tarnavölgyiné
dr. Tényi Ágnes jegyzõ
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Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzat
Közgyûlésének
Oktatási Bizottsága
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225

Belvárosi
Brunszvik Teréz Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Várkörút 14–16.
Óvodavezetõ

Rákóczi Utcai Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 30.
Óvodavezetõ

Ligetsori Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Ligetsor
Óvodavezetõ

Hosszúsétatéri Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 42.
Óvodavezetõ

Szárazréti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Farkasvermi u.
Óvodavezetõ

Pozsonyi Úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Pozsonyi u. 2.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
óvodapedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
közgyûlésen.
A pályázathoz csatolni kell: er-
kölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakör esetén igazolást an-
nak meglétérõl, eddigi munkavi-
szonyokról, a szakmai
gyakorlatról szóló igazolásokat,
a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázatának zárt vagy
nyílt ülésen történõ tárgyalását
kéri, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot 3 példányban, zárt
borítékban kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni:
„Intézményvezetõi pályázat”, az
intézmény nevének megjelölésé-
vel.
Pc.: Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
polgármestere

Tass Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6098 Tass,
Széchenyi út 48.
Tel./fax: (76) 536-204
E-mail: polh@tass.koz-
net.hu

Napközi Otthonos
Óvoda
6098 Tass,
Rákóczi u. 1.
(részben önálló gazdál-
kodású intézmény)
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén peda-
gógus szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, 5 év óvoda-
pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, óvodavezetõi szak-
vizsga.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. júl. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ 30. nap.
Juttatás: vp.: a pótlékalap
200%-a.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó
hozzájárul ahhoz, hogy pályáza-
ta nyilvános ülésen kerüljön el-
bírálásra, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
Pc.: Ácsné Decsevai Mária
jegyzõ
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Igazgató és egyéb vezetõ

1. 2. 3. 4.

Kandó Téri Általános
Iskola
1182 Budapest,
Kandó tér
Budapest XVIII. ker.
Pestszentlõrinc-
Pestszentimre
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Kastélydombi
Általános Iskola
1188 Budapest,
Nemes u. 56–60.

Pitagorasz Általános
Iskola
1185 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky u. 74.

Vörösmarty Mihály
Ének-zenei, Nyelvi
Általános Iskola és
Gimnázium
1181 Budapest,
Vörösmarty u. 64.

Igazgató

Igazgató

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, 5 év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, jogi és/vagy
gazdasági felsõfokú v.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
5 év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, jogi és/vagy
gazdasági felsõfokú v.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2009. márc. 31.
Pehi: 2009. jún. 30.
A pályázatot (vpr.) 4 példányban
kell benyújtani.
Pc.: Budapest XVIII. ker.
Pestszentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzat jegyzõje
1184 Budapest,
Üllõi út 400.

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Önkormányzat
Közgyûlésének
Oktatási Bizottsága
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225

II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
8000 Székesfehérvár,
Szekfû Gy. u. 4.
Igazgató

Vasvári Pál Gimnázium
8000 Székesfehérvár,
Prohászka u. 71.
Igazgató

Vörösmarty Mihály
Ipari Szakképzõ Iskola
8000 Székesfehérvár,
Balatoni u. 143.
Igazgató

Fõiskolán, egyetemen
szerzett tanári, tanítói v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus
szakvizsga.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
vagy a képzés szakirá-
nyának megfelelõ egye-
temi szintû v. és
szakképzettség, és
emellett pedagógus
szakvizsga vagy azzal
egyenértékû vizsgát

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
közgyûlésen.
A pályázathoz csatolni kell: er-
kölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakör esetén igazolást an-
nak meglétérõl, eddigi munkavi-
szonyokról, a szakmai
gyakorlatról szóló igazolásokat,
a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázatának zárt vagy
nyílt ülésen történõ tárgyalását
kéri, adatvédelmi nyilatkozatot
is.
A pályázatot 3 példányban, zárt
borítékban kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni:
„Intézményvezetõi pályázat”, az
intézmény nevének megjelölésé-
vel.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város polgármestere
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igazoló oklevél, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga.

Decs Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7144 Decs,
Fõ u. 23.
Tel./fax: (74) 595-900

Általános Mûvelõdési
Központ
7144 Decs,
Haladás u. 1.
Igazgató

Szakirányú v. (a közok-
tatási törvényben fog-
laltaknak megfelelõen
vagy a 2/1993. MKM
rendelet szerinti köz-
mûvelõdési szakem-
ber), 5 év szgy.,
pedagógus szakvizsga.

ÁEI: az Oktatási, illetve a Kultu-
rális Közlönyben történõ megje-
lenést követõ 90 nap múlva.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60. nap.
Juttatás: szl. nincs.
A pályázatot 2 példányban,
„Vezetõi pályázat” megjelölés-
sel kell benyújtani.
Pc.: Decs Nagyközség
Polgármesteri Hivatala
7144 Decs,
Pf. 1.

Pályázati felhívás
pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított

30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
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szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Óvodapedagógus és dajka

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

1. 2. 3. 4.

Balatonszállási
Napköziotthonos
Óvoda
6412 Balatonszállás,
Balassi B. u. 29.
Tel.: (77) 442-089

Dajka Legalább alapfokú
(8 általános) iskolai v.,
és/vagy dajka, vagy
gondozónõi szakirányú
képesítés.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Lászlóné Fekete Mária mb.
óvodavezetõ

Ambrus Óvoda
1047 Budapest,
Ambrus Zoltán u. 2.
Tel./fax: (1) 370-9034
E-mail: embrus@free-
start.hu

Dajka

Vörösmarty Tagóvoda
1047 Budapest,
Vörösmarty M. u. 14.
Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Szakmunkásképzõ inté-
zet, dajka képesítés.

Fõiskolai v.
Elõny: fejlesztõpedagó-
giai képesítés.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.
Pc.: Hargitai Zsuzsanna
óvodavezetõ

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. máj. 31-ig
szól.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.
Pc.: Hargitai Zsuzsanna
óvodavezetõ

Ispotály Utcai Óvoda
4025 Debrecen,
Ispotály u. 12.
Tel.: (52) 418-974
Fax: (52) 460-321

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gus v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: angol nyelv-
vizsga.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: óvodavezetõ

Bartók-Babits Utcai
Óvoda
4031 Debrecen,
Bartók Béla út 78.
Tel./fax: (52) 417-858

Dajka
(határozott idõre)

Dajkai v. ÁEI: 2009. jan. 5.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön-t is.
f.: Illés Jánosné óvodavezetõ

Szalkszentmárton Köz-
ségi Önkormányzat
Petõfi Sándor
Többcélú Közoktatási
Intézménye
6086 Szalkszentmárton,
Petõfi tér 12.
Tel.: (76) 539-014

Óvodapedagógus
(határozott idõre,
GYES idõtartamára)

Óvodapedagógus
(határozott idõre,
helyettesítésre)

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: kéz-
zel írt szakmai ön-t is.
Pc., f.: Farkas Márta igazgató
E-mail: igazgato@petofi-
szszmarton.sulinet.hu
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Óvoda Vámospércs
4287 Vámospércs,
Iskola u. 4.
Tel.: (52) 210-026

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v.
Elõny: óvodában szer-
zett gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okiratok hiteles
másolatait is.

Pedagógus

Bedõ Albert Közép-
iskola Erdészeti Szak-
iskola és Kollégium
6783 Ásotthalom,
Kiss Ferenc krt. 76.
Tel./fax: (62) 291-522

Pusztamérgesi
Középiskola
Bedõ Albert Közép-
iskola Erdészeti Szak-
iskola és Kollégium
Tagintézménye
6783 Ásotthalom,
Kiss Ferenc krt. 76.
Tel./fax: (62) 291-522

Fizika–ének/rajz szakos
tanár

Angol–ének/rajz
szakos tanár

Informatika–fizika
szakos tanár

Egyetemi szintû tanári
v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Andrésiné
dr. Ambrus Ildikó
igazgató

Liszt Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény – Zeneiskola
6500 Baja,
Dózsa György út 18.
Tel./fax: (79) 325-550
E-mail: liszt@baja.hu

Gordonka szakos tanár
(részmunkaidõs)

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2009. márc. 1.
Pbhi: 2009. febr. 15.

Európai Szemléletû
Emberekért Közgazda-
sági és Számítástechni-
kai Szakközépiskola
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi u. 17.
Tel./fax: (35) 301-248

Informatika szakos
tanár

Angol (német) szakos
tanár

Szakirányú egyetemi és
pedagógiai v.

Egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.

Arany János Középis-
kolai Tehetséggondozó
Kollégium
5600 Békéscsaba,
Lencsési út 136.
Tel.: (66) 459-366
E-mail: aranykol@t-on-
line.hu

Nevelõtanár Egyetemi v.
Elõny: matematika
vagy idegen nyelv szak.

ÁEI: azonnal.
f.: Mekisné Szilágyi Mária
igazgató
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Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Gimnázium
1086 Budapest,
Csobánc u. 1.
Tel.: (1) 313-1674

Angol szakos tanár

Biológia–kémia szakos
tanár

Rajz–vizuális kultúra
szakos tanár

Egyetemi v.

Egyetemi v.
A biológiát angolul kell
tanítani.

Középiskolai tanári v.

Zsombó – Csólyospálos
Községek Általános Is-
kolája, Óvodája, Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézménye
Csólyospálosi
Általános Iskola
6135 Csólyospálos,
Kossuth L. u. 58.
Tel./fax: (77) 486-036
E-mail: igazgato-
sag@altisk-cspalos.su-
linet.hu

Informatika–technika
szakos tanár
(részmunkaidõs)

Fõiskolai szintû tanári
szakképzettség.

ÁEI: 2009. febr. 1.
Pc.: Máté Sándor
tagintézmény-vezetõ

Csornai Általános és
Mûvészeti Iskola, Óvo-
da – Kerényi György
Mûvészeti Iskolája
9300 Csorna,
Árpád u. 2.
Tel.: (96) 261-238

Grafikatanár
(félállás)

Képzõmûvészeti Fõis-
kolai, egyetemi v.

ÁEI: 2009. febr. 1.
Juttatás: utazási költségtérítés,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b-t is.
Pc.: Némethné Fülöp Terézia
igazgató

Hallássérültek Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmé-
nye
4031 Debrecen,
Széchenyi u. 60.
Tel.: (52) 531-766
Fax: (52) 412-191

Gyermek- és ifjúsági
felügyelõ

Érettségi vagy gyer-
mek- és ifjúsági fel-
ügyelõ szakképesítés.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
Pehi: az Oktatási Közlönyben
történõ megjelenést követõ
45. nap.

Hunyadi János Általá-
nos Iskola
2337 Délegyháza,
Árpád u. 53.
Tel./fax: (24) 212-055
E-mail: hunyadi-
sok@hunyadi-dhaza.su-
linet.hu

Fejlesztõpedagógus
(határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2009. febr. 1.
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Szent István
Gimnázium
2509 Esztergom-Kert-
város,
Wesselényi u. 40–42.
Tel.: (33) 413-255
Fax: (33) 523-181

Angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2009. febr. 1.
Pc.: Kurnász László igazgató

Duráczky József Peda-
gógiai Fejlesztõ és
Módszertani Központ
Somogy Megyei
Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs
Bizottság
7400 Kaposvár,
Somssich P. u. 8.
Tel.: (82) 527-430
Fax: (82) 511-490

Gyógypedagógus
(TAP – logopédia szak)

Szakirányú gyógypeda-
gógiai v., legalább 3–5
év szgy.
Elõny: diagnosztikai is-
meretek és gyakorlat,
pedagógus szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
f.: Bakonyi Zoltánné
bizottságvezetõ
Tel.: (82) 527-435

József Attila
Gimnázium
6900 Makó,
Csanád vezér tér 6.
Tel.: (62) 510-932

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtását
követõen azonnal.
Pc.: Rója István igazgató
f.: tel.: (62) 510-932/106

Péczeli József ÁMK
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskolája
3630 Putnok,
Gárdonyi G. út 1.
Tel.: (48) 430-189
Tel./fax: (48) 531-014

Magyar–történelem
szakos tanár

Magyar–bármely sza-
kos tanár

Kémia–matematika
szakos tanár

Tanító–matematika
vagy magyar nyelv és
irodalom mûveltségi
terület

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v., nem
szakrendszerû képzés
tanítására való jogosult-
ság.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Fónagy Istvánné igazgató

Tisza-parti Általános
Iskola
6726 Szeged,
Csanádi u. 4–6.
Tel.: (62) 547-130
E-mail: iskola@tisza-
parti-szeged.sulinet.hu

Rendszergazda Szakirányú felsõfokú
v., 1–3 év szgy.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: refe-
renciákat is.
A pályázatot kizárólag elektroni-
kus úton kell benyújtani.
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Tóparti Gimnázium és
Mûvészeti Szakközép-
iskola
8000 Székesfehérvár,
Fürdõ sor 5.
Tel.: (22) 311-067
Fax: (22) 311-061

Kémia–matemati-
ka–fizika szakos tanár
(részfoglalkozású)

Egyetemi v. ÁEI: 2009. febr. 2.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc.: Szûcs Sándor igazgató

Vecsési Zeneiskola
2220 Vecsés,
Erzsébet tér 1.

Korrepetitor
(részmunkaidõs,
heti 20 órás)

Fõiskolai v.
Elõny: fõiskolai v.,
zongora szak, felhasz-
nálói szintû internetes
alkalmazások.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot elektronikus vagy
postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 208/2008., va-
lamint a munkakör megnevezé-
sét: korrepetitor.
Pc.: Vecsési Zeneiskola
f.: Czövek István
Tel.: 06 (30) 758-5690
E-mail: czovekist@freemail.hu

Zárás után érkezett
pályázati felhívások, pályázat visszavonása

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke
pályázatot hirdet

a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára fõigazgatói munkakörére

A munkakör betölthetõ: 2009. május 1-jétõl.

A fõigazgató feladata: a könyvtár, mint az országos dokumentumellátási rendszerbe tartozó, nyilvános, országos feladat-
körû tudományos szakkönyvtár tevékenységének irányítása és továbbfejlesztése, ezen belül:
– a hagyományos, humántudományi gyûjtõköri tevékenység fenntartása és fejlesztése,
– számítógépes szakkönyvtári információs hálózat mûködtetése, az elektronikus szolgáltatások továbbfejlesztése.

A pályázókkal szembeni követelmények:
– legalább MTA doktora cím,
– könyvtáros szakirányú egyetemi végzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munka-
köri szakvizsga [150/1992. (XI. 20.) Korm. rend. (a továbbiakban: R.) 6. § (7) bek.],
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység.

Szakmai gyakorlati idõnek minõsül a szakirányú felsõfokú végzettségnek megfelelõ munkakörben, valamint az intéz-
mény alaptevékenységének megfelelõ munkakörben korábban eltöltött valamennyi jogviszony.
Az oktatási és kulturális miniszter – indokolt esetben, a kinevezési jogkör gyakorlója javaslatára – felmentést adhat a
szakmai gyakorlati idõ letöltésének követelménye alól.
A pályázat elbírálásánál az akadémiai tagság elõnyt jelent.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázónak a könyvtár vezetésére, tevékenységének továbbfejlesztésére vonatkozó koncepcióját,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölését,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának és fizetésének megjelölését,
– eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését,
– a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzékét,
– a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb MTA-tájékoztatókban közzétehetõ rövid, fényképes bemu-
tatkozó életrajzot.

A fenti anyagokat elektronikus adathordozón Word fájlformátumban (floppy, CD stb.) is be kell nyújtani.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást igazoló oklevelek hitelesített másolatát, amennyiben ezek az
MTA Titkárságán még nem állnak rendelkezésre,
– a jelenlegi munkáltató által készített, két évnél nem régebbi szakmai minõsítését, a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
4. számú melléklete szerint,
– 3 hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályázati eljárás lebonyolításában részt vevõk megismerhetik,
– hozzájárulást ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és tájé-
koztatási célokra felhasználhatja.

A jelenlegi fõigazgatónak – amennyiben pályázatot nyújt be – a munkáltatói minõsítést és erkölcsi bizonyítványt nem
kell mellékelnie. Az oklevelek hitelesített másolatát csak abban az esetben kell csatolni, ha a fõigazgatói kinevezése óta
azokban változás történt. Amennyiben a könyvtár dolgozója pályázatot kíván benyújtani – esetleg összeférhetetlenségre
hivatkozva – az MTA elnökétõl felmentést kérhet a minõsítés csatolásának kötelezettsége alól.
A megbízás legfeljebb 5 évig terjedõ idõtartamra, illetõleg a pályázó 70 éves koráig szól. Ez utóbbi feltételtõl a kinevezõ
egyedi elbírálás alapján eltérhet. A közalkalmazotti, illetve vezetõi illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján kerül megállapításra. Fõigazgatói megbízás csak annak adható, akivel szemben
a Kjt. 41. és 44. §-a, valamint az R. 6. §-a értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-téte-
li kötelezettségrõl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a könyvtár fõigazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatot az MTA elnöke által felkért szakmai bizottság véleményezi, amelynek tag-
ja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag is. (R. 7. § (6) bek. ]
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. február 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 4.
A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot – az MTA elnökének címzett kísérõlevéllel együtt – a Magyar Tu-
dományos Akadémia Titkársága Jogi és Igazgatási Fõosztály Humánpolitikai Osztályára (1245 Budapest, Pf. 1000) kell
beküldeni. A pályázat iránt érdeklõdõk a pályázatok elkészítéséhez és a könyvtár tevékenységének megismeréséhez
szükséges tájékoztatást a www.mtak.hu honlapon, valamint a könyvtár fõigazgatói titkárságától (tel.: 311-4230) kaphat-
nak.

Pálinkás József s. k.,
az MTA elnöke

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
MÛVÉSZETELMÉLETI ÉS MÉDIAKUTATÁSI INTÉZETBE
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a filmtörténet körében elõadások tartása, filmelemzõ gyakorlati foglalkozások
vezetése, PhD-képzésben való részvétel.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: a pályázónak legalább nyolcéves oktatói gyakorlattal (tárgyterület:
filmtörténet, különös tekintettel a magyar filmen belül a ’70-es és ’80-as évek korszakára, Jeles András életmûvére, a
cseh és szlovák újhullám korszakára), szakirányú publikációkkal, PhD-fokozattal és habilitációval kell rendelkeznie.
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A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben az egyetemi docensekkel szemben támasztott további köve-
telményeknek: a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak és az ELTE oktatói követel-
ményrendszerében foglalt feltételeknek. Az alkalmazás feltétele, hogy a jelentkezõnek más oktatási/kutatási intézmény-
nél legfeljebb egy további jogviszonyú, maximum 87 órás foglalkoztatása lehet.
A pályázathoz csatolandó mellékletek: szakmai önéletrajz, a legmagasabb tudományos fokozat, habilitációs oklevél, va-
lamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, továbbá a tudományos munkák jegyzéke, nyilatkozat arról, hogy hozzájá-
rul: pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek megismer-
jék, hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Buda-
pest, Múzeum körút 4/A, I/142.) leadni. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított 30. nap.

TÖRTÉNETI INTÉZETBE
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: elõadások tartása, gyakorlatok vezetése a koraújkori magyar történelembõl,
különös tekintettel a korszak egyháztörténetére. Doktoranduszok munkájának vezetése a Történettudományi Doktori Is-
kolában. Részvétel a Történeti Intézet kutatási feladataiban.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: a pályázónak doktori fokozattal, habilitációval és legalább nyolcéves
oktatói gyakorlattal kell rendelkeznie.
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben az egyetemi docensekkel szemben támasztott további köve-
telményeknek: a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak és az ELTE oktatói követel-
ményrendszerében foglalt feltételeknek.
A pályázathoz csatolandó mellékletek: szakmai önéletrajz, a legmagasabb tudományos fokozat, habilitációs oklevél, va-
lamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, továbbá a tudományos munkák jegyzéke, nyilatkozat arról, hogy hozzájá-
rul: pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek megismer-
jék, hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Buda-
pest, Múzeum körút 4/A, I/142.) leadni. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított 30. nap.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
Közmû- és Mélyépítési Tanszékre
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz:
– a térinformatika és geodézia tárgy gyakorlatainak, elõadásainak tartása,
– térinformatikai mérõgyakorlat megszervezése és ellátása,
– geodéziai mérõgyakorlatokon oktatói tevékenység ellátása,
– részvétel a tananyagok kialakításában, fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában,
– hallgatói feladatok értékelése, elbírálása,
– önálló kutatómunka végzése,
– a fiatalabb kollégák kutatási tevékenységének támogatása, irányítása,
– felkészülés a habilitációra.

Pályázati feltételek:
– álljon a karral közalkalmazotti jogviszonyban, és feleljen meg az egyetemi docensi munkakör követelményeinek,
– oktatott tantárgyaknak megfelelõ szakirányú egyetemi végzettség és doktori fokozat,
– többéves felsõoktatási gyakorlat,
– legalább egy világnyelvbõl C típusú középfokú állami – vagy azzal egyenértékû – nyelvvizsga.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó eddigi szakmai munkájának részletes leírását,
– szakmai, oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tanácskozásokon megtartott elõadásainak jegyzékét, hazai
és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– magyar és idegen nyelvû bemutató elõadás témáját és vázlatát.

A pályázat mellékletei:
– részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata,
– publikációs jegyzék,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény szabály-
zataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázattal kapcsolatban információt a KÖM-tanszék vezetõje ad. A pályázatot az YMÉK dékánjához (1146 Buda-
pest, Thököly út 74.) kell benyújtani 3 példányban, a pályázat megjelenésétõl számított 30 napon belül. A pályázat elbí-
rálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

Dr. Makovényi Ferenc s. k.,
dékán

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FÕISKOLAI KAR
KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZET
Módszertani Intézeti Tanszéki Osztályán
fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens feladata: a Gazdasági matematika I. és II. c. tárgyak oktatása alapképzés nappali,
távoktatás tagozatokon, angol nyelvû alapképzésben, felsõfokú szakképzés keretében, az intézet oktató- és kutatómun-
kájában való aktív közremûködés, részvétel tankönyvek, jegyzetek, oktatási-módszertani segédletek készítésében, szak-
dolgozati konzultációs és opponensi feladatok ellátása, tudományos diákköri tevékenységek támogatása.
Feladatát az intézetvezetõ közvetlen szakmai irányítása mellett látja el.
A pályázat feltételei: tudományegyetemen szerzett egyetemi oklevél matematikából, a szakterület szerinti PhD tudomá-
nyos minõsítés, legalább nyolcéves szakmai gyakorlat, ezen belül legalább hároméves felsõoktatási gyakorlat, az angol,
német, francia nyelvek közül legalább egy nyelvbõl államilag elismert közép- vagy felsõfokú nyelvvizsga, szakmai pub-
likációs tevékenység.
A pályázat elbírálásánál a matematika angol nyelven történõ oktatásában, angol nyelvterületen szerzett többéves tapasz-
talat, egyetemi és fõiskolai oktatás mindegyikében megszerzett gyakorlat, az angol, német, francia nyelvek közül több
nyelvbõl dokumentálható nyelvismeret elõnyt jelent.
A pályázat anyag a pályázati kérelembõl, a szakmai önéletrajzból, az oktatói, tudományos, szakmai tevékenység ismer-
tetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zelések ismertetésébõl áll, illetve tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagát a fõiskola szer-
vezeti és mûködési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló dokumentumokat vagy azok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt,
– idegennyelv-tudását igazoló dokumentumot.
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A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben, valamint a BGF Foglalkoztatási követelményrendszerében
rögzített feltételeknek.
A kinevezés 2009. március 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázatot a BGF PSZFK Dékáni Hivatalában (dr. János András dékán, BGF PSZFK, Dékáni Hivatal, 1149 Budapest,
Buzogány u. 10–12.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított 30 napon belül három példányban. A pályázati anyagot a
benyújtással egyidejûleg a (janosa.andras@pszfb.bgf.hu) elektronikus címre is – a végzettséget, a nyelvismeretet, vala-
mint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok kivételével – meg kell küldeni. A pályázatok elbírálásának határ-
ideje a pályázatok beérkezését követõ 60 napon belül.

Sándorné dr. Kriszt Éva s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
TANÁRKÉPZÕ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT
fõigazgató-helyettesi megbízatására

A fõigazgató-helyettes feladata:
– a fõigazgatót segíti a központ oktatómunkájának, személyzeti, igazgatási, gazdálkodási tevékenységének irányításá-
ban,
– dönt a központ minden olyan ügyében, amelyet az SZMSZ vagy más belsõ szabályzat nem utal egyéb személy vagy
testület hatáskörébe,
– felügyeli és ellenõrzi a központon belül a munka-, tûz- és vagyonvédelmet.

A fõigazgató-helyettes feladatát a fõigazgató közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el. A fõigazgató-helyettes
feladatait részletesen a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a fõiskola vezetõi követelményrendszerében foglaltaknak,
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû kinevezés,
– többéves gyakorlat és a fõiskola szervezetének és tevékenységének jó áttekintése.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– a központ tevékenységével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését, további minden olyan
iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– minden, végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a megbízással kap-
csolatban véleményezi joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A megbízás hatálya: a megbízás 2009. február 1-jétõl 2013. június 30-áig terjedõ idõtartamra szól.
A pályázat benyújtása, elbírálása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példány-
ban (1 eredeti, 2 másolat) kell dr. Tóth Péter, a Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai Központ (1081 Budapest, Népszínház
u. 8.) fõigazgatója részére benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai Központ fõigazgató-helyettesi megbízatá-
sára”.

Prof. Dr. Rudas Imre s. k.,
rektor
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AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Vállalkozás-gazdaságtan Tanszékén
teljes munkaidõben foglalkoztatott
fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata lesz:
– vegyen részt a tanszék vezetésszervezés, változásmenedzsment és minõségmenedzsment tárgyainak oktatásában nap-
pali és levelezõ tagozaton,
– kapcsolódjon be a Gazdaságtudományi Intézet kutatásaiba, pályázataiba,
– vegyen részt a tanszék szervezési feladataiban, az intézet külsõ szakmai kapcsolatainak ápolásában, segítse elõ a pálya-
kezdõ intézeti munkatársak szakmai fejlõdését, kiterjedt publikációs tevékenységgel, legalább egy világnyelv elõadói
szintû ismeretével rendelkezzen.
Pályázatot az nyújthat be, aki többéves felsõoktatási gyakorlattal, tudományos fokozattal és szakirányú diplomával ren-
delkezik.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot, tudományos munkák jegyzékét, végzettségeket igazoló oklevélmá-
solatokat, idegennyelv-vizsgát tanúsító okiratot, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve az Eszterházy Károly Fõiskolára (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) kell be-
nyújtani a pályázat megjelenésétõl számított 30 napon belül.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR
dékáni feladatának ellátására

A Kecskeméti Fõiskola rektora a 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján hirdeti meg a pályázatot.
A megbízás a szenátusi elbírálást követõ hónap 1. napján kezdõdik, és 4 évre szól, újabb pályázati eljárást követõen egy
alkalommal meghosszabbítható.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a kar képzési profiljának megfelelõ egyetemi végzettség, szakképzettség és tudományos fokozat,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A dékán feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a kar irá-
nyításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a kar oktatási, kutatási és szaktanácsadási tevékenységének irányítása, ellenõrzése,
– a karhoz tartozó szervezeti egységek irányítása és munkájuk összehangolása,
– a kar képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása a karon,
– a kari ügyekben kötelezettségvállalás a gazdasági-mûszaki fõigazgató ellenjegyzése mellett, a kötelezettségvállalásról
szóló szabályzatnak megfelelõen,
– a kar rendelkezésére álló pénzeszközök tekintetében utalványozási jogkör gyakorlása, a kötelezettségvállalásról szóló
szabályzatnak megfelelõen,
– a kar rendelkezésére álló keretei között felelõs a kar gazdálkodásáért,
– a kar fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és összefo-
gása.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos, illetõleg szakmai szervezetben végzett munkáját, nemzetközi tudományos
életben való részvételét,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári, illetve fõiskolai tanári kinevezést, az ide-
gennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyzõ, vagy – az eredeti okiratok bemutatása esetén – a fõtitkár által hitelesített
másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a
fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 30.
A pályázatokról a fõiskolai SzMSz és a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjérõl szóló szabályzatban foglaltak szerint
testületek és vezetõk nyilvánítanak véleményt, ezt követõen a rektor – a vélemények mérlegelésével – dönt a megbízás
kiadásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésétõl számított 30. nap.
A pályázatot a Kecskeméti Fõiskola rektorának címezve kell benyújtani (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) 1 eredeti és
2 másolati példányban.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolai Kar dékáni
megbízására”.

KALMÁR SÁNDOR INFORMATIKAI INTÉZETÉNEK
Elektrotechnika és Kibernetika Szakcsoportjába és a Fém- és Mûanyagfeldolgozó Technológiai Intézet Mechanikai
Technológiai Szakcsoportjába
1-1 fõ részére
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

Elektrotechnika és Kibernetika Szakcsoport
A kinevezendõ fõiskolai docens feladatai: az elektrotechnika, elektronika és irányítástechnika ismeretterületeit feldolgo-
zó Elektronika alapjai és Irányítástechnika tantárgycsoport egyes tantárgyainak oktatása, a tantárgycsoporton belül
egyes tantárgyak gondozása, a szakcsoport elektrotechnikai, elektronikai és irányítástechnikai tudományterületén kuta-
tási tevékenység folytatása, a megjelölt tudományterületen a hallgatók TDK- és szakdolgozati tevékenységének irányí-
tása. Feladata továbbá a szakmai és tudományos közéletben való aktív részvétel, a szakcsoport pályázati tevékenységé-
nek szervezése, vezetése, hazai és külföldi szakmai kapcsolatok kiépítése, aktivizálása.
A Kecskeméti Fõiskola Foglalkoztatási követelményrendszerében a fõiskolai docensekkel szemben támasztott kineve-
zési és munkaköri követelményeken túlmenõen további kinevezési feltétel, hogy a pályázó okleveles villamosmérnöki
alapvégzettséggel rendelkezzen.
A betöltendõ állással kapcsolatban a szakmai részletekrõl a szakcsoport vezetõjénél lehet érdeklõdni [tel.: (76) 516-440].

Mechanikai Technológiai Szakcsoport
A kinevezendõ fõiskolai docens feladatai: a szakcsoport tantárgyainak oktatásába való bekapcsolódás, elsõsorban az
Anyagismeret c. tárgyak oktatása, fejlesztése, részvétel a szakcsoportban folyó kutató-fejlesztõ, innovációs munkában, a
szakcsoport nem minõsített munkatársainak – mûszaki tanár, tanszéki mérnökök – oktatási és tudományos tevékenysé-
gének irányításában, laborfelelõsi és fejlesztési feladatok ellátása. Vezetõ oktatói szinten történõ részvétel a kar és a fõis-
kola közösségi életében, bizottságok munkájában.

A pályázóknak meg kell felelniük a Kecskeméti Fõiskola Foglalkoztatási követelményrendszerében a fõiskolai docen-
sekkel szemben támasztott kinevezési és munkaköri követelményeknek.
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A betöltendõ állással kapcsolatban a szakmai részletekrõl a szakcsoport vezetõjénél lehet érdeklõdni [tel.: (76) 516-370].

A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázók iskolai végzettségeit, munkahelyét, munkahelyi beosztását, munkaköri
besorolását, eddigi szakmai útját, tudományos és oktatási tevékenységét, a megjelölt feladatokkal kapcsolatos elképzelé-
seit, terveit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, valamint az idegennyelv-tudást igazoló okiratok közjegy-
zõ, vagy – az eredeti okirat bemutatása esetén – a fõtitkár által hitelesített másolatát,
– publikációk, tudományos/mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– minden egyéb dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult testületek megismerhetik,
– a külsõ pályázónak szándéknyilatkozatát arról, hogy a fõiskola mûködési feltételei és költségvetési támogatása vonat-
kozásában figyelembe lehet-e majd venni.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül a Kecskeméti Fõiskola rektorának cí-
mezve (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) kell benyújtani 1 eredeti, 3 másolati példányban.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézetének fõis-
kolai docensi megbízatására”.

Dr. Danyi József s. k.,
rektor

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények állásaira

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított

30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
vp: vezetõi pótlék
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ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Vezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Szent István Általános
Iskola és Óvoda
Igazgatótanácsa
5094 Tiszajenõ,
Széchenyi út 28.
Tel.: (56) 434-501
Fax: (56) 587-009

5094 Tiszajenõ,
Köztársaság u. 2.
Óvodai tagintéz-
mény-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség,
5 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30 napon belül.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
Pc., f: Vágó Béla igazgató.
Tel.: 06 (20) 397-4800

Bagod, Hagyárosbö-
rönd, Kávás, Zalabol-
dogfa, Zalaszentgyörgy,
Ozmánbük, Vaspör
községi önkormányza-
tok képviselõ-testületei
8992 Bagod,
Kossuth u. 13.
Tel./fax: (92) 560-008

Fekete István Általános
Iskola és Óvoda
8992 Óvoda,
Kossuth u. 15.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ együttes
képviselõ-testületi ülés.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
Pc., f.: Mogyorósi József Bagod
község polgármestere

Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Kollégium és Köz-
étkeztetési Központ
5650 Mezõberény,
Petõfi út 13–15.
Tel.: (66) 515-578
Fax: (66) 515-580

5650 Mezõberény,
Petõfi út 14.
Kollégiumvezetõ

Egyetemi szintû tanári
v., kollégiumi
gyakorlat.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, német- vagy angol-
nyelv-tudás.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: szl. igényelhetõ.
Pc.: Szilágyi Tibor igazgató.

Perbál Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2074 Perbál,
Fõ u. 6.
Tel.: (26) 570-027
Fax: (26) 570-029

Kis-forrás Német
Nemzetiségi Általános
Iskola
2074 Perbál,
Hõsök tere 2.
Igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú szakirányú v.,
gyakorló pedagógus-
ként szerzett 5 év szgy.
Elõny: német- vagy an-
golnyelv-tudás, közok-
tatás-vezetõi képesítés.

ÁEI: 2009. márc. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ elsõ testületi ülés, de
legkésõbb 30 nap.
Juttatás: szl. megoldható.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskola és a német nemzetiségi
hagyományok megõrzésére
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és továbbvitelére vonatkozó el-
képzeléseket, német nemzetiségi
oktatás és a testvértelepülés, va-
lamint annak iskolájával való
együttmûködés fejlesztésére vo-
natkozó elképzeléseket, végzett-
séget (egyéb képzettséget)
igazoló okirat másolatát, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot „Iskolaigazgatói
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Perbál Polgármesteri Hivatala

Pedagógus- és egyéb álláshelyek

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka,
Bródy u. 7.
Tel.: (88) 508-160
Fax: (88) 500-497

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gus v.
Elõny: gyógypedagógus
vagy gyógypedagógiai
asszisztens v.

ÁEI: 2009. febr. 1.
Pehi: 2009. jan. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.-t is.
Pc.: Ajka Városi Óvoda

Hétpettyes Óvoda
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.

2 fõ dajka, konyhai dol-
gozó (8 órában, határo-
zatlan idõre)

Legalább alapfokú
(8 általános) iskolai v.,
egészségügyi alkalmas-
ság.
Elõny: középiskolai v.

ÁEI: a pályázat elbírálása után
15 nappal.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pc.: Ferenczné Gulyás Ilona
óvodavezetõ

Négyszögletû
Kerekerdõ Napköziott-
honos Óvoda
8518 Kemenesszent-
péter, Dózsa u. 1.

2 fõ óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: a pályázat elbírálása után
azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15. nap.
Pc.: Györffyné Hári Judit óvoda-
vezetõ

Városi Óvodai
Intézmény
5200 Törökszent-
miklós, Hunyadi út 14.
Tel./fax: (56) 391-244

3 fõ óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Fõiskolai vagy felsõfo-
kú óvodapedagógus v.

ÁEI: azonnal.
Próbaidõ: 4 hónap.
A pályázat eredményérõl min-
den pályázó írásban tájékoztatást
kap az elbírálásról számított
8 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.-t (lehet
kézzel és géppel írott), képesí-
tést igazoló okirat vagy annak
hiteles másolatát is.
A pályázatot postai úton, a mun-
kakör megnevezésével ellátva
kell benyújtani.
A kiíró a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
Pc., f: Szalai Péterné intézmény-
vezetõ.
Tel.: (56) 391-243
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Kossuth Zsuzsanna
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2730 Dabas,
József A. u. 107.
Tel.: (29) 560-670
Fax: (29) 560-671

Projekt koordinátor,
szabadidõ-szervezõ
(határozott idõre),

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., számítógép fel-
használói szintû
ismerete, angol-
nyelv-tudás,

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., utazásikölt-
ség-hozzájárulás.

közgazdász szakos ta-
nár (határozott idõre),

egyetemi v., számító-
gép felhasználói szintû
ismerete,

angol szakos tanár
(határozott idõre, heti
17 óra),

fõiskolai vagy egyetemi
v., számítógép felhasz-
nálói szintû ismerete,

német szakos tanár
(határozott idõre, heti
16 óra)

fõiskolai vagy egyetemi
v., számítógép felhasz-
nálói szintû ismerete.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2750 Nagykõrös,
Kecskeméti út 39–41.
Tel.: (53) 351-982

Angol–bármely szakos
tanár (határozatlan
idõre)

angol–informatika
szakos tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Orosháza Város Általá-
nos Iskolája és
Pedagógiai Szolgáltató
Intézménye
5900 Orosháza,
Elõd u. 17.
Tel./fax: (68) 510-775

Orosháza Város Általá-
nos Iskolája és Pedagó-
giai Szolgáltató
Intézménye Pedagógiai
Szakmai és Egységes
Szakszolgálati Tagin-
tézmény
5900 Orosháza,
Eötvös tér 2.
Gyógytestnevelõ

Nevelési-oktatási intéz-
ményben munkakör be-
töltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 3 napon belül.
Pc: Pusztainé Szabó Margit
fõigazgató.
f.: Róbert Erika munkaügyi-
személyzeti elõadó

Nógrád Megyei Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Gyermekotthon
3060 Pásztó,
Fõ út 138.
Tel.: (32) 460-699

Pásztói Óvoda,
Általános Iskola
és Diákotthon
Gyógypedagógus

Gyógypedagógiai
tanári v.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 10 napon
belül.
f: Koós Istvánné igazgató
Tel.: (32) 460-642
Nagy Gabriella
igazgatóhelyettes
Tel.: (32) 460-345

Szátoki Gyermekotthon
Szátok,
Kossuth út 106–108.
Gyermekvédelmi ügy-
intézõ

Szociális gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyinté-
zõ (OKJ), vagy szociá-
lis asszisztens (OKJ).
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Általános Iskola és
Óvoda
4565 Pusztadobos,
Petõfi S. u. 48.
Tel.: (45) 710-183
Fax: (45) 710-351

Tanító, napközis
csoport vezetésére
(határozott idõre)

Fõiskolai szintû tanítói
v., felhasználói szintû
internetes alkalmazá-
sok, B kategóriás jogo-
sítvány.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 18 hónapra szól.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:
SZI/R/4411/2/2008., valamint a
munkakör megnevezését: tanító.
A munkáltató a pályázat érvény-
telenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
Pc.: Általános Iskola és Óvoda

Szegedi Kistérség
Többcélú Társulás Köz-
oktatási Intézménye
6723 Szeged,
Csongor tér 1.
Tel.: (62) 547-062
Fax: (62) 547-063

Testnevelés szakos
pedagógus (határozott
idõre, részmunkaidõs
45%)
Munkavégzés helye:
változó, kistérség
területén.

Felsõfokú pedagógus v. ÁEI: 2009. márc. 1.
A megbízás 1 évre szól.
Pbhi: 2009. febr. 1.
Pehi: 2009. febr. 10.
Pc.: Dr. Gera Tibor fõigazgató
f.: Süveg József SZKTT
Közoktatási Intézménye
Kazinczy Ferenc Iskola
6751 Tiszasziget, Május 1.
u. 21.
Tel.: (30) 822-4957

Kézdi-Vásárhelyi Imre
Általános Iskola és
Napköziotthonos
Óvoda
2822 Szomor, Mátyás
király u. 8–10.
Tel.: (34) 580-512
E-mail: kezdiva@free-
mail.hu

Matematika–fizika–ké-
mia szakos tanár (hatá-
rozott idõre,
részmunkaidõs)

Fõiskolai v., legalább
5 év szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
Pc.: Mihalovics Péterné igazgató

iskolatitkár (határozat-
lan idõre)

középfokú közgazdasá-
gi v., számítógép fel-
használói szintû
ismerete (Word, Excel).

ÁEI: azonnal.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pc.: Mihalovics Péterné igazgató

Zichy Miklós Általános
Iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálati
Intézmény
2072 Zsámbék,
Honvéd u. 4.
Tel.: (23) 342-014
Fax: (23) 565-047

Logopédus
Munkavégzés helye:
Zsámbék Nagyközség
és Tök Község Óvodái.

Logopédus-munkakör
betöltéséhez szükséges
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
Pc.: Kovács Mária igazgató
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Pályázat visszavonása

Az Oktatási Közlöny 2008. évi 32. számának a 3628. oldalán a budapesti Száraznád Nevelési-Oktatási Központ
Óvoda, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató által meghirdetett intéz-
ményegység-vezetõi pályázat technikai okból ismételten közzétételre került, ezért az itt közölt pályázati felhívás érvény-
telen.

Szerkesztõség
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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
megjelentette

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
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

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 gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft 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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem 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 jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiad-
vány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft 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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem 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
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

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

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

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

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

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

elõfizetõ neve és cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
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: koz-
lonybolt@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: 25 200 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával, egy példány ára 735 Ft áfával.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
08.3711 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket

folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe

véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az

elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott

10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi

Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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