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HATÁROZAT
A Kormány
1090/2009. (VI. 12.) Korm.
határozata
az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó
nem állami fenntartókat megilletõ
központi támogatás megállapítására, folyósítására
és a felhasználás ellenõrzésére felhasználható összeg
meghatározására
1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 30. §-ának (8) bekezdése alapján
a közoktatási humánszolgáltatást nyújtó nem állami intézmények normatív állami hozzájárulása és támogatása, valamint a kiegészítõ támogatás feltételeinek megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenõrzésére felhasználható összeg nagyságát az alábbiak szerint határozza meg:
a) a közoktatási humánszolgáltatást ellátó nem állami
intézmények finanszírozására rendelkezésre álló elõirányzaton belül a normatív támogatás és hozzájárulás, valamint
a kiegészítõ támogatás feltételeinek megállapítására, fo-
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lyósítására és a felhasználás ellenõrzésére felhasználható
összeg nagysága az ellenõrzéssel érintett „Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás” elõirányzat, azaz a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet
11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. Humánszolgáltatások normatív állami támogatása és a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények
kiegészítõ támogatása jogcím elõirányzata együttes összegének a 0,5%-a, azaz 448,4 millió Ft;
b) az a) pont szerinti összeg az Oktatási és Kulturális
Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport,
2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása jogcím elõirányzat terhére kerül elkülönítésre;
c) a forrás biztosítja a közoktatási humánszolgáltatást
nyújtó nem állami intézmények vonatkozásában az Oktatási Hivatal, a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága ellenõrzési és monitoring feladatainak forrását, az Oktatási és Kulturális Minisztérium monitoring tevékenységének ellátásához szükséges fedezetet,
továbbá a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 6.,
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15–17., 19., 24–27. pontjában biztosított támogatások
igénylési és monitoring feladatai ellátásának fedezetét
a nem állami intézmények tekintetében.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: 2009. augusztus 31.
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tartozó támogatott ellenõrzõ szervek – a támogatási szerzõdés szerint benyújtott – elszámolását és értékelõ beszámolóját ellenõrizze.
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: 2010. július 31.

2. A Kormány felhívja az oktatási és kulturális minisztert, valamint a pénzügyminisztert, hogy a felügyeletük alá

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK
AJÁNLÁS
a fogyatékossággal élõ könyvtárhasználók könyvtári ellátásának javítására
(készült a Könyvtárfejlesztési stratégia 2008–2013, Portál program részeként)
1. A fogyatékosság mint társadalmi probléma: az alapvetõ szemléletváltás szükségessége
Magyarországon a 2001-es népszámlálási adatok tanúsága szerint – az 1990. évi népszámlálás adataihoz képest 3,5 százalékról 5,7 százalékra nõtt (mintegy 600 ezer ember) a fogyatékossággal élõk aránya. A fogyatékossággal élõ emberek
iskolai végzettsége bár valamelyest javult, még így is jóval alacsonyabb a nem fogyatékossággal élõ emberekénél.
A fogyatékosságnak sok változata van, fizikai, érzékszervi, intellektuális, pszichológiai vagy többszörösen halmozott
károsodást takar. A fogyatékossággal élõ személyek iskolai végzettsége és foglalkoztatottsága elfogadhatatlanul alacsony színvonalú. Ez annak az egyértelmû jele, hogy jelentõs részük számára néhány alapvetõ emberi jog még mindig
nem elérhetõ, vagyis az élet minden területéhez való teljes és egyenlõ hozzáférés joga nem valósul meg. Általánosan
megállapítható, hogy a fogyatékossággal élõ személyek körülményei nagyon különbözõek Európában attól függõen,
hogy milyen mértékben tudatosult helyzetük a döntéshozókban, a szakmai körökben és a közvéleményben, és a társadalmi-gazdasági fejlõdésnek milyen fokán helyezkedik el az adott ország.
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1.1 Foglalkoztatottságuk
A fogyatékossággal élõk foglalkoztatottsága 1990-ben 17 százalék volt, 2001-re ez az arány 9 százalékra csökkent.
Magyarország is átment azon a fejlõdési folyamaton, amit Európára nézve tapasztalhattunk: a támogatásra és a rehabilitációra helyezett hangsúly egyre inkább a társadalmi szemléletû megközelítésre és aktív programokra tevõdik át, ami
egyre inkább lehetõséget adhat az egyes embereknek saját életük irányítására.
Az Európai Unióba való belépés, 2004 óta – az európai elvárásokhoz és normákhoz igazodva – Magyarország is igyekszik összetett politikát alkalmazni, azaz a diszkrimináció-ellenes törvényhozást preferenciális bánásmóddal és kompenzációs intézkedésekkel együtt megvalósítani (Új Országos Fogyatékosügyi program).
A fogyatékossággal élõk könyvtári ellátásának kérdései az elmúlt években fokozattan kerültek a figyelem elõterébe. Az
Európai Unió különbözõ fórumainak nyilatkozatai és a magyarországi jogalkotás olyan helyzetet teremtettek, amely
alapvetõ szemléletváltást tükröz, és az egészségügyileg hátrányos helyzetûek életminõségének javítása, a társadalmi
életben való teljes körû részvételük feltételeinek megteremtése megkerülhetetlenné vált.
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Az „Új Magyarország – Szabadság és szolidaritás. A Magyar Köztársaság Kormányának programja a hiteles, modern és
igazságos Magyarországért 2006–2010” címû kormányprogramban több helyen is hangsúlyosan jelennek meg a fogyatékossággal élõkkel kapcsolatos teendõk. Különösen az „Esély a fogyatékkal élõknek” címû fejezetben, ahol a dokumentum megállapítja: „Ma még sok országban objektív, részben pedig elõítéletekbõl fakadó akadály tornyosul azok
elõtt, akik értelmes munkával, hasznos tevékenységgel szeretnék élni életüket.” Ezeknek az akadályoknak a lebontásában tettünk és tehetünk fontos lépéseket a könyvtári ellátás területén, ahol az információhoz való hozzájutás, az élethosszig tartó tanulás lehetõségeit olyan könyvtárhasználók számára is elérhetõvé tesszük, akik hátrányos helyzetük miatt
egyébként nem élhetnének ezekkel a lehetõségekkel.

2. A fogyatékossággal élõ személyek könyvtári ellátásának jelenlegi helyzete és lehetõségei
A magyarországi könyvtárügy már az 1960-as években – a társadalomtudományok, fõként a szociológia elõretörése, a
hozzáférhetõ külföldi könyvtári szakirodalom nyomán, és a progresszív könyvtárosi magatartás alapján – figyelmet
szentelt a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok problémájának kezelésére. A szakmai felelõsségérzet – a megfelelõ
finanszírozási források és eszközök hiánya ellenére – jelentõs eredményeket tudott felmutatni a fogyatékossággal élõ
személyek könyvtári ellátásában.
A rendszerváltással megindult demokratizálódási és polgárosodási tendenciák, a jogszabályi környezet változásai, az
esélyegyenlõséggel foglalkozó társadalmi és civil szervezetek megalakulása, a korábban itthon ismeretlen, új segítõ
szakmák létrejötte, könyvtárak számára új társadalmi környezetet teremtett. Az információs-kommunikációs technológia (IKT) világméretû térnyerése pedig új távlatokat nyitott az európai követelményeknek megfelelõ ellátási rendszer
alapjainak megteremtésére.
A körülmények megváltozásának eredményeként a magyar könyvtárügyben ennek a tevékenységnek stratégiai kulcsterületté kell válnia, mely a könyvtári rendszerbe illeszkedve, tudatosan egymásra épülõ, átfogó feladat- és feltételrendszer
kijelölésével, a könyvtáros szakemberek speciális felkészítésével valósulhat meg.
2.1 A hazai könyvtárpolitika átfogó stratégiai intézkedései és a fejlesztések forrásai
A magyarországi könyvtárügy stratégiai terveiben 1997 óta folyamatosan megjelennek a fogyatékossággal élõk könyvtári ellátását segítõ fejlesztések.
Az elsõ és második stratégiai ciklusban (1997–2007 között) ehhez a feladathoz sikerült forrásokat is rendelni és a meghirdetett pályázatokkal az egyetemi, a megyei, a városi és községi könyvtárak egy részében olyan fejlesztéseket támogattunk, amelyekkel lehetõvé vált az épületek mozgáskorlátozottak által történõ megközelítése, valamint a vakok és gyengén látók könyvtár használata.
2001–2002. „Korszerû könyvtári rendszer korszerû könyvtári környezet” c. pályázatunkban 13, illetve 22 könyvtár kapott támogatást 4 950 000 Ft, illetve 13 962 000 Ft értékben.
2004. „Az esélyegyenlõségért – a könyvtár nem csak a látóké” címû pályázatunkon 47 könyvtár kapott 24 658 000 Ft támogatást.
2005. „Az esélyegyenlõtlenség csökkentésére” címû pályázatunkon 64 könyvtár kapott 29 970 000 Ft támogatást.
(Azoknak a könyvtáraknak az adatai, amelyek a fogyatékossággal élõknek is nyújtanak könyvtári szolgáltatásokat – egy
Magyarország térképre vetítve – megtalálhatók a Könyvtári Intézet honlapján a http://www.ki.oszk.hu/107/page.php?90
címen.)
A PORTÁL – Program – Országos Könyvtárfejlesztési Stratégia 2008–2013 az 1.2. Átfogó cél címû részében került
megfogalmazásra, hogy a ciklusban folytatódik a fogyatékossággal élõ könyvtárhasználók támogatása. Ebbõl következik, hogy a stratégia valamennyi kulcsterületén – a mindenki számára egyenlõ esélyû hozzáférés jegyében – a fogyatékossággal élõk érdekében végzett fejlesztések kiemelt támogatását is célul tûztük ki.
A stratégiai célok megvalósításának forrásai ebben a ciklusba elsõdlegesen a az Új Magyarország Fejlesztési Terv
2007–2013 keretében elnyerhetõ EU támogatások.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúrafejlesztés Operatív Programjának keretében meghirdetett TIOP 1.2.3 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastuktúra-fejlesztése – „Tudásdepó-Expressz” c. pályázati
konstrukcióban a támogatható tevékenységek körébõl a kötelezõen megvalósításra kijelölt területként jelenik meg a fo-
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gyatékossággal élõk számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése.
Útmutató (C1.1.b)
Ez a projekt három területen javasolt fejlesztést a fogyatékossággal élõk számára, amelyek közül az egyik megvalósítása
kötelezõ:
– a fogyatékossággal élõk könyvtárhasználatát elõsegítõ informatikai eszközök beszerzése,
– a fogyatékossággal élõk könyvtárhasználatát elõsegítõ egyéb eszközök, mint pl. hangostérkép, piktogrammok
beszerzése,
– a fogyatékossággal élõk könyvtárhasználatához szükséges belsõ épület átalakítások, korszerûsítések elvégzése,
az akadálymentesítés elõsegítésére.
A támogatásokból elvégzendõ fejlesztések eredményének mérésére a Monitoring mutatók közé került (Útmutató E1)
„a fogyatékkal élõk könyvtárhasználatát segítõ, a támogatásból beszerzett, illetve bõvített, informatikai eszközökkel felszerelt munkaállomások számának növekedése” mutató, amely darabszámmal határozta meg a vállalt célérték eredményét.
A pályázati keret teljes összege a 2007–2013 közötti 2 797 303 000 Ft, ezen belül az intézmények az általuk kötelezõen
vállalt fejlesztések eszközigényétõl függõen jutnak forrásokhoz a fogyatékossággal élõk könyvtárhasználatát segítõ beruházásokra. Miután a fogyatékossággal élõk könyvtárhasználatát lehetõvé tevõ fejlesztések kötelezõ módon jelennek
meg a pályázati konstrukciókban, a pályázók a források egy jelentõs részét erre a célra fordítják majd.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális
és informális képzési szerepének erõsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében elnevezésû pályázati konstrukció a fogyatékossággal élõk könyvtárhasználatát a könyvtári szolgáltatások fejlesztésén keresztül biztosítja. Az elektronikus
könyvtári felületek, interaktív honlapok kialakításával a felhasználói igények figyelembevétele hangsúlyozott, részcélként kiemelt terület a projektben.
A pályázati keret teljes összege a 2007–2013 közötti idõszakra 7 773 188 543 Ft, ezen belül a fogyatékossággal élõk
könyvtárhasználatát segítõ szolgáltatások fejlesztésére fordítandó összeg jelenleg még nem ismert.
2.2 Cselekvési program a fogyatékossággal élõk könyvtári ellátásának javítására
Annak érdekében, hogy a stratégiai cél – teljes körû integráció – megvalósulhasson, olyan cselekvési tervet állítottunk
össze, amely – megfelelõ finanszírozási feltételek mellett – szolgálja a cél megvalósítását.

A fogyatékossággal élõk könyvtári ellátásának alapelvei
Jóllehet a könyvtáraknak ugyanazokat a funkciókat kell betölteniük a fogyatékossággal élõkkel kapcsolatban, mint az
egészséges állampolgárok ellátása során, különbség van:
– az információ elérésének módjában (fogyatékossággal élõ személyek esetében),
– a speciális élethelyzetekre vonatkozó információ tartalmában (társadalmi, szociális hátrányokkal bírók esetében),
– az információ nyelvében vagy kommunikációjában.
2.3 Az egyenlõ esélyû könyvtári ellátás érdekében megvalósítandó célok
Megfelelõ eszközök és dokumentumok biztosítása:
– a fizikai hozzáférés és/vagy távoli elérés biztosítása,
– a tartalmi, intellektuális hozzáférés biztosítása,
– az alternatív formátumú és speciális tartalmú dokumentumok, adatbázisok biztosítása a gyûjteményekben, a mindenki számára garantált érzékelés és értelmezés érdekében,
– speciális eszközök megléte a speciális információhordozókon tárolt tartalom megjelenítéséhez,
– speciális, az egyes fogyatékosságok sajátosságaihoz igazított szolgáltatások nyújtása a könyvtár falain belül és kívül.
Megfelelõ személyi feltételek biztosítása:
– a könyvtári személyzet elfogadó magatartása,
– megfelelõ szakmai felkészültsége,
– társadalmi környezetére gyakorolt kisugárzó hatása.
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A fogyatékossággal élõk könyvtári dokumentumokhoz való hozzáférését segíti a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 41. § (1) bekezdésében foglalt szabály, mely szerint a mûveknek fogyatékos személyek fogyatékosságukkal
közvetlenül összefüggõ igényeinek kielégítését szolgáló felhasználása a szabad felhasználás körébe tartozik.
2.4 Az egyenlõ esélyû könyvtári ellátás érdekében megvalósítandó célok kulcsterületei
Fizikai akadálymentesítés:
– a könyvtári épület és környezetének fizikai akadálymentesítése,
– a fizikai akadályok elháríthatatlansága vagy a fogyatékossággal élõ személyek mobilitási korlátozottsága esetén az
információhoz és a dokumentumokhoz való on-line hozzáférés biztosítása,
– a virtuális hozzáférés érdekében a honlapok akadálymentesítése.
Intellektuális akadálymentesítés a tartalmi hozzáférés érdekében:
– a könyvtár használatát segítõ információk elérhetõvé tétele a fogyatékossággal élõk számára (akadálymentes honlapok, tájékoztatók),
– alternatív formátumú és speciális tartalmú dokumentumok („ugyanaz – másképp”, pl. hangoskönyv, Braille nyomtatású könyv, könnyen érthetõ nyelv) beszerzése és szolgáltatása rendszerelvû ellátás létrehozásával,
– a folyamatosan és gyakran igényelt dokumentumokat/ információkat, mindenütt a helyi állomány részeként, nyomtatott, hangzó és/vagy digitalizált formában kell biztosítani,
– az eseti vagy különleges igények kielégítését szolgáló dokumentumokat/információkat – nyomtatott, hangzó
és/vagy digitalizált formában – az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében kell biztosítani.
Speciális eszközellátottság biztosítása a tartalmi hozzáférés érdekében:
– a nyilvános könyvtárakban biztosított legyen az a speciális alapeszköz- és informatikai eszközállomány, mely lehetõvé teszi az eredeti dokumentumokhoz/információkhoz való hozzáférést (pl. felolvasó szoftver),
– legyen néhány referenciakönyvtár, ahol ezek az eszközök mûködés közben megtekinthetõk, tanulmányozhatók.
„Morális akadálymentesítés” az egyenlõ esélyû hozzáférés érdekében:
– a könyvtár és a könyvtárosok együttmûködési készsége minden lehetséges partnerrel a feladat megvalósítása érdekében,
– a feladat ellátásához szükséges létszám, munkaidõ és minõségi munkavégzés biztosítása a könyvtárban,
– könyvtárosok megfelelõ szakmai felkészítése az alap- és továbbképzésben,
– a könyvtár belsõ és külsõ kommunikációjának részévé válik az egyenlõ esélyû hozzáférés iránti elkötelezettség.
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Kulturális Szakállamtitkárság

Közlemény
a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl
A 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet alapján e közlemény mellékleteként közzétesszük a nyilvános könyvtárak jegyzékére jelentkezett újabb könyvtárat. A jegyzék tartalmazza a könyvtár nevét, címét, vezetõjét, fenntartóját és alaptevékenységét, valamint a településazonosító törzsszámot és a megyekódot.
Közöljük a Kulturális Közlöny 2006. évi 18. számában megjelent jegyzék változásait, helyesbítéseit, valamint a jegyzékrõl törölt könyvtárak adatait.
A jegyzéket a fenntartók által beküldött dokumentumok alapján állítottuk össze.
Az összesített, aktuális jegyzék az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján megjelent 2009. június hónapban, az
alábbi elérhetõségen: http://www.okm.gov.hu/doc/upload/200906/konyvtarak_200906.pdf
Dr. Schneider Márta s. k.,
kulturális szakállamtitkár
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A nyilvános könyvtárak jegyzékére újonnan felvett könyvtár
A könyvtár
Település

KSH- és megyekód
neve

Zalaegerszeg

2032054-ZA

Zala Megyei
Önkormányzat
Pedagógiai Intézete.
Dr. Kovács Lajos Pedagógiai Szakkönyvtár

címe

Béke-ligeti u. 1. 8900

vezetõje

Némethné Hajdu Márta

fenntartója

Zala Megyei
Önkormányzat
Pedagógiai Intézete

alaptevékenysége

szakkönyvtári feladatok
ellátása

A könyvtár
Település

KSH- és megyekód
neve

címe

vezetõje

fenntartója

alaptevékenysége

Mátraterenye

1233525-NÓ

Általános Mûvelõdési
Központ Könyvtára

Kossuth út 143. 3145

Kürti Jánosné

Mátraterenye Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Penc

1318689-PE

Községi Könyvtár

Rákóczi u. 18. 2614

Piszárné Králik Piroska

Penc Község
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Tápióság

1309405-PE

Közmûvelõdési
Könyvtár

Papp K. u. 56. 2253

Kissné
Schmutczer Katalin

Tápióság Község
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Tiszabábolna

0502291-BAZ

Községi Könyvtár
Tiszabábolna

Fõ út 113. 3465

Burkáné Besenyei Éva

Tiszabábolna Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

Törlés a nyilvános könyvtárak jegyzékérõl

Helyesbítések, változások a Kulturális Közlöny 2006. évi 18. számában megjelent állapothoz képest
(a változott adatok félkövérrel)
A könyvtár
Település

KSH- és megyekód
neve

címe

vezetõje

fenntartója

alaptevékenysége

0634245-CSO

Algyõi Faluház,
Könyvtár és Tájház

Kastélykert u. 63. 6750

Bene-Kovács Zoltán

Algyõ Nagyközség
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Bélapátfalva

1033260-HE

Bélapátfalvai Mûvelõdési Ház és Könyvtár

IV. Béla u. 47. 3346

Gédráné
Szabados Borbála

Bélapátfalva Város
Önkormányzata

városi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

3063

Algyõ

KSH- és megyekód
neve

címe

vezetõje

fenntartója

alaptevékenysége

Bölcskei Könyvtár és
Iskolakönyvtár, Mozi,
Mûvelõdési Ház és
Közösségi Ház

Szentháromság tér 6.
7025

Szalai Nikolett

Bölcske Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Bõsárkány

0815501-GY

Nagyközségi Könyvtár

Petõfi S. u. 64. 9167

Gõsiné Szalay Mónika

Bõsárkány Nagyközség
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Budapest

0106026-FV

CSILI Mûvelõdési Központ Könyvtára

Nagy Gyõri István u.
4–6. 1201

Kelemenné
Farkas Zsuzsa

Pesterzsébet Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Budapest

0129586-FV

Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet Alapítvány Könyvtára

Kálvin tér 7. II. em.
1091

Nagyné
Maros Gabriella

Protestáns Missziói
Tanulmányi Intézet
Alapítvány

egyházi könyvtári
feladatok nyilvános
könyvtári ellátása

Budapest

0109566-FV

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú
Társaság Dokumentációs Központ Könyvtár

Gellérthegy u. 30–32.
1016

Fekete Attila

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és
Urbanisztikai
Közhasznú Társaság

szakkönyvtári feladatok
ellátása

Cered

1203665-NÓ

Általános Iskola és
Könyvtár

Kossuth út 49. 3123

Simonné
Lõcsei Mónika

Cered Község Önkormányzata Társulási
Tanács

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Dömös

1106594-KO

Kõrösy László Községi
Könyvtár

Táncsics M. u. 2. 2027

Marosi Lászlóné

Dömös Község
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Ebes

0914614-HB

Községi Könyvtár

Ady E. u. 6–8. 4211

Tóth Zsuzsanna
Erzsébet

Ebes Község
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Felsõzsolca

0502848-BAZ

Általános Mûvelõdési
Központ Városi
Könyvtára

Szent István u. 2. 3561

Fehér Katalin

Felsõzsolca Város
Önkormányzata

városi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Füzesabony

1003276-HE

Városi Intézményi
Központ Füzesabony.
Könyvtár

Rákóczi út 52–54. 3390

Ujváriné
Kladiva Mária

Füzesabony Város
Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Gyõr–Ménfõcsanak

0825584-GY

Ménfõcsanaki Petõfi
Sándor Általános Mûvelõdési Központ
Könyvtára

Gyõri u. 90. 9012

Nagy Emilné

Gyõr Megyei Jogú
Város Önkormányzata

városi és iskolai könyvtári feladatok ellátása

Hajdúbagos

0926170-HB

Sinay Miklós Általános
Iskola, Óvoda és
Könyvtár

Iskola u. 18. 4273

Szegényné
Mikó Katalin

Hajdúbagos Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Héhalom

1203993-NÓ

Községi Könyvtár

Petõfi út 1. 3041

Vargáné
Kocza Karolina

Héhalom Község
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása
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A könyvtár
Település

KSH- és megyekód
címe

1333552-PE

Általános Iskola, Óvoda
és Községi Könyvtár
Herceghalom

Gesztenyés u. 13. 2053

Toma Krisztina

vezetõje

Herceghalom Község
Önkormányzata

fenntartója

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

alaptevékenysége

Kaposvár

1420473-SO

Kaposvári Egyetem
Egyetemi Könyvtár

Guba S. u. 40. 7400

Kiss Gábor

Kaposvári Egyetem

egyetemi könyvtári
feladatok ellátása

Kerepes

1334166-PE

Szabó Magda
Nagyközségi és Iskolai
Könyvtár

Vörösmarty u. 2. 2144

Almási Miklósné

Kerepes Nagyközség
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Maglód

1310922-PE

MagHáz Centrum
Nonprofit Kft.

Fõ u. 4–6. 2234

Berecz Tamásné

Maglód Város
Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Mályi

0527395-BAZ

Közösségi Ház és
Könyvtár

Botond u. 3. 3434

Bittó Dezsõné

Mályi Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Mezõcsát

0513833-BAZ

Általános Mûvelõdési
Központ. Kiss József
Közösségi Ház és
Könyvtár

Szent István út 21. 3450

Olter Éva

Mezõcsát Város
Önkormányzata

városi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Mezõgyán

0404206-BÉ

Mezõgyáni Általános
Iskola és Könyvtár

Arany J. u. 1. 5732

Varga Csilla

Mezõgyán Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Mezõtúr

1604260-JNSZ

Mezõtúri Általános
Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Óvoda,
Pedagógiai Szakszolgálat és Könyvtár

Szabadság tér 17. 5400

Kádár Edit

Mezõtúr Város
Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Nagycenk

0802495-GY

Községi Könyvtár

Gyár u. 2. 9485

Baumgartnerné
Arthofer Gertrúd

Nagycenk Község
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Nagykálló

1524785-SZB

Ratkó József Városi
Könyvtár

Kossuth út 8. 4320

Ács Lászlóné

Nagykálló Város
Önkormányzata

városi és iskolai könyvtári feladatok ellátása

Nagykáta

1313435-PE

Városi Könyvtár és
Mûvelõdési Központ

Dózsa Gy. út 15/a 2760

Lugosiné
Urbán Erzsébet

Nagykáta Város
Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Nagykõrös

1319716-PE

Arany János Kulturális
Központ. Könyvtár

Széchenyi tér 6. 2750

Kissné Balogh Éva

Nagykõrös Város
Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Nyírtelek

1513550-SZB

Nyírteleki Általános
Mûvelõdési Központ.
Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

Petõfi Sándor u. 42.
4461

Bócsi Irén

Nyírtelek Város
Önkormányzata

városi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása
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A könyvtár
Település
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KSH- és megyekód
neve

címe

vezetõje

fenntartója

alaptevékenysége

1322248-PE

Községi Könyvtár

Szilassy u. 3. 2214

Safranyik Zoltánné

Pánd Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Pétervására

1012070-HE

Szántó Vezekényi
István Könyvtár

Kossuth u. 39. 3250

Szántó Györgyné

Pétervására Város
Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Salgótarján

1225788-NÓ

Balassi Bálint Megyei
Könyvtár

Kassai sor 2. 3100

Molnár Éva

Nógrád Megye
Közgyûlése

megyei könyvtári
feladatok ellátása

Siklós

0205519-BAR

Városi Könyvtár

Kossuth tér 15. 7800

Vincze Bernadett

Siklós Város
Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Székesfehérvár

0714827-FE

Városi Könyvtár

Budai út 44–46. 8000

Ábrahámné
Molnár Ilona

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Közgyûlése

városi könyvtári
feladatok ellátása

Szentlõrinckáta

1307542-PE

Faluház és Könyvtár

Honvéd u. 25. 2255

Rácz Zoltánné

Szentlõrinckáta Község
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Tárnok

1304154-PE

Mûvelõdési Ház és
Könyvtár

Fõ u. 43. 2461

Gyõri Zoltán

Tárnok Nagyközség
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása

Tiszacsege

0915664-HB

Tiszacsegei Általános
Mûvelõdési Központ
Dr. Papp József Városi Könyvtára és Mûvelõdési Otthona

Kossuth u. 3. 4066

Ládi Jánosné

Tiszacsege Város
Önkormányzata

városi és iskolai könyvtári feladatok ellátása

Túrkeve

1628228-JNSZ

Túrkevei Városi
Mûvelõdési Intézmény
és Könyvtár

Petõfi tér 2–4. 5420

Kovács István

Túrkeve Város
Önkormányzata

városi könyvtári
feladatok ellátása

Vanyarc

1230915-NÓ

Községi Közmûvelõdési és Iskolai Könyvtár

Hunyadi u. 1/b 2688

Nedeliczki Teréz

Vanyarc Község
Önkormányzata

községi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Zamárdi

1406008-SO

Fekete István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Városi és
Iskolai Könyvtár

Fõ u. 115. 8621

Török Ferencné

Zamárdi Város
Önkormányzata

városi és iskolai
könyvtári feladatok
ellátása

Zsana

0315158-BÁCS

Ady Endre Mûvelõdési
Ház és Könyvtár

Ady Endre u. 2. 6411

Paplógó Irén

Zsana Község
Önkormányzata

községi könyvtári
feladatok ellátása
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Jogerõs akkreditációs határozatok közzététele
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: 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 Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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. 04. 28-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely 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 nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 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 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 20.
(Ügyiratszám: AK-I/110/2008)
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 Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 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 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.
(Ügyiratszám: 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 Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998 Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 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 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.
(Ügyiratszám: 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
Labor vizsga: I. em. 124., 125. terem
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 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 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.
(Ügyiratszám: AK-I/119/2008)
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 Origó egynyelvû akkreditált vizsgarendszerének új nyelvvel történõ bõvítését kérelmezte. A 2008. november 3-án benyújtott és
2008. december 20-án hiánypótlással kiegészített kérelmet a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (a továbbiakban:
NYAT) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OH NYAK) kérésére elbírálta,
és 2009. február 9-i ülésén elfogadó döntést hozott, melynek alapján a kérelmezõ új nyelv akkreditációja iránti kérelmét
az OH NYAK a következõk szerint
engedélyezi:
Nyelvvizsgarendszer: Origó egynyelvû
Nyelv: eszperantó
Fajta: általános
Az akkreditált nyelvvizsgaközpont köteles az államilag elismert nyelvvizsgáztatás során a vizsgázókról a Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központ elektronikus felületén anyakönyvet vezetni, és a nyelvvizsgáztatás során a sikeres vizsgázóknak az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR)
szerint a Központ elektronikus formanyomtatványán keresztül államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt készíttet.
A kérelmezõ köteles az új nyelv tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 NYAT a 2008. december 20-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a szakértõk jelentése alapján 2009. február 9-i ülésén azt a döntést hozta, hogy támogatja az Origó egynyelvû vizsgarendszer jelen kérelemben szereplõ eszperantó nyelvvel történõ bõvítését.
Az Oktatási Hivatal a kérelem és a NYAT döntése alapján megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt új nyelvvizsga a KR és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek megfelel.
A vizsga adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
A határozat rendelkezéseire a KR 2. §-ában, 9. §-ának (1), (2) és (3) bekezdésében, továbbá az Akkreditációs Kézikönyv
II. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm rendelet 39. §-án és a KR
5. §-ának (1)–(7) bekezdésein 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 rendelet 1. számú melléklete határozza meg, melyet kérelmezõ hivatalomnál megfizetett.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 7. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. február 12.
(Ügyiratszám: AK-I/123/2009)
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 által vizsgahely létesítése iránt 2009. február 17-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Hungarian Calvin Educational Association (Kálvin Magyar Oktatási Szövetség)
Székhelyének címe: 2791 East 27th Avenue, Vancouver BC. V5R 1N4
Vizsgahelyszínei: 2791 East 27th Avenue, Vancouver BC. V5R 1N4, 1. és 2. terem
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A 2009. 02. 17-én beérkezett és 2009. 03. 23-án hiánypótlással kiegészített kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. március 26.
(Ügyiratszám: AK-I/125/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
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HATÁROZAT
A Budapesti Gazdasági Fõiskola Nyelvvizsga és Továbbképzõ Központ (1055 Budapest, Markó u. 29–31.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt 2009. február 20-án benyújtott és március 13-án hiánypótlással kiegészített kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Gyémánt Nyelviskola Kft.
Székhelyének címe: 2800 Tatabánya, Réti u. 158. fsz. 1.
Vizsgahelyszínei:
Cím

Gyémánt Nyelviskola Kft.
2800 Tatabánya, Réti u. 158. fsz. 1.
Gyémánt Nyelviskola Kft.
2800 Tatabánya, Réti u. 158. fsz. 1.
Dózsa György Általános Iskola
2800 Tatabánya, Vadász u. 24.
Dózsa György Általános Iskola
2800 Tatabánya, Vadász u. 24.
Dózsa György Általános Iskola
2800 Tatabánya, Vadász u. 24.
Dózsa György Általános Iskola
2800 Tatabánya, Vadász u. 24.
Dózsa György Általános Iskola
2800 Tatabánya, Vadász u. 24.
Dózsa György Általános Iskola
2800 Tatabánya, Vadász u. 24.
Dózsa György Általános Iskola
2800 Tatabánya, Vadász u. 24.
Dózsa György Általános Iskola
2800 Tatabánya, Vadász u. 24.

Terem száma

Terem funkciója

Férõhely

5

Írásbeli és szóbeli vizsga

6

6

Írásbeli és szóbeli vizsga

9

11

Írásbeli és szóbeli vizsga

15

12

Írásbeli és szóbeli vizsga

16

13

Írásbeli és szóbeli vizsga

12

14

Írásbeli és szóbeli vizsga

15

15

Írásbeli és szóbeli vizsga

12

16

Írásbeli és szóbeli vizsga

12

18

Írásbeli és szóbeli vizsga

13

19

Írásbeli és szóbeli vizsga

13

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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-IV/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A 2009. február 20-án benyújtott és március 13-án hiánypótlással kiegészített kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
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A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. április 17.
(Ügyiratszám: AK-IV/25/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
HATÁROZAT
A Budapesti Gazdasági Fõiskola Nyelvvizsga és Továbbképzõ Központ (1055 Budapest, Markó u. 29–31.) akkreditált vizsgaközpont (a továbbiakban: Kérelmezõ) által vizsgahely létesítése iránt 2009. április 1-jén benyújtott kérelmét
az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet (SZTE IKI)
Székhelyének címe: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.
Vizsgahelyszínei:
Cím

SZTE IKI
6725 Szeged, Tisza L. krt. 103. III. lh. I. em.

SZTE IKI
6725 Szeged, Tisza L. krt. 103. I. lh. I.em.
SZTE IKI
6725 Szeged, Tisza L. krt. 103. földszint
SZTE ESZK Szociálpolitikai tanszék Szeged,
Bal fasor 39–41.

Terem száma/neve

Funkció

Terület
2

Férõhely

1. tanterem
2. tanterem
3. tanterem
4. tanterem
5. tanterem
6. tanterem
Irinyi 105.
Irinyi 106.
Irinyi 101.
udvari terem

szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

32,4 m
31,4 m2
27,8 m2
34,4 m2
29,4 m2
26,4 m2
126,8 m2
61,9 m2
55,6 m2
120 m2

–
–
–
–
–
–
42
20
20
40

101. terem
102. terem
105. terem
0288. sz. elõadó

írásbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli
szóbeli (csak mozgáskorlátozottaknak)
írásbeli

169 m2
121,6 m2
93,2 m2
198 m2
–
334,11 m2

56
40
30
66
–
100

írásbeli
írásbeli
írásbeli

124,3 m2
124,3 m2
335 m2

40
40
110

SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika elõadóterme
Szeged, Semmelweis u. 6.
SZTE ÁOK Nagy Oktatási Épület
22. elõadó
Szeged, Dóm tér 12. II. em.
SZTE ESZK Szeged, Temesvári krt. 31. I. em. 111. terem
SZTE ESZK Szeged, Temesvári krt. 31. II.em. 223. terem
SZTE TTIK Szeged, Rerrich Béla tér 1. I. emelet Kiss Árpád terem
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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-IV/2/2000 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A 2009. 04. 1-jén beérkezett hiánytalan kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely
személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt
feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. május 19.
(Ügyiratszám: AK-IV/27/2009)
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: M.I. TALENTUM Bt.
Székhelyének címe: 7200 Dombóvár, Bartók B. u. 10.
Vizsgahelyszínei: – DMH KHT. 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. földszinti klub terem, földszinti kiselõadó, 1. em.
1., 2., 4., 6., 7., 9. sz. terem
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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. 09. 25-én 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 Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 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 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. október 20.
(Ügyiratszám: AK-V/87/2008)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***

21. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

3077

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: STUDENT WAY Nyelviskola Kft.
Székhelyének címe: 5000 Szolnok Széchenyi u. 21.
Vizsgahelyszínei: – 5000 Szolnok, Kossuth L. út 7. 1., 2., 3. sz. tanterem, fsz. 1., 2., 3. sz. elõadó
– Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola, 5000 Szolnok, Tiszaparti stny. 4. fsz. 1., 2.,
3. sz. elõadó
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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. 10. 07-én 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 Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésében, 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 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. október 20.
(Ügyiratszám: AK-V/88/2008)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
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HATÁROZAT
A Goethe-Institut Budapest (1092 Budapest, Ráday u. 58.) mint a Goethe Institut Goethe vizsgarendszer (Dachauer
Straße 122 80637 München Postfach 19 04 19, 80604 München) magyarországi képviselõje akkreditált vizsgaközpont
által vizsgahely létesítése iránt 2008. december 19-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Coventry House Nyelviskola Kft.
Székhelyének címe: 6000 Kecskemét, Budai u.1.
Vizsgahelyszínei: szóbeli vizsgák: Coventry House Nyelviskola Kft.
6000 Kecskemét, Budai u. 1. 3. em. 1., 3. em. KSZ, 4. em. 2, 3, 4, -1 szint V4, V1;
írásbeli vizsgák: Coventry House Nyelviskola Kft.
6000 Kecskemét, Budai u. 1. 3. em. 1., 3. em. KSZ, 4. em. 2, 3, 4, -1 szint V4, V1
Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1–3. Nagyelõadó, 240-es terem, 258-as terem, 260-as terem,
364-es terem;
várakozó: Coventry House Nyelviskola Kft.
6000 Kecskemét, Budai u. 1. 3. em. 1., 3. em. KSZ, 4. em. 2, 3, 4, -1 szint V4, V1.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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-X/1/2000 számú határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A 2008. 12. 19-én beérkezett kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és
infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. február 18.
(Ügyiratszám: AK-X/23/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
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HATÁROZAT
A Pitman Hungary City and Guilds Nemzetközi Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1071 Budapest, Dembinszky u. 54.), mint a Pitman Qualifications (1 Giltspur Str. London, EC1A 9DD) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont (a továbbiakban: Központ) AK-XI/2/2001. számú, 2001. március 12-én kelt akkreditációját
visszavonom.
Határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetéke 5000 Ft.
Jelen határozatom jogerõre emelkedésével egyidejûleg a vizsgaközpont és a vizsgahelyek adatait az Oktatási Hivatal törli az elektronikus adatbázisból.
INDOKOLÁS
A Pitman Hungary City and Guilds Nemzetközi Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság (1071 Budapest, Dembinszky u. 54.), mint a Pitman Qualifications (1 Giltspur Str. London, EC1A 9DD) magyarországi képviselõje által képviselt nyelvvizsgák ügyében az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (elõzõ nevén
Professzorok Háza NYAK) a következõ határozatokat hozta:
1. Az AK-XI/73/2005. számú, 2005. május 23-án kelt határozatban a Professzorok Háza NYAK 2005. július 1-jétõl
2006. június 30-ig felfüggesztette a Központnak az államilag elismert általános, egynyelvû Pitman Qualifications nyelvvizsgarendszerre vonatkozó, az AK-XI/2/2001. akkreditációs határozatban megállapított vizsgáztatási jogát. Amennyiben 2006. június 30-ig a Központ megszüntetette volna a szabálytalanságokat, 2006. július 1-jétõl ismét folytathatott
volna államilag elismert nyelvvizsgáztatást a Pitman Qualifications vizsgarendszerben. Ez nem történt meg.
2. A Központ a Pitman Qualifications vizsgarendszert nem kívánta a továbbiakban mûködtetni, helyette új vizsgarendszer akkreditációját kérelmezte: a City nevû új nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránti kérelmét 2005. június 08-án
nyújtotta be a Professzorok Háza NYAK részére.
Az AK-XI/74/2005. számú 2005. december 2-án kelt határozatban a Központnak a City nyelvvizsga akkreditációja iránti kérelmét a Professzorok Háza NYAK elutasította.
3. A Központ a City nyelvvizsgát ismételten benyújtotta akkreditációra.
Az AK-XI/75/2007. számú 2007. február 12-én kelt határozatban Központnak a City nyelvvizsga akkreditációja iránti
kérelmét az Oktatási Hivatal elutasította.
A fentiek folytán az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: KR) 8–9. §§-ban foglalt elõírásoknak a vizsgaközpont nem felel meg, akkreditált vizsgarendszerrel nem rendelkezik, így Magyarországon akkreditált vizsgát nem szervezhet.
Erre tekintettel a rendelkezõ részben foglaltaknak megfelelõen határoztam.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a KR 7. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. február 25.
(Ügyiratszám: AK-XI/76/2009)
Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal elnöke

***
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HATÁROZAT
A Company Success Kft. (1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.) vizsgahelynek az AK-XII/56/2007. számú határozatában
foglalt vizsgahely-akkreditációját 2008. november 10-vel
visszavonom.
Jelen határozatom ellen annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül az oktatási és kulturális miniszterhez címzett, de
hivatalomnál elõterjesztett fellebbezéssel élhet.
A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5000 Ft.

INDOKOLÁS
A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizsgaközpont
az AK-XII/56/2008 számú határozattal 2007. augusztus 3-án engedélyt kapott arra, hogy a Company Success Kft.-t akkreditált vizsgahelyként mûködtesse.
Hivatalom tudomására jutott azonban, hogy a fenti vizsgahely az általa szervezett tanfolyamok lezárásaként olyan bizonyítványokat ad ki, amelyek a megtévesztésig hasonlítanak az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok formájára
és szövegezésére, holott a kibocsátó nem akkreditált nyelvvizsga-központ.
A fenti vizsgahelyen tapasztalt szabálytalanság érinti a minõség- és vizsgabiztonságot, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint döntöttem.
A határozatra
– a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) és 72. § (2) bekezdés rendelkezései,
– az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
5. § (1) bekezdés c) pontja, 12. § rendelkezései és
– az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak
irányadóak.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2008. november 4.
(Ügyiratszám: AK-XII/56-1/2008)
Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal elnöke

***
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HATÁROZAT
A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont vizsgahely létesítése
iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Miskolci Egyetem, Idegennyelvi Oktatási Központ
Székhelyének címe: 3515 Miskolc, Egyetemváros
Vizsgahelyszínei: A/2. ép. fsz. I. elõadó, A/2. ép. mfsz. II. elõadó, A/1. ép. mfsz. XXXII. elõadó, XXXIII. elõadó,
A/1. ép. mfsz. 1. IV. elõadó, A/1. ép. mfsz. 3–4. V. elõadó, A/1. ép. I. em. 117–118. IX. elõadó, A/1. ép. II. em.
218–219. X. elõadó, A/6. ép. fsz. XVIII. elõadó, XIX. elõadó, XX. elõadó, XXI. elõadó, A/6. ép. fsz. 4., fsz. 5., C/1.
ép. II. em. 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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. 10. 14-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahelyszín tekintetében az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisát módosítja.
A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében 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. december 9.
(Ügyiratszám: AK-XV/20/2008)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
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HATÁROZAT
Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránti
kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Zenit Lingua Nyelviskola Kft.
Székhelyének címe: 9700 Szombathely, Szily J. u. 40. I/2.
Vizsgahelyszínei: szóbeli vizsgák: 9700 Szombathely, Szily J. u. 40. I/2.III., V., VII terem, várakozóhelyiségek:
I. II. terem,
írásbeli vizsgák: Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképzõ Iskola, 9700 Szombathely,
Petõfi S. u. 1., I. em. 1., 2., 3., 4., 6. terem és az 1. sz. elõadóterem
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A 2008. 11. 14-én beérkezett és 2008. 12. 10-én hiánypótlással kiegészített kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek
a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében 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 jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990 évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2009. január 29.
(Ügyiratszám: AK-XVI/67/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***

21. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

3083

HATÁROZAT
Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt
2009. március 11-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma
Székhelyének címe: 2890 Tata, Kossuth tér 11.
Vizsgahelyszínei:
szám

Írásbeli és szóbeli vizsgák:
Szóbeli vizsgák:
Felkészülõ termek:
Várakozóhely:

alapterület

06., 07., 08., 15., 16., 17.
25., 27.
24., 26.
zsibongó

2

59, 52 m
30,97 m2
30,97 m2
212,17 m2

férõhely

20
10
10
80

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A 2009. március 11-én beérkezett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. május 11.
(Ügyiratszám: AK-XVI/72/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
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HATÁROZAT
Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt
2009. március 13-án benyújtott és 2009. május 11-én megerõsített kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Dartmoor Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhelyének címe: 2600 Vác, Széchenyi u. 24.
Vizsgahelyszínei:
terem
száma/neve

Dartmoor Nyelviskola Bt.
2600 Vác, Széchenyi u. 24. II. em.
Piarista Gimnázium
2600 Vác,
Konstantin tér 6.

Gyülekezeti
terem
fsz.12.
I/107.
I/108.
I/109.
I/110.
I/111.
I/112.
I/113.

férõhely írásbeli
vizsgán

terület m2

funkció

írásbeli/szóbeli

114

38 fõ

írásbeli/szóbeli
írásbeli/szóbeli
írásbeli/szóbeli
írásbeli/szóbeli
írásbeli/szóbeli
írásbeli/szóbeli
írásbeli/szóbeli
írásbeli/szóbeli

55
60
53,6
60,3
60,3
52
52
50,4

18 fõ
20 fõ
17 fõ
20 fõ
20 fõ
17 fõ
17 fõ
16 fõ

megjegyzés

A terem formája miatt
2 vizsgafelügyelõ szükséges
–
–
–
–
–
–
–
–

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 határozattal együtt érvényes.
INDOKOLÁS
A 2009. március 13-án benyújtott és 2009. május 11-én megerõsített hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle
alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. június 9.
(Ügyiratszám: AK-XVI/73/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
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HATÁROZAT
Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt
2009. március 13-án benyújtott és 2009. május 13-án megerõsített kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Britannica Oktatási, Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Székhelyének címe: 2084 Pilisszentiván, Kossuth u. 25.
Vizsgahelyszínei:
terem
száma/neve
Britannica Nyelviskola
2085 Pilisvörösvár, Fõ út 95. I em.

Német Nemzetiségi Általános Iskola
2085 Pilisvörösvár, Vásártér 1.

funkció

terület m2

férõhely írásbeli
vizsgán
(3 m2/fõ)

Picadilly Circus

írásbeli/szóbeli

25

8

Abbey Road

szóbeli

10

–

Penny Lane

szóbeli

10

–

Charing Cross

szóbeli

15

–

F1

írásbeli/szóbeli

28

9

F2

írásbeli/szóbeli

31

10

21

írásbeli/szóbeli

60

20

22

írásbeli/szóbeli

49

16

23

írásbeli/szóbeli

49

16

24

írásbeli/szóbeli

58

19

könyvtár

írásbeli/szóbeli

58

19

32

írásbeli/szóbeli

50

16

33

írásbeli/szóbeli

47

15

34

írásbeli/szóbeli

41

13

35

írásbeli/szóbeli

59

19

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
2009. március 13-án benyújtott és 2009. május 13-án megerõsített hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
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Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. június 9.
(Ügyiratszám: AK-XVI/74/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
HATÁROZAT
A Gábor Dénes Fõiskola LEXINFO Informatikai Nyelvvizsga-központ (1037 Budapest, Bécsi út 324.) akkreditált
vizsgaközpont által vizsgahely létesítése iránt 2009. január 13-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint
engedélyezi:
Név: Coventry House Nyelviskola Kft.
Székhelyének címe: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.
Vizsgahelyszínei: szóbeli és írásbeli vizsgák: 6000 Kecskemét, Budai u. 1. 3. em. 1., 3. em. KSZ, 4. em. 2., 4. em.
3., 4. em. 4., -1 szint V1, -1 szint V4;
írásbeli vizsgák: Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1–3. Nagyelõadó, 240, 258, 260, 364. terem;
számítógépes labor: Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kar
6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1–3. számítógépes 1., számítógépes 2. terem
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 2009. 01. 13-án beérkezett kérelem alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi,
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
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A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében 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 jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. február 10.
(Ügyiratszám: AK-XVIII/9/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
HATÁROZAT
A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 55.) akkreditált vizsgaközpont vizsgahely létesítése iránt 2008. december 17-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: SZÉV Felnõttoktatási Kft.
Székhelyének címe: 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 24.
Vizsgahelyszínei: írásbeli és hallás utáni értés vizsgák:
Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 5. C épület 1., 2., 3., 6., 7., 8. sz. tanterem;
szóbeli vizsgáztatás:
Zrínyi Ilona Gimnázium 3530 Miskolc, Nagyváthy J. u. 5. C épület 1., 2., 3. sz. tanterem
Tudomány és Gazdaság Háza 3530 Miskolc, Görgey u. 5.: földszint 9., I. emelet 110., 118. szoba
A kérelmezõ köteles a vizsgahelyszín tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 2008. 12. 17-én beérkezett és 2009. 02. 12-én hiánypótlással kiegészített kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek
a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
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A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. február 17.
(Ügyiratszám: AK-XXII/18/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
HATÁROZAT
A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 55.) akkreditált vizsgaközpont által vizsgahely
létesítése iránt 2009. február 27-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Oxford School 98 Nyelviskola Kft.
Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Mészáros Lõrinc u. 33.
Vizsgahelyszínei:
1. Szóbeli vizsgáztatás
cím

Oxford School 98 Nyelviskola Kft.
5000 Szolnok, Mészáros Lõrinc u. 33.

Verseghy Ferenc Gimnázium
5000 Szolnok, Tisza Park 1.

száma

1.
2.
3.
4.
Tanári
1., 2. em. elõtér
Fsz. 2.
Fsz. 3.
Fsz. 4.
Fsz. 5.
Fsz. 8.
Fsz. 10.
Fsz. 11.
Fsz. 18.
Fsz. 21.
I. em. 25.
I. em. 28.
I. em. 31.
I. em. 40.

funkció

Várakozó
Várakozó
Várakozó

Várakozó

Várakozó

m2

létszám

20
15
20
15
15
8-8
20
35
45
30
45
45
45
45
45
45
45
45
45

5
10
5
5
5
6-6
20
32
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
40
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2. Írásbeli és hallás utáni értés vizsgáztatás
cím

Verseghy Ferenc Gimnázium
5000 Szolnok, Tisza Park 1.

száma

Fsz. 2.
Fsz. 3.
Fsz. 4.
Fsz. 8.
Fsz. 10.
Fsz. 11.
Fsz. 18.
Fsz. 21.
I. em. 24.
I. em 25.
I. em 28.
I. em 31.
I. em 40.

funkció

Várakozó

m2

létszám

20
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 2009. 02. 27-én beérkezett kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben
jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosításáról szóló 137/2008.
(V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. április 25.
(Ügyiratszám: AK-XXII/20/2009)
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 vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola
Székhelyének címe: 7621 Pécs, Papnövelde u. 1–3.
Vizsgahelyszínei: 1. elõadó, 2. elõadó, 4. elõadó
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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. 10. 30-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahelyszín tekintetében az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisát módosítja.
A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 8. §-ának (3) bekezdésében, és az
Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében 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. december 9.
(Ügyiratszám: AK-XXIX/4/2008)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

***
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HATÁROZAT
A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Fuvola u. 5/A), mint a London Chamber of Commerce
and Industry Examinations Board, Education Development International Plc (LCCI International Qualifications Siskin
Parkway East, Middlemarch Business Park, Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
által vizsgahely létesítése iránt 2009. január 05-én benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint
engedélyezi:
Név: Micski Student 2004 Kft.
Székhelyének címe: 3300 Eger, Bartók tér 12.
Vizsgahelyszínei: 3300 Eger, Bartók tér 12., London, New York és Kids&Teens terem,
Eszterházy Károly Fõiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 3300 Eger, Bartók Béla tér 4., 39. 213., 214. és 215. terem
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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-XXV/1/2004 számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS
A 2009. 01. 05-én beérkezett kérelem, valamint a helyszíni szemlét végzõ szakértõ jelentése alapján megállapítottam,
hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.
A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében foglaltak az irányadók.
Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a
KR 5. §-án alapul.
A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. február 26.
(Ügyiratszám: AK-XXV/16/2009)
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 által vizsgahely létesítése iránt 2009. január 13-án benyújtott kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint
engedélyezi:
Név: Zrínyi Ilona Gimnázium
Székhelyének címe: 3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5.
Vizsgahelyszínei: szóbeli és írásbeli vizsgák: 3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5. szám alatti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12. sz. tantermek
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az oktatási 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 2009. 01. 13-án beérkezett kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a rendelkezõ részben
jelölt vizsgahely személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A vizsgahely adatait az Oktatási Hivatal elektronikus adatbázisában rögzíti.

A határozat rendelkezéseire a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR) 5. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyv III. fejezetében 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 jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 98–99. §-ain és a KR 7. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.
Budapest, 2009. február 10.
(Ügyiratszám: AK-XXVIII/5/2009)
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében
és megbízásából:
Fazekas Márta s. k.,
fõosztályvezetõ
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A Petõfi Csarnok Fõvárosi Ifjúsági Szabadidõ Központ Kht.
2008. évi auditált beszámolóinak fõbb adatai
Cím: 1146 Budapest, Zichy Mihály út 14.
Közhasznú besorolás: kiemelten közhasznú társaság
Közhasznú tevékenység: kulturális tevékenység
E Ft

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Követelések
Pénzeszközök
Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök összesen

565
12 417
3 010
69 433
2 072
87 497

Jegyzett tõke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív idõbeli elhatárolások
Források összesen

3 000
15 761
678
28 907
39 151
87 497

Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi mûveletek eredménye
Rendkívüli eredmény
Adófizetési kötelezettség
Mérleg szerinti eredmény

–5 116
3 661
2 133
–
678

Közhasznú eredmény
Vállalkozási eredmény
Mérleg szerinti eredmény

–20 791
21 469
678

Fogarasi Lajos s. k.,
ügyvezetõ igazgató
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A Magyar Televízió Közalapítvány 2008. évi egyszerûsített éves beszámolója,
valamint a beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentés

MTV Közalapítvány
1054 Budapest, Szabadság tér 17.
Egyszerûsített éves beszámoló

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2008. december 31.
Sorszám

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A tétel megnevezése

Elõzõ év

b
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
C.

11

Adatok E Ft-ban

Befektetett eszközök
IMMATERIÁLIS JAVAK
TÁRGYI ESZKÖZÖK
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
Forgóeszközök
KÉSZLETEK
KÖVETELÉSEK
ÉRTÉKPAPÍROK
PÉNZESZKÖZÖK
Aktív idõbeli elhatárolások

c
1 200 160

Elõzõ év(ek)
módosításai

d
0

160
1 200 000
21 246

0

e
1 200 160
0
160
1 200 000
31 750
0

158
21 088
1 300

31 750
6

1 222 706

Eszközök összesen

Tárgyév

0

1 231 916

„A” MÉRLEG Források (passzívák)
2008. december 31.
Sorszám

a
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A tétel megnevezése

D.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
E.
F.
I.
II.
III.
G.

Adatok E Ft-ban
Elõzõ év

b
Saját tõke
JEGYZETT TÕKE
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE (-)
TÕKETARTALÉK
EREDMÉNYTARTALÉK
LEKÖTÖTT TARTALÉK
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Céltartalékok
Kötelezettségek
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Passzív idõbeli elhatárolások

c
1 216 371
15 000

Források összesen

1 222 706

Elõzõ év(ek)
módosításai

d
0

Tárgyév

e
1 205 749
15 000

1 202 342

0
1 201 371

–971

–10 622

6 319

0

6 319
16

26 167

26 167
0
0

1 231 916
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2008. december 31.
Sorszám

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

A tétel megnevezése

VI.
A.

b
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Ebbõl: – támogatás
= alapítói
= központi költségvetés
= helyi önkormányzat
= társadalombiztosítás
= egyéb,ebbõl 1%
Pénzügyi mûveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Ebbõl: – támogatás
= alapítói
= központi költségvetés
= helyi önkormányzat
= társadalombiztosítás
= egyéb
Tagdíj
ÖSSZES BEVÉTEL (I±II+III+IV+V+VI)

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
B.
C.
XIII.
D.
E.

Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mûveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS ( VII+VIII+IX+X+XI+XII)
ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±A±B)
Adófizetési kötelezettség
JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ( C–I–D)

I.
II.
III.

IV.
V.

Továbbutalási céllal kapott támogatás
Továbbutalt támogatás

Adatok E Ft-ban
Elõzõ év

Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

c

d

e

0
155 359
155 359

154 659
154 659

153 580

154 659

1 779
4 440
4 440

0
0

4 440
155 359

159 099

16 693
139 427
207
3

19 986
149 704
28
3

156 330
–971

0

169 721
–10 622

0
–971
19 637 549
19 727 549

–10 622
0

Dr. Czeglédi László s. k., és
Mihalcsik Éva s. k.,
a vállalkozás vezetõje (képviselõje)

19 267 628
19 253 858
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MTV Közalapítvány
Kiegészítõ melléklet
A kiegészítõ melléklet a 2008. december 31-én lezárt mérleghez, melynek forint fõösszege 1 231 916 eFt és eredmény-kimutatáshoz, melynek mérleg szerinti eredménye 10 622 eFt veszteség. A tárgyév 2008. január 1-je és 2008. december 31-e közötti idõszakot fedi le. A magyarázatok és a táblázatok az egyszerûsített éves beszámoló szerves részét képezik.
A Közalapítvány bejegyzett székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 17.
A Közalapítvány jegyzett tõkéje: 15 000 eFt.
MTV Közalapítvány, mint alapító, az MTV Zrt. alaptõkéjét befektetésként könyveli.
A MTV Közalapítvány 2006. 06. 01-jétõl 10 fõ, 2008. május 29-tõl 14 fõs elnökségi taggal látja el feladatát. A Kuratóriumba delegált társadalmi kurátorok létszáma 21 fõ, akiknek megbízatása egy évig szól.
A Közalapítvány tevékenységének ellenõrzését 3 fõs Ellenõrzõ testület látja el.
Az éves beszámoló aláírására dr. Czeglédi László, (1025 Budapest, Vérhalom utca 5.) a Közalapítvány elnöke jogosult.
A Társaság könyvvizsgálója: Leitner + Leitner Audit Kft. (1027 Budapest, Kapás u 6–12., Siklós Márta bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai engedély száma: 003610). A Közalapítvány a 2008. évi könyvvizsgálatáért 750 000 Ft + áfát fizet.
A Társaságot a Kontir-System Kft. (1225 Budapest, Tenkes u. 9., Mihalcsik Éva mérlegképes regisztrációs száma
154224) könyveli.

1 SZÁMVITELI POLITIKA
1.1 Az elszámolás alapja
A Közalapítvány egyszerûsített éves beszámolót készít a magyar számviteli törvénnyel összhangban és könyveit a kettõs
könyvvitel szabályai szerint vezeti. A beszámoló készítésének idõpontja a tárgyévet követõ év május 31. napja.
Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült.
A közalapítvány konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett. Az adatok ezer Ft-ban vannak kifejezve.
1.2 A számviteli politika fõbb elemei
A Társaság a 2000. évi C. számviteli törvénnyel és az 1997. évi CXLIV. gazdasági társaságokról és az 1996. évi LXXXI.
társasági adóról szóló jogszabályok elõírásai szerint végzi tevékenységét.
A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrás értékelési szabályzatát.
A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvébõl kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, összemérés, folytonosság, következetesség, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az idõbeli elhatárolás, a tartalom elsõdlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költség-haszon összevetés)
számviteli alapelvek érvényesülését.
Lényegesnek minõsül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása
befolyásolja a felhasználók döntéseit.
Az ellenõrzés, önellenõrzés során jelentõs összegû hibának minõsül a mérleg fõösszegének 2%-át meghaladó hiba. Az
ezen összeget meghaladó hiba esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves beszámolóban az elõzõ évi adatok mellett.
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1.3 Immateriális javak és tárgyi eszközök
A Közalapítvány használatában levõ tárgyi eszközök tulajdonosa az MTV Rt. Ennek következtében nyilvántartásuk, leltározásuk, az értékcsökkenés elszámolása az MTV Rt.-t terheli.
A technikai okok miatt az Alapítvány által beszerzett (és kiegyenlített) tárgyi eszközöket és ezek ugyancsak az Alapítvány által kiegyenlített fenntartási számláit megállapodás alapján tovább számlázza az Alapítvány az MTV Rt.-nek.
A kis értékû eszközök 50 000 Ft értékhatárig – kivéve a számítástechnikai és átviteltechnikai berendezéseket – azonnali
költségként kerülnek elszámolásra.
A tárgyi eszközök leltározása az Alapítványnál levõ mennyiségi nyilvántartás – mely tartalmazza az eszközök elhelyezését és használóinak nevét – alapján tényleges felvétellel készül.
1.4 Készletek
A vásárolt készletek beszerzési költségen azonnali felhasználásként kerülnek elszámolásra.

2 TÁRGYI ESZKÖZ
A Közalapítvány mûködéséhez szükséges tárgyi eszközöket (bútor, irodai eszközök és felszerelések) az MTV Zrt. tulajdonában vannak, melyekrõl mennyiségi nyilvántartást vezetünk.
A Kuratórium tulajdonát képezi 1 db képzõmûvészeti alkotás, az értéke 160 eFt, mely után écs nem számolható el.

3 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Befektetett pénzügyi eszközök
Összesen

2007.

2008.

1 200 000
1 200 000

1 200 000
1 200 000

A Közalapítvány alapítója és egyedüli tulajdonosa a Magyar Televízió Zrt.-nek. Ezt a tulajdoni viszonyt 1 db névre szóló, forgalomba nem hozható részvény testesíti meg, melyet az Alapító befektetésként könyveli. Az MTV Zrt. alaptõkéjét
a veszteséges gazdálkodás során elvesztette, ennek során alakult ki a részvény jelenlegi 1 200 000 eFt-os értéke.

4 KÖVETELÉSEK
2007.

Mobil telefon ktg keret túllépése
Összesen

2008.

158
158

0

2008. évben keletkezett követelések év végéig kiegyenlítõdtek.

5 PÉNZESZKÖZÖK
2007.

Magyar Államkincstár
Pénztár
Összesen

19 180
1 908
21 088

2008.

28 232
3 518
31 750
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6 AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
2007.

Árbevétel Elhatárolása
– Mûsorszolgáltatási Alaptól kapott perköltség visszatérítése
Költségek elhatárolása
– Complex Kiadó JOGTÁR elõfizetése
– Complex Kiadó ADÓ elõfizetése
– Complex Kiadó Céghírek
– BKV bérlet
– e-mail tárhely
Összesen

2008.

600
600

0

700
17
77
132
454
20
1 300

6
6

6

7 SAJÁT TÕKE
Nyitás

Jegyzett tõke
Tõketartalék
Eredménytartalék / MTV KA
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Tárgyévi eredmény
Összesen

Felosztás

Eredmény

Zárás

15 000
2 342
1 200 000
0
–971
1 216 371

15 000
–971

971
0

–10 622
–12 000

1 371
1 200 000
0
–10 622
1 205 749

2008. évi eredménytartalék nyitása tartalmazza:
– MTV Közalapítvány 2001. és 2002. évben átmenetileg lekötött szabad pénzeszközök hozamát, mely összege: 2342 eFt
– Az MTV Zrt. alapítói vagyonának tõkevesztése: 1 200 000 eFt
8 KÖTELEZETTSÉGEK
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

2007.

Elszámolás MTV Zrt.-vel ( forg. Jut.)
TB és költségvetési kötelezettség
Szállítói kötelezettség
MTV Zrt. állami támogatás
Összesen

2008.

16
5 556
729
18
6 319

8 582
761
16 824
26 167

A 2008. év végéig keletkezett kötelezettségek 2009. január hónapban kiegyenlítésre kerültek.
9 PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
Tárgyévet terhelõ költségek elhatárolása

2007.

2008.

Banki kamat

16

0

Összesen

16

0
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10 EGYÉB BEVÉTELEK
Árbevétel fõbb tevékenység szerint
Központi Költségvetési támogatásból / Üzembentart. díj
APEH beszedésbõl származó Üzembenntartási díj
Egyéb felajánlásból származó támogatás / (SZJA 1%)
Összesen

2007.

2008.

150 269
3 311
1 779
155 359

149 620
5 414
154 659

Az MTV Közalapítvány a mûködésének fedezetét a Mûsorszolgáltatási Alaptól kapja.
Ez az összeg a Központi Költségvetésbõl származik, melynek az összege fix 12 468 320 Ft/hó és az APEH által beszedett
Üzemeltetési díj havi összegébõl származik, melynek összege változó.

11 RENDKÍVÜLI BEVÉTEL
Egyéb bevétel

2007.

2008.

Pályázati anyag

4 440

Összesen

0

4 440

MTV Zrt. elnöki posztjára kiírt pályázatért befizetett összeg.

12 RÁFORDÍTÁSOK
2007.

Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
Bér és egyéb jövedelem
Személyi jellegû kifizetés
Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Összesen

2008.

1 213
21 232
5 773
99 554
2 310
25 837
305
3

1 173
17 953
860
117 110
3 034
29 560
28
3

156 330

169 721

A Költségek és ráfordításokra tervezett 154 029 eFt-ot a tényleges költségek és ráfordítások (169 721) 15 692 eFt-tal lépték túl, melyet pozitívan befolyásolt a pályázatért beszedett összeg ( 4 440)
Az MTV Zrt. elnöki pályázatának többszöri kiírása, illetve napilapokban való közzététele
(2 699 eFt), közjegyzõi díjak, postaköltségek terven felüli többletköltséget jelentett.
A munkabérnél mutatkozó eltérés az egyszeri jutalom kifizetésébõl fakad
A tiszteletdíjak és a költségtérítések megnövekedett értékének az oka, hogy május 29-étõl 4 fõ elnökségi taggal többen
vesznek részt a kuratórium feladatának ellátásában
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13 BEFOLYT ÉS TOVÁBBKÜLDÖTT TÁMOGATÁSOK
APEH Üzemben tart.
hónap

MTV Zrt.

MTV KA

Állami
támogatás

Üzembentartási díj
MTV Zrt.

különbség

MTV KA

MTV KA

MTM-SBS

MTV Zrt.

Január

24 966 630

374 499

830 189 824

1 031 496

831 221 320

12 468 320

811 475 000

Február

24 039 492

360 592

830 048 155

1 177 165

831 225 320

12 468 380

811 475 000

Március

34 687 352

520 310

830 057 426

1 165 894

831 223 320

12 468 350

811 475 000

Április

31 821 480

477 322

830 014 643

1 208 677

831 223 320

12 468 350

811 475 000

Május

31 154 655

467 320

830 051 503

1 171 817

831 223 320

12 468 350

811 475 000

Június

31 766 706

476 501

830 052 443

1 170 877

831 223 320

12 468 350

529 276 000 1 296 786 496

Július

29 739 660

446 094

829 341 803

1 881 517

831 223 320

12 468 350

529 276 000

Augusztus

31 553 786

473 307

830 251 470

971 850

831 223 320

12 468 350

254 276 000

Szeptember

32 583 866

488 758

830 442 063

781 257

831 223 320

12 468 350

596 188 000

Október

29 443 029

441 645

830 192 253

1 031 067

831 223 320

12 468 350

450 356 000

November

30 320 588

454 809

830 306 326

916 994

831 223 320

12 468 350

941 688 000

December

28 826 864

432 403

829 961 860

1 261 460

831 223 320

12 468 350

276 822 775

360 904 108

5 413 560 9 960 909 769

13 770 071 9 974 679 840

149 620 200 7 635 257 775 1 296 786 496

Dr. Czeglédi László s. k.,

Mihalcsik Éva s. k.,

elnök

fõkönyvelõ
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére
A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR – Sopron
MÛVÉSZETI ÉS SPORT INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakör betöltésére
A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– „A vizuális nevelés és módszertana” tantárgyblokk tantárgyainak és a „Mûvészettörténet” tantárgy elõadásainak és
szemináriumainak tartása,
– a hallgatók szakdolgozati és tudományos diákköri témáinak kiírása és konzultálása,
– módszertani segédanyagok összeállítása,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában,
– a tanszéken oktató kollégák tudományos és mûvészeti munkájának segítése,
– tudományos és mûvészeti közéleti tevékenység vállalása.
Pályázati feltétel:
– Magyar Iparmûvészeti Egyetem oklevele,
– Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete tagság,
– Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége tagság,
– legalább 15 éves oktatói gyakorlat,
– DLA tudományos fokozat,
– középfokú C típusú nyelvvizsga,
– kiemelkedõ szakmai és közéleti tevékenység,
– aktív részvétel a tudományos és mûvészeti közéletben.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– oktató-, nevelõ-, tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, szakvizsgát, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos és mûvészeti munkák publikációs jegyzékét,
– egyéb tudomány- és mûvészet-népszerûsítõ tevékenységének jegyzékét (egyéb cikkel, elõadások, kiállítások stb.),
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Az egyetemi docensi pályázatot az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánjához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.) 2 lefûzött
példányban kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékáni hivatalvezetõje ad, telefonszám: 06 (99) 518-940.
Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor
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A SZOLNOKI FÕISKOLA
pályázatot ír ki
négyéves idõtartamra a
Nemzetközi Gazdálkodási Tanszéken
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább tízéves szakmai – felsõoktatási – vezetési gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– elismert oktatói, kutatói, oktatás-, illetve kutatásszervezõi tevékenység,
– szakirányú (Európai Unió, nemzetközi gazdaság, világgazdaság) publikációs és tananyagfejlesztõ tevékenység,
– legalább egy idegen nyelv elõadói szintû ismerete,
– nemzetközi kapcsolatok.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– publikációs listát,
– rövid (egy-két oldalas) vázlatot a tanszékvezetõi tevékenységgel kapcsolatos elképzelésekrõl,
– amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Fõiskolával: erkölcsi bizonyítványt, a
végzettséget, képesítéseket, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

Közgazdasági és Pénzügyi Tanszéken
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább tízéves szakmai – felsõoktatási – vezetési gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– elismert oktatói, kutatói, oktatás-, illetve kutatásszervezõi tevékenység,
– szakirányú (gazdálkodás és szervezéstudományok területén) publikációs és tananyagfejlesztõ tevékenység,
– legalább egy idegen nyelv elõadói szintû ismerete,
– nemzetközi kapcsolatok.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– publikációs listát,
– rövid (egy-két oldalas) vázlatot a tanszékvezetõi tevékenységgel kapcsolatos elképzelésekrõl,
– amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Fõiskolával: erkölcsi bizonyítványt, a
végzettséget, képesítéseket, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

Gazdaságelemzési és Módszertani Tanszéken
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– legalább tízéves szakmai – felsõoktatási – vezetési gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– elismert oktatói, kutatói, oktatás-, illetve kutatásszervezõi tevékenység,
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– szakirányú (matematika, statisztika, gazdaságelemzési) publikációs és tananyagfejlesztõ tevékenység,
– legalább egy idegen nyelv elõadói szintû ismerete,
– nemzetközi kapcsolatok.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– publikációs listát,
– rövid (egy-két oldalas) vázlatot a tanszékvezetõi tevékenységgel kapcsolatos elképzelésekrõl,
– amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Fõiskolával: erkölcsi bizonyítványt, a
végzettséget, képesítéseket, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.
A kinevezendõ tanszékvezetõ feladatai:
A Szolnoki Fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatában és foglalkoztatási követelményrendszerében részletezett
feladatok, különösen a megpályázandó tanszék tudományos kutatási és oktatási munkájának irányítása, fejlesztése. A
tanszékhez kapcsolódó tantárgyak tananyagainak fejlesztése. A tanszéki oktatók, kutatók szakmai és tudományos elõmenetelének segítése, a tanszék képviselete a fõiskolai, illetve a külsõ szervek elõtt.
Az érdeklõdõk a pályázati feltételekrõl felvilágosítást kaphatnak dr. Füle István oktatási rektorhelyettestõl az (56)
510-300/5422-es telefonszámon.
A pályázatot a rektornak címezve, a Szolnoki Fõiskolára (5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány) kell benyújtani, a pályázati
felhívás megjelenését követõ 30 napon belül. Elbírálása a foglalkoztatási követelményrendszerben foglaltak szerint történik, a benyújtási határidõt követõ 40 napon belül.
Dr. Székely Péter s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Szakirányú felsõfokú v.
(a Közokt. tv. elõírása
szerint),
legalább öt év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny:
pedagógus szakvizsga

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: megjelenéstõl számított
30. nap
Pehi: a benyújtási határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
Bódvaszilas, Bódvarákó, Tornabarakony, Komjáti, Tornaszentandrás, Tornanádaska
Önkormányzatok Képviselõ-testültei bírálják el együttes
képviselõ-testületi ülésen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szakmai gyakorlat
igazolása, vpr., b., nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázatot két példányban,
írásban kell benyújtani.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
KSZK internetes honlap

Bódvaszilas
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3763 Bódvaszilas,
Kossuth Lajos út 21.

Napközi Otthonos
Óvoda
3763 Bódvaszilas,
Kossuth L. út 2.
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Iskolaigazgató
1

2

3

4

Polgármesteri Hivatal
2944 Bana,
Jókai M. u. 18.

Általános Iskola

Pedagógus munkahely
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai pedagógus szakképesítés,
legalább öt év szgy. pedagógus munkakörben

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól
Pbhi: 2009. júl. 15.
Pehi: 2009. júl. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Lakás nincs.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
om., b., vpr.
Pc: Petõcz Imre
polgármester

Hajdúdorog Város
Önkormányzata
4087 Hajdúdorog,
Tokaji út 4.

2. számú Általános
Iskola
4087 Hajdúdorog,
Nánási út 11.

Szakirányú gyógypedagóiai v.,
öt év szgy.,
büntetlen elõélet
Elõny:
vezetõi gyak.,
pedagógus szakvizsga

ÁEI: 2010. jan. 1.
A megbízás 2014. júl. 31- ig,
öt évre szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalon
történõ közzétételtõl számított
30. napon.
Pehi: a benyújtás határidejének
lejártát követõ hatvan napon
belül.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. szerinti rendelkezések az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om., b.
A pályázatot egy eredeti és egy
másolati példányban, zárt borítékban „vezetõi pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Csige Tamás polgármester
Hajdúdorog Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
f: Czifráné dr. Urgyán Ilona
jegyzõ
Hajdúdorog Városi
Polgármesteri Hivatal Titkársága
Tel: (52) 572-135
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Kolontár Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8468 Kolontár
Kossuth L. u. 24.

Táncsics Mihály Általános Iskola és Könyvtár
8468 Kolontár,
Kossuth Lajos u. 22.
(az intézményben
1–4. összevont osztályos általános iskolai
oktatás folyik)

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség,
öt év szgy.,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség
Elõny:
német nyelv ismerete,
Feltétel:
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása

Kisbér Többcélú
Kistérségi Társulás
2870 Kisbér,
Széchenyi u. 2.

Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola
és Óvoda
2882 Kerékteleki,
Fõ u. 60.
Lf:
intézményvezetõi
feladatok ellátása

Fõiskola,
általános iskolai tanár,
pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség
(a Közokt tv. 17. §
(1)–(2) bekezdésében
felsorolt végzettségek),

ÁEI: 2009. aug. 15.
A megbízás 2014. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A pályázatot a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 napon belül véleményezik az érintettek.
A pályázatot a Képviselõ-testület a véleményezési határidõ lejártát követõ legközelebbi ülésén
bírálja el.
A pályázat eredményérõl a pályázók legkésõbb az elbírálást
követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
Juttatás:
vp. 200%.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz, vpr.,
fejlesztési elképzelés, b., om.,
nyilatkozat, amelyben a pályázó
hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közremûködõk a pályázatba betekintsenek.
A pályázat eredményérõl a pályázók legkésõbb az elbírálást
követõ nyolc napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton, egy példányban
„Igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Kolontár Község
polgármestere
f: tel: (88) 512-814
ÁEI: 2009. aug. 15.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
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pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség
Elõny:
közoktatási vezetõi v.

Pbhi: 2009. júl. 12.
Pehi: 2009. aug. 12.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázat véleményezését követõ Társulási Tanácsi ülésen.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
vp: 300 %.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr., hiteles om., a feltételek igazolásához szükséges egyéb okiratok
másolata,
b., nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázatot két példányban,
postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal (128/2009), valamint a
munkakör megnevezésével („intézményvezetõ”) ellátva kell benyújtani.
f: Rédai Erika
Tel.: (34) 552-420
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KSZK internetes honlap
2009. jún. 12.
KTKT honlapja:
www.bakonyalja.hu

21. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

3117

Egyéb vezetõ
1

2

3

4

Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola
Forgách József
Kollégiuma
1145 Budapest,
Amerikai út 100.

Igazgatóhelyettes
Lf:
az intézmény mûködtetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának
segítése, irányítása, ellenõrzése.
Az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési
és minõségirányítási
feladatainak mûködtetése.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, megszervezése és
irányítása.

Fõiskolai v.,
nevelõtanári munkakörben szerzett legalább
10 éves szgy.,
vezetõi munkakörben
szerzett legalább
öt éves tapasztalat,
büntetlen elõélet.
Elõny:
kollégiumi nevelõtanári
szakképzettség,
gyermek- és ifjúságvédelmi szakirány.

Tolnay Lajos Általános
Iskola
2365 Inárcs,
Tolnay u. 1.
Tel/fax: (29) 370-039

Igazgatóhelyettes

Fõiskolai v.
tanítói képesítés,
legalább öt év szakmai
tapasztalattal rendelkezõ pedagógus v.
Elõny:
gyógypedagógusi v.

ÁEI: 2009. okt. 1.
A vezetõi megbízás idõtartama:
nyolc év.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a megjelentéstõl számított
30. nap.
Pehi: a beadástól számított
30. nap.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a
jogszabályokban és az intézményi szabályzatokban rögzített intézmények és testületek
megismerjék.
f: dr. Antónyné Benkõ Ágnes
Tel.: 221-1654
(20) 211-7823
e-mail: antonyné@mtf.hu
ÁEI: 2009. aug. 1.
Pbhi: 2009. júl. 17.
Pehi: 2009. júl. 30.
Juttatás: ékth.
Pc: Nyitrai Attila igazgató
Tel: (29) 370-039

Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola
9221 Levél,
Fõ u. 10.
Tel.: (96) 569-012

Igazgatóhelyettes –
német nemzetiségi
nyelvtanár

Fõiskolai v. és szakképzettség,
legalább 3-5 év szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
felhasználói szintû
ECDL ismeret
Elõny:
pedagógus szakvizsga,
közoktatás vezetõi v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. aug. 15.
Pehi: 2009. aug. 21.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
A pályázatot írásban, postai úton
kell benyújtani.
f: Fenyvesi Gyöngyi igazgató
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Kossuth Lajos
Általános Iskola
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth u. 116–120.

2

Igazgatóhelyettes
Lf:
igazgatóhelyettesi feladatok ellátása

3

Fõiskolai tanítói v.,
legalább öt év feletti
pedagógusi szakmai
tapasztalat

21. szám
4

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. júl. 24.
Pehi: 2009. aug. 25.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: rövid vezetõi elképzelés, b.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal (100/2009), valamint a
munkakör megnevezésével:
„igazgatóhelyettes” ellátva kell
benyújtani.

Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Cegléd Ady Endre
Utcai Óvoda
2700 Cegléd,
Ady E. u. 3–5.

Óvodapedagógus

Szakirányú felsõfokú v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozott idejû.
Pbhi: 2009. aug. 1.
Pehi: 2009. aug. 15.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Napközi Otthonos
Óvoda
3015 Csány,
Malom u. 1.

Óvodapedagógus

Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
b.
Pc: Gergely Árpádné
óvodavezetõ
f: Tel: (37) 357-020
(30) 391-0508

Tiszaföldvár-Homoki
Óvoda
5461 Homok,
Döbrei J. u. 129.

Óvónõ

Fõiskolai v.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. júl. 6.
Pehi: 2009. júl. 21.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pc: Nagy Sándorné
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Aka-Bakonysárkány-Vérteskethely
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
2859 Vérteskethely,
Kossuth L. u. 72.

2

Napközi Otthonos
Óvoda
2861 Bakonysárkány,
Béke út 54.

3

Felsõfokú óvodapedagógusi v.
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ÁEI: 2009. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2009. júl. 30.
Pehi: 2009. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
om., korábbi munkaviszonyokra
vonatkozó igazolásokat.
Pc: Benisné Manner Melinda
igazgató
2861 Bakonysárkány,
Béke út 54.

Pedagógus
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény
2740 Abony,
Bicskei u. 2.
Tel: (53) 360-133

Logopédus tanár

Gyógypedagógiai fõiskolai v. logopédia szak.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30. nap.
Juttatás:
a Kjt., valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, hiteles om., b.,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a munkaközösségvezetõk és a tantestület
megismerheti.
A pályázatot zárt borítékban, két
példányban kell benyújtani.
Pc: Nagy Andrea megbízott
igazgató

Tessedik Sámuel
Általános Iskola
2730 Albertirsa,
Gyõzelem u. 2.

Testnevelés–bármely
szakos tanár
Lf:
testnevelés szakos általános iskolai tanári feladatok ellátása

Fõiskolai v.
testnevelés szak,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet
Elõny:
általános iskolai min.
1-3 év tanítási tapasztalat,
angol nyelv szakpár

ÁEI: 2009. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
2010. jún. 30-ig határozott idõre
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. aug. 7.
Pehi: 2009. aug. 19.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázatok áttekintése és a személyes meghallgatást követõen
az intézményvezetés döntése
alapján.
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Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b., om., szakmai ön., eddigi
munkaviszonyokról szóló igazolás.
A pályázatot postai úton, a munkakör megnevezésével ellátva
kell benyújtani.
f: Hetényi Józsefné iskolatitkár
(szerdai napokon 8–11 óráig)
Tel.: (53) 370-227
10. sz. Általános Iskola
5600 Békéscsaba,
Kazinczy u. 8.

Történelemtanár
(félállásban)

Fõiskolai vagy egyetemi szakirányú v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség

ÁEI: 2009. aug. 24.
A közalkalmazotti jogviszony
határozott idõre, egy tanévre
szól.
Pbhi: 2009. aug. 12.
Pehi: 2009. aug. 18.
Illetmény:
a Kjt. szerinti rendelkezések az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., om., vpr.,
b.
F: Sári József igazgató
igazgato@tizes.sulinet.hu

Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakközépiskola, Szakiskola
és Gimnázium
1086 Budapest,
Csobánc u. 1.
Tel: 313-1674

Angol középiskolai
tanár

Egyetemi v.

ÁEI: 2009. aug. 25.

Fodros Általános Iskola
1039 Budapest,
Fodros u. 38–40.

3 fõ napközis nevelõ

Fõiskolai v.

ÁEI: 2009. aug. 27.
A közalkalmazotti jogviszony
határozott idõre GYES, GYED
idejére szól.
Pc: igazgató
Jelentkezés telefonon vagy
elektronikus úton lehet:
Tel/fax: 388-6585
240-1070
e-mail: fodros-a@kszki.obuda.hu

3122

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Duna-menti
Közoktatási Társulás
Kodály Zoltán
Általános és Mûvészeti
Iskola
6328 Dunapataj,
Kalocsai út 2.

2

Zongoratanár
(teljes állás)

3
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Szakirányú felsõfokú v.

ÁEI: 2009. aug. 15.
Jelentkezni és érdeklõdni lehet:
dktdunapataj@gmail.com
Tel: (78) 425-034
Fax: (78) 425-065

Fõiskolai v.,
matematika–technika
szak,
3-5 év pedagógiai szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny:
legalább öt év pedagógiai tapasztalat

ÁEI: 2009. aug. 16.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. aug. 1.
Pehi: 2009. aug. 10.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
A pályázatot postai és elektronikus úton a munkakör megnevezésével („általános iskolai
tanár”) ellátva kell benyújtani.
petofiposta@citromail.hu
Pc: Rideg István
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.petofi-iskola.extra.hu holnapon lehet beszerezni.

Magánénektanár
(óraadó)

Hegedûtanár
(óraadó)

Fafúvótanár
(óraadó)

Népitánctanár
(óraadó)

Angolnyelv-tanár

Petõfi Sándor Általános
Iskola
2400 Dunaújváros,
Római krt. 2.

Általános iskolai tanár
Lf:
matematika–technika
tantárgyak oktatása
5–8 évfolyamon
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Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola
és Kollégium
3300 Eger,
Kertész u. 128.
Tel: (36) 312-166
e-mail: bgszi@server.bgszi.sulinet.hu

Épületgépész gyakorlati
oktató

Érettségi és szakmai v.
Elõny:
felsõfokú v.
(épületgépész-mérnök)
és szakoktató v.

Autóelektronikai
elméleti szaktanár

Közlekedésmérnök v.
elektronika szakirányban, vagy autógépész-mérnök v.
Elõny:
pedagógiai v.

Faipari gyakorlati
oktató
(félállásban, részmunkaidõben)

Érettségi és szakmai v.
Elõny:
felsõfokú faipari v. és
szakoktatói v.

Építõipari elméleti
szaktanár

Építész- vagy építõmérnök v.
Elõny:
pedagógiai v.

Informatika–matematika szakos tanár

Fõiskolai vagy egyetemi tanári v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. aug. 1.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók, étkh.
A pályázathoz csatolni kell: om.

Aba Sámuel Szakiskola
3860 Encs,
Rákóczi út 59.

3
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Magyar–német szakos
tanár

4

ÁEI: 2009. aug. 24.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû.
Pbhi: 2009. júl. 10.
Pehi: 2009. aug. 21.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy
pályázati anyagát a jogszabály
alapján véleményezésre jogosultak megismerhetik.
A pályázatot ajánlott levél formájában vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc., f: Borbély András igazgató
A pályázati kiírás megtekinthetõ: www.kszk.gov.hu

Ráday Pál Általános
Mûvelõdési Központ
6326 Harta,
Bajcsy-Zs. u. 4.
Tel: (70) 382-3006

Német nemzetiségi
tanító

Fõiskolai v.

ÁEI: 2009. aug. 24.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozott idejû.
Juttatás:
nemzetiségi pótlék

Blaskovits Oszkár
Általános Iskola
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.

Számítástechnika–technika szakos tanár

Fõiskolai v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû.
Pbhi: megjelenéstõl számított
15. nap
Pc: Tóthné Seres Katalin
igazgató
Tel: (28) 546-616
Fax: (28) 546-615
Jelentkezés: Tóthné
Seres Katalin igazgató

Napközis tanító
Kémia szakos tanár
(óraadó, heti két óra)
Ének-zene szakos tanár
(óraadó, heti négy óra)
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ÁEI: 2009. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
2010. jún. 20-ig szól.
Pbhi: megjelenéstõl számított
15. nap
Pc: Tóthné Seres Katalin
igazgató
Tel.: (28) 546-616
Fax: (28) 546-615
Jelentkezés: Tóthné
Seres Katalin igazgató

Általános Iskola
2724 Újlengyel,
Kossuth L. u. 80.

Történelem–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v.

IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda
7562 Segesd,
Iskola u. 1.

Biológia szakos tanár
Lf.
tanköteles korúak
oktatása

Szakirányú fõiskolai v.

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola
2800 Tatabánya, I.
Cseri u. 35.
Tel: (34) 309-545
(34) 309-549

Matematika szakos
tanár

Egyetemi v.

ÁEI: 2009. aug. 16.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû.
Pbhi: 2009. júl. 31.
Pehi: 2009. aug. 15.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
ön., b., om.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
Pc., f: Petrányi József igazgató
Tel: (29) 385-151
ÁEI: 2009. aug. 17.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû, próbaidõ kikötésével.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ 15 napon belül.
Pehi: öt nap.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
b.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc., f: Péntek Vince igazgató
ÁEI: 2009. aug. 21.
Pbhi: 2009. aug. 3.
Pehi: 2009. aug. 12.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om., b.
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Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola
9221 Levél,
Fõ u. 10.
Tel: (96) 569-012

Történelem–etika,
hon- és népismeret
szakos tanár

ÁEI: 2009. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
határozott idõre, 2010. jún. 15-ig
szól.
A foglalkoztatás jellege:
részmunkaidõ.
Pbhi: 2009. aug. 15.
Pehi: 2009. aug. 21.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
A pályázatot írásban, postai úton
kell benyújtani.
f: Fenyvesi Gyöngyi igazgató

Aka-Bakonysárkány-Vérteskethely
Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény
2859 Vérteskethely,
Kossuth L. u. 72.

Általános Iskola
2861 Bakonysárkány,
Béke út 54.
Kémia–ének–rajz–testnevelés szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v.

Vértesboglár ÁMK
Általános Iskola
8085 Vértesboglár,
Alkotmány u. 14.
Tel: (22) 582-087

Fizika, kémia, biológia,
földrajz szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2009. aug. 24.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozott idejû, szerzõdéssel.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Pálóczi Horváth Ádám
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8900 Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 2/a

Rézfúvós tanár

Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: a közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a beadási határidõt követõ
15. nap.
Pc: Györffyné Könczöl Tímea
igazgató
Tel: (92) 596-375

ÁEI: 2009. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû.
Pbhi: 2009. júl. 30.
Pehi: 2009. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
om., korábbi munkaviszonyokra
vonatkozó igazolások.
Pc: Benisné Manner Melinda
igazgató
2861 Bakonysárkány,
Béke út 54.
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Tessedik Sámuel
Általános Iskola
2730 Albertirsa,
Gyõzelem u. 2.

Rendszergazda
Lf:
rendszergazdai és oktatástechnikusi teendõk
ellátása, felhasználók
segítése a napi munka
során

Szakirányú v.,
önálló munkavégzés,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny:
általános iskolában
szerzett 1-3 év tapasztalat,
honlap-fejlesztési ismeretek és jártasság,
tanári v.,
„B” kategóriás jogosítvány,
IMI-rendszer ismerete

ÁEI: 2009. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
2010. jún. 30-ig, határozott idõre
szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. aug. 7.
Pehi: 2009. aug. 19.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázatok áttekintése és a személyes meghallgatást követõen
az intézményvezetés döntése
alapján.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om., szakmai ön., eddigi munkaviszonyokról szóló igazolások.
A pályázatot postai úton, a munkakör megnevezésével ellátva
kell benyújtani.
f: Hetényi Józsefné iskolatitkár
(szerdai napokon 8–11 óráig)
Tel: (53) 370-227

Keveháza Utcai Óvoda
1119 Budapest,
Keveháza u. 4.

Dajka

Középfokú iskolai v.
Elõny:
dajka képesítés

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. aug. 5.
A kinevezés határozatlan idõre
szól.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.

Cegléd Ady Endre
Utcai Óvoda
2700 Cegléd,
Ady E. u. 3–5.

Dajka

Dajkaképzõben szerzett
képesítés,
szgy.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: ön.
Jelentkezni az óvoda vezetõjénél
lehet írásban vagy személyesen.
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Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázat a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Magyar Nemzeti
Galéria
12

Tudományos titkár
(fõosztályvezetõi
besorolásban)

Szakirányú ff. v.
(mûvészettörténet)
tudományos
munkásság,
ötéves múzeumi gyak.,
büntetlen elõélet

ÁEI: 2009. okt. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2009. szept. 15.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes ön. az eddigi szakmai
tevékenység ismertetésével,
publikációs jegyzék, szakképesítést, tudományos fokozatot,
nyelvismeretet igazoló om., b.,
az intézmény szakmai,
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Móra Ferenc Múzeum
Csongrád Megyei
Önkormányzat Megyei
Múzeuma
6720 Szeged,
Roosevelt tér 1–3.

2

Térinformatikus

3

A 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet, ill. a
Kjt. rendelkezései szerint.,
má., büntetlen elõélet,
szev., angol nyelvbõl
középfokú „C” típusú
általános nyelvvizsga,
társalgási szintû nyelvtudás,
gyakorlott szintû informatika rendszerismeret,
„B” kategóriás jogosítvány
Elõny:
múzeumi területen térinformatikai gyakorlattal (legalább 1-3 év),
illetve ásatási régészeti
gyakorlattal rendelkezik
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tudományos mûködésével és
nemzetközi kapcsolataival kapcsolatos koncepciót.
A pályázatot postai vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
Pc: Magyar Nemzeti Galéria
Humánpolitikai Részleg
1014 Budapest,
Szent György tér 2.
e-mail: foldes.maria@mng.hu
f: Földes Mária
Tel: (20) 439-7305
A pályázat további megjelentetésének helye:
MNG honlapján, www.mng.hu,
KSZK internetes oldalon,
www.kszk.hu
Pbhi: 2009. júl. 15.
Pehi: 2009. júl. 20.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
legfontosabb személyes adatokat, fényképes szakmai ön., hiteles om., b.
f: Balogh Csilla régész
Tel: (20) 582-050,
Szegedi Móra Ferenc Múzeum
Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei Múzeuma
Tel: (62) 549-040
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A közlöny zárása után érkezett közlemény és pályázati felhívások
Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye
a kisközösségi mûsorszolgáltatási jogosultságok pályázati felhívásának tárgyában
Az ORTT 1392/2009. (VI. 30.) számú határozatával elfogadta a kisközösségi mûsorszolgáltatási jogosultságok végleges
pályázati felhívását.
E felhívás két lényeges elemében eltér a pályázati felhívástervezet szövegétõl, az alábbiak szerint:
a pályázati ajánlatokat egyszeri alkalommal, 2009. szeptember 1-jén 10 és 15 óra között lehet benyújtani; a mûsorszolgáltatási jogosultságok 3 évre szólnak.
A pályázati felhívás szövege az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint az ORTT honlapján is közzétételre kerül.
Budapest, 2009. július 2.
Dr. Majtényi László s. k.,
az Országos Rádió és Televízió Testület
elnöke

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 41. § (1) bekezdésének a) pontja
szerinti helyi kisközösségi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságok hasznosítására
A Pályázati Felhívásban használt kifejezések megegyeznek a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
(a továbbiakban: „Törvény”) 2. §-a szerinti meghatározásokkal. A terminológiákat a törvényi jelentésükkel megegyezõ
módon kell értelmezni, különös figyelemmel a „befolyásoló részesedés”, a „közvetett tulajdon”, valamint a „vállalkozás” fogalmak Törvény szerinti jelentésére.
A Pályázati Felhívás az egyes társaságokkal, azok szervezeteivel, cselekményeivel, dokumentumaival kapcsolatos kifejezéseket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) szerinti jelentésben használja.
A Pályázati Felhívás az „igazolás” és „valószínûsítés” meghatározásokat az ÁPF 56.4 pontja szerinti értelemben alkalmazza.
A Pályázati Felhívás szerinti üzleti és pénzügyi terv elkészítésével és benyújtandó dokumentumaival kapcsolatban a
Pályázati Felhívás a magyar számviteli szabályok szóhasználatát követi.
Értelmezõ rendelkezések:
Ajánlati Kötöttség: a Pályázó Pályázati Ajánlatához való kötöttségét jelenti, a Pályázati Felhívás 2.10. szakasza szerint.
Alaki Érvénytelenség: a Pályázati Ajánlat Alaki Érvénytelenségét a Pályázati Felhívás 3.4.1.1.–3.4.1.2. szakaszai határozzák meg. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlatot az ÁPF 60.2. pontja alapján a Testület indokolással ellátott határozatával visszautasítja, az a továbbiakban nem vesz részt a Pályázati Eljárásban.
Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlat: a Pályázati Felhívás 3.4.1.3. szakasza szerinti Pályázati Ajánlat.
Aktuális információk: az idõszerû, mindennapi tájékozódást elõsegítõ, közérdeklõdésre számot tartó hírek, adatok, ismeretek, tájékoztatás.
ÁPF: a Mûvelõdési Közlöny XL. évfolyam 27. szám/II. kötetében, az Országos Rádió és Televízió Testület által közétett
Általános Pályázati Feltételek és annak módosításai. (Az ÁPF egységes szerkezetben a Testület honlapján, a
www.ortt.hu oldalon letölthetõ.)
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Dtv: a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény.
Érdekelt Pályázó: azt a Pályázót jelenti, aki, amely
a) egy másik Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, és/vagy
b) amelyben egy másik Pályázó befolyásoló részesedéssel rendelkezik, és/vagy
c) amelyben valamely befolyásoló részesedéssel rendelkezõ személy másik Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezik.
Hírmûsor: A Testület önálló hírmûsornak tekinti azokat a közérdeklõdésre számot tartó idõszerû országos és helyi, illetve külföldi eseményekrõl (politika, kultúra, sport stb.) beszámoló, rövid közlésekbõl álló mûsorszámokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az állampolgárok számára folyamatosan biztosítsák a társadalmi, politikai, gazdasági életben és a
nemzetközi eseményekben való eligazodásához szükséges közéleti információkat, azaz bemutassák, hozzáférhetõvé,
megismerhetõvé, ezáltal megítélhetõvé tegyék a társadalom egészére, de legalábbis széles rétegeire kiható problémákat.
Kiíró: az Országos Rádió és Televízió Testület – 1088 Budapest, Reviczky utca 5. – (a továbbiakban: „Testület”).
Kizárás: A Pályázati Felhívás 3.4.2.1–3.4.2.3. pontja szerinti esetekben a Testület kizárja a Pályázati Ajánlatot.
Központi elem: A központi elemek azok a mûsorelemek, amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix
elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és csak a szerzõdés módosításával változtathatók. Központi
elemként megjelölhetõ akár a mûsorszám címe, a mûsor rövid jellemzésével, akár a mûsorszám típusa, pl. magazinmûsor, hírmûsor, kívánságmûsor, riportmûsor, film, ismeretterjesztõ mûsor stb.
Mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége: a mûsorszolgáltatás jellegzetes vonásainak, a mûsorszolgáltatást többi mûsorszolgáltatástól megkülönböztetõ sajátos arculatának rövid, szöveges összefoglalása.
Mûsorszolgáltatási Tapasztalat: amennyiben a Pályázó vagy a Pályázóban befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozás/személy a Pályázati Ajánlat benyújtásakor már legalább egy éve folyamatosan szolgáltat rádiómûsort.
Pályázati Ajánlat: a Pályázó által a jelen Pályázati Felhívásra benyújtott teljes dokumentációt, ajánlattételt jelenti, amely
egyben nyilatkozat a Pályázati Felhívás feltételrendszerének feltételek nélküli teljes elfogadására.
Pályázati Felhívás: a jelen Pályázati Felhívást jelenti, annak teljes terjedelmével, mellékleteivel, és esetleges
módosításaival együtt.
Pályázó: a Pályázati Ajánlat szerinti Jogosultság tekintetében az Ajánlati Kötöttség idõtartama alatt azt a vállalkozást jelenti, aki, amely a Pályázati Felhívásra Pályázati Ajánlatot nyújtott be.
Ptk: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényt jelenti.
Törvény: a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvényt jelenti.
Újonnan Alakult Vállalkozás: azt a vállalkozást jelenti, amelyik a Pályázati Ajánlat benyújtását megelõzõ 30 napon belül
alakult.
Vagylagos Pályázati Ajánlat:
a) az ugyanazon Pályázó által ugyanazon Jogosultságra tett egynél több Ajánlat mindegyikét, és/vagy
b) valamely Érdekelt Pályázó által tett Pályázati Ajánlatot, és/vagy
c) azt a Pályázati Ajánlatot, amely ugyanarra a tényre, vállalásra vagy egyéb körülményre vagylagos ajánlatot tartalmaz.
Visszautasítás: a Pályázati Felhívás 3.4.1.2–3.4.1.3. szakaszai szerinti Alakilag Érvénytelen Ajánlatokat a Testület hiánypótlásra felhívás nélkül visszautasítja, az a további Pályázati Eljárásban nem vesz részt. A 3.4.2.1–3.4.2.3. pontja
szerint kizárt Ajánlatokat a Testület visszautasítja, az a további Pályázati Eljárásban nem vesz részt.
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I. FEJEZET
MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG PÁLYÁZTATÁSA
ÉS A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZEFOGLALÁSA
1.1. A pályázat tárgya
1.1.1. A Testület a Törvény 41. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatai alapján pályázati felhívást (a továbbiakban: „Pályázati Felhívás”) tesz közzé kisközösségi helyi rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságra (a továbbiakban:
„Jogosultság”).
1.1.2. A pályázat tárgya kisközösségi rádió céljára felhasználható 87,5-108 MHz sávi frekvencia, amelynek megtervezését – a pályázat ORTT általi elbírálását követõen – a nyertessé nyilvánított pályázó pályázati anyagában megjelölt igények szerint – az ORTT felkérésére – végzi el a Nemzeti Hírközlési Hatóság (továbbiakban NHH).
1.1.3. A pályázat tárgya nem foglalja magában korábban mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató vételkörzetének bõvítését és/vagy földfelszíni hálózatba kapcsolódását. A pályázat érvényesen nem irányulhat hálózatos
mûsorszolgáltatási jogosultság vagy vételkörzet-bõvítés elnyerésére.
1.1.4. A Pályázati Felhívásra érvényesen kizárólag közmûsor-szolgáltató vagy nem nyereségérdekelt jellegû pályázat
nyújtható be, amely a jogosultság egész idõtartamára vonatkozik.
1.1.5. A Jogosultságok három (3) éves idõtartamra szólnak.
1.1.6. A Mûsorszolgáltatónak a jelen Pályázati Felhívás szerint a Szerzõdésben kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy
mûsorszolgáltatási jogosultságának idõtartama alatt az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre
történõ átállás során felmerülõ mindennemû jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása tekintetében az eljáró
szervekkel együttmûködik.
1.2. A Pályázati Felhívás Célja
A jelen Pályázati Felhívás alapvetõ célja, hogy lehetõvé tegye olyan rádiók mûködtetését a kistelepüléseken, kisebb közösségekben, amelyekben nem lehetséges egy helyi rádió gazdaságos mûködtetése, de valamely helyi közösség igényelné neki szóló rádió létét, valamint, hogy lehetõséget nyújtson azon intézményeknek, amelyek a rádiózással egy speciális
hallgatói kör igényeit elégíti ki.
1.3. Az irányadó szabályok
1.3.1. A Pályázati Felhívás alapján lebonyolított pályáztatásra a Törvényben és az ÁPF-ben foglaltakat kell alkalmazni.
A Pályázati Felhívásban használt fogalmakat és kritériumokat (követelményeket) a Törvény és az ÁPF szerint kell
értelmezni.
1.3.2. A Pályázati Felhívásra, valamint a rendelkezései szerint készült dokumentumokra és a Pályázatból eredõ vagy az
azzal kapcsolatos jogviták esetén a magyar jog az irányadó azzal, hogy a Pályázati Felhívásban, a Pályázati Ajánlatban,
valamint a Törvényben nem szereplõ feltételek elbírálásakor a Ptk. szabályai alkalmazandók.
1.3.3. A pályázatra irányadó szabálynak kell tekinteni, továbbá a nem nyereségérdekeltség feltételei tárgyában kiadott
213/1997. (IX. 25.) sz., a 652/2001. (V. 9.) sz. és az 1069/2001. (VII. 24.) sz. ORTT határozatot, valamint a közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánítás feltételeirõl kiadott 850/2000. (X. 27.), 182/2001. (II. 2.) sz. és az 1069/2001. (VII. 24.) sz.
ORTT határozatot jelen pályázati felhívásban meghatározott eltérésekkel.
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II. FEJEZET
A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
2.1. A Pályázati Eljárás
A Pályázati Eljárás a Jogosultságok paramétereinek a Törvény 52. § (6) bekezdése szerinti közszemlére bocsátásától a
Mûsorszolgáltatási Szerzõdés megkötéséig, vagy a Pályázati Eljárás Törvény 45. §-a szerinti, Testület által történõ
eredménytelenné nyilvánításáig tart.
A jelen Pályázati Felhívással meghirdetett Pályázati Eljárás az ÁPF 49.1. pontja szerint egyfordulós.
2.2. Eljárások a benyújtási határidõk elõtt
2.2.1. A Pályázó Pályázati Ajánlatát kizárólag saját ismeretei és döntése alapján teszi meg, jogot vagy igényt a Testülettõl kapott információkra vagy azok hiányára nem alapíthat.
2.2.2. Az ÁPF 41. pontja alapján a Pályázati Felhívás Tervezetének közzétételétõl számított 15 napon belül a Pályázati
Feltételekre bárki írásban észrevételeket, kérdéseket intézhet a Testülethez. A Testület az ily módon feltett kérdésre a Pályázati Felhívás Tervezetének nyilvános meghallgatását követõen írásban válaszol.
2.2.3. A Testület nem ad választ valamely Jogosultság gyakorlásának gazdaságosságáról, a Jogosultság gyakorlásával
kapcsolatos egyes felelõsségi kérdésekrõl, a Törvény vagy más jogszabály vagy az ÁPF tartalmáról vagy értelmezésérõl,
vagy a Jogosultság gyakorlásához egyébként szükséges engedélyekrõl.
2.2.4. A Testület 2.2.2. szakasz szerinti válasza nem minõsül a Pályázati Felhívás módosításának.
2.5. A Mûsorszolgáltatási Szerzõdés tervezete
A Jogosultságra vonatkozó Mûsorszolgáltatási Szerzõdésnek a 2. számú melléklet szerinti tervezete a jelen Pályázati
Felhívás része. A Pályázni kívánók és Pályázók a Szerzõdés tervezetére észrevételt vagy módosítási indítványt nem tehetnek. A Jogosultságra vonatkozó Szerzõdés végleges szövege a Szerzõdés tervezetének az abban tett lábjegyzetek
szerint véglegesített szövege.
2.6. A Pályázó
2.6.1. Érvényes pályázati ajánlatot az a vállalkozás nyújthat be, akit a Törvény rendelkezései [85–88. §-okban, 35. § (1)
a)–b) pontokban és 35. § (2) bekezdésben és a VIII. fejezetben az ÁPF 2. címben (ÁPF 18–37. pontok] nem zárnak ki a
Jogosultság megszerzésébõl, illetve aki az ÁPF pályázóra vonatkozó elõírásainak megfelel. Ha a Pályázó az említett rendelkezésekbe ütközik, a Testület Pályázati Ajánlatát Alakilag Érvénytelennek minõsíti és visszautasítja.
2.6.2. A Pályázó tulajdonosainak (részvényeseinek, tagjainak stb.) személye – halál esetét kivéve –, a Pályázati Eljárás
teljes idõtartama alatt nem változhat. Amennyiben a Pályázó tulajdonosainak személye a Pályázati Eljárás alatt ennek ellenére megváltozik, a Testület a Pályázati Ajánlatot Alakilag Érvénytelennek minõsíti és a visszautasítja.
2.6.3. Az ÁPF 25. pont alapján – az ÁPF 37. pontra is figyelemmel – Alakilag Érvénytelen annak a Pályázónak az ajánlata, aki a Pályázat benyújtásakor, elbírálásakor, a szerzõdéskötéskor vagy ezen idõpontok közötti idõtartamban bármikor
a Törvény, az ÁPF, valamint a Pályázati Felhívás feltételeinek nem felel meg. Ez esetben a Testület a Pályázó ajánlatát
visszautasítja, illetve a Szerzõdés megkötését megtagadja.
2.6.4. A pályázó magánszemélynek a telephely szerinti településen állandó vagy ideiglenes lakóhellyel kell rendelkeznie, a pályázó vállalkozásnak pedig az adott vételkörzetre bejegyzett székhellyel kell rendelkeznie.
2.7. A Pályázati Díj
2.7.1. A Pályázó Pályázati Díjat tartozik fizetni.
2.7.2. A mûsorszolgáltatási jogosultság pályázati díja 10 000 Ft (azaz tízezer forint) + áfa.
2.7.3. A pályázó a pályázati díj megfizetésekor köteles megjelölni a mûsorszolgáltatás tervezett telephelyét.
2.7.4. A pályázati díj megfizetését a pályázó kizárólag a teljes összeg forintban való átutalásával az Országos Rádió és
Televízió Testületnek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01400843 számú számlájára átutalással teljesítheti
azzal, hogy a pályázó a pályázati díj rendeltetését (“Tervezett Telephely”) az átutaláskor jelölje meg. Az ÁPF 56.4.6.
pontja alapján a Pályázati Díj megfizetése akkor és azon idõpontban minõsül teljesítettnek, amikor a Pályázati Díj teljes
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összege a 2.7.4. szakasz szerinti bankszámlán jóváírásra került. A Pályázati Díj után kamat nem jár. A pályázati díj megfizetését követõ 8 napon belül az Országos Rádió és Televízió Testület a pályázónak számlát küld a befizetésrõl.
2.7.5. A pályázati díj befizetésérõl szóló banki igazolást a Pályázó köteles a Pályázatához mellékelni. Alakilag Érvénytelennek minõsül a Pályázati Ajánlat, ha a Pályázó az átutalásról szóló átutalási megbízást nem csatolta az ajánlatához.
2.7.6. A Törvény 99 § (4) bekezdése szerint·a Pályázati Díj jelen szakasz szerinti meg nem fizetése a Pályázati Ajánlat
Alaki Érvénytelenségét és Testület általi visszautasítását eredményezi.
2.7.7. A pályázati díj megfizetését a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártáig kell teljesíteni. A pályázati díj
megfizetése azon idõpontban minõsül teljesítettnek, amikor a pályázati díjat a pályázó átutalta a fenti bankszámlára. A
pályázati díj után kamat nem jár.
2.7.8. A Pályázati Díj megfizetését a Pályázó helyett harmadik fél nem teljesítheti (ÁPF 56.4.6. pont 5. bek.).
2.7.9. A Pályázati Díj a Törvény 95. § (9) bekezdésében foglaltak szerint jár vissza. Visszautasított pályázat esetén a pályázati díj 80%-a visszajár.
2.7.10. A Pályázati Díj 80%-a a Testület döntését követõ 30 napon belül visszajár a Pályázónak, ha a Testület a pályázati
eljárást a Törvény 46. § szerint eredménytelennek nyilvánítja.
2.7.11. A befizetett Pályázati Díj teljes összege a Testület döntését, illetve a Pályázó vonatkozó nyilatkozatának kézhezvételét követõ 30 napon belül visszajár, ha a Pályázó a Pályázati Díj befizetését követõen nem nyújt be Pályázati
Ajánlatot.
2.7.12. A befizetett Pályázati Díj teljes összege a Pályázónak visszajár, amennyiben a Pályázó benyújtott Pályázati Ajánlatát a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártáig az ÁPF 11. pontja alapján visszavonja.
2.7.13. A Pályázó a Pályázati Díj teljes összegét elveszti, ha Pályázati Ajánlatát visszavonja, valamint ha a Szerzõdést a
4.1. szakasz szerint nem köti meg.
2.8. A Pályázati Ajánlat
2.8.1. A Pályázati Felhívásban meghatározott egy mûsorszolgáltatási jogosultságra egy pályázó csak egy pályázati ajánlatot nyújthat be. Amennyiben egy mûsorszolgáltatási jogosultságra egy pályázó több pályázati ajánlatot nyújt be, mindegyik pályázati ajánlata érvénytelen és a Testület azt visszautasítja.
2.8.2. Amennyiben egy Pályázó olyan – a Törvény hatálya alá tartozó – Jogosultsággal rendelkezik, amely kizárja a Pályázati Felhívásban meghirdetett Jogosultság elnyerését, Pályázati Ajánlatot abban az esetben nyújthat be, ha ajánlata részeként joghatályos nyilatkozatában kijelenti, hogy nyertessé nyilvánítása esetén a Szerzõdés megkötésének idõpontjától – a Pályázati Felhívásban szereplõ Jogosultságok jelenlegi Jogosultjának nyertessége kivételével – a már meglévõ
Mûsorszolgáltatási Jogosultságáról visszavonhatatlanul, minden további feltétel és igény nélkül lemond, illetve a Testülethez benyújtott Szerzõdés megkötésére vonatkozó már meglévõ igényét feltétel nélkül visszavonja, vagy
kötelezettséget vállal arra, hogy a Testülettel meglévõ Szerzõdését közös megegyezéssel megszünteteti.
2.8.3. A Pályázati Ajánlat úgy minõsül, mintha azt a Pályázó a 2. számú melléklet szerinti Mûsorszolgáltatási Szerzõdés
szövegére tette volna.
2.8.4. Ha a pályázati példányok között eltérés adódik, az Eredeti példány tartalma az irányadó az érvényesség vizsgálata,
valamint az ajánlatok értékelése és elbírálása során.
2.9. Ajánlati Kötöttség
2.9.1. A Pályázó Pályázati Ajánlatához a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ lejártától a 2.9.2.–2.9.5. szakaszok
szerint kötve van (ÁPF 11.).
2.9.2. A Testület döntése alapján a Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik, ha
2.9.2.1 a Pályázót a Testület a Pályázatból a 3.4.2. szakasz szerint kizárja, az ilyen döntés napján; vagy
2.9.2.2. a Pályázó Pályázati Ajánlatát a Testület Alakilag érvénytelennek nyilvánítja, az ilyen döntés napján.
2.9.3. A Pályázati Ajánlatok értékelése alapján a Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik:
2.9.3.1. ha a Testület a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy ha a Testület nem a Pályázót nyilvánította a Pályázat nyertesévé vagy második helyezettjévé, vagy
2.9.3.2. ha a Testület és a nyertes Pályázó a Szerzõdést megkötik, a szerzõdéskötésnapján; vagy
2.9.3.3. ha a Testület a 3.4.4. szakasz alapján a Pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, vagy a Szerzõdést a második
helyezettel köti meg, az errõl szóló döntés napján.
2.9.3.4. A Pályázati Ajánlatok értékelése alapján a második helyezett Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik:
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2.9.3.4.1. ha a Testület és a második helyezett Pályázó a mûsorszolgáltatási szerzõdést megkötik a szerzõdéskötés
napján; vagy
2.9.3.4.2. ha a Testület és a nyertes Pályázó a Szerzõdést megkötik.
2.9.4. Amennyiben a Szerzõdés valamely Pályázó nyertessé nyilvánításának idõpontjától számított 60 nap elteltével nem
jön létre, úgy a nyertes és a második helyezett Pályázó Pályázati Ajánlatát – az Ajánlati Kötöttség visszavonásához fûzõdõ joghátrányok beállta nélkül – a Testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával visszavonhatja. Ebben az esetben a Pályázó Ajánlati Kötöttsége e nyilatkozat Testület általi kézhezvétele napján megszûnik, és ugyanezen idõponttól a Testület a
visszavont Pályázati Ajánlatot nem veszi figyelembe. Az elõbbiekkel összefüggésben azonban mind a nyertes, mind a
második helyezett Pályázó Ajánlati Kötöttsége megszûnik valamely Pályázó nyertessé nyilvánításának idõpontjától
számított 120 nap elteltével.
2.9.5. Az Ajánlati Kötöttség a fenti megszûnési idõpontok közül az adott esetre vonatkozó korábbi idõpontban szûnik
meg.
2.10. A Pályázati Ajánlat tartalma
A Pályázó a 2.10.1–2.10.6. szerint megadott szerkezetben és sorrendben köteles Ajánlatát összeállítani.
2.10.1. Alapvetõ adatok
A Pályázó a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerint köteles megadni a tervezett mûsorszolgáltatás és a Pályázó
alapvetõ adatait [Törvény 96. § (1) bek. e) pont].
2.10.2. A Mûsorszolgáltatási Díj és a Mûsorszolgáltatási Díjajánlat
2.10.2.1. Tekintettel arra, hogy pályázati ajánlat érvényesen csak közmûsor-szolgáltatói és nem nyereségérdekelt formában nyújtható be, a pályázó a mûsorszolgáltatási díj éves mértékére érvényesen nem tehet ajánlatot.
2.10.3. Mûszaki feltételek
A pályázó köteles ismertetni a tervezett mûsorszolgáltatás rendszertechnikai tervét és rövid mûszaki koncepcióját. Köteles nyilatkozni továbbá arról, hogy a mûszaki felszerelése megfelel a hazai és a nemzetközi szabványoknak.
Ha a pályázó maga kívánja végezni a mûsorszórást, akkor a szóráshoz szükséges berendezések alapvetõ mûszaki jellemzõit is ismertetnie kell.
2.10.4. A mûsorszolgáltatás mûsorideje és mûsorterve
2.10.4.1. A Testület a Pályázó által benyújtott mûsorterv alapján tájékozódni kíván arról, hogy a tervezett mûsorszolgáltatás alkalmas-e a Pályázati Felhívás 1.2. szakaszában meghatározott Pályázati Cél elérésére.
A Pályázó Pályázati Ajánlatában köteles kitérni arra, hogy a tervezett mûsorszolgáltatása hogyan, és a mûsorterv mely
mûsorszámaival/mûsorelemeivel valósítja meg és szolgálja a Pályázati Felhívás 1.2. szakasza szerint meghatározott
célját.
2.10.4.2. A Pályázó a mûsortervet oly módon köteles kialakítani, hogy azokon keresztül a Pályázat 1.2. pontjában meghatározott Pályázati Cél érvényesülhessen.
2.10.4.3. A Pályázó Pályázati Ajánlatában a 2.10.4.1. szakasszal összefüggésben köteles bemutatni az Ajánlata szerinti
Jogosultság mûsorszolgáltatására vonatkozó tervezett mûsorkoncepciót, mûsorterve elveit.
2.10.4.4. A Mûsorterv
2.10.4.4.1. Általános rész
a) A pályázó köteles a mûsorszolgáltatás teljes idõtartamára vonatkozóan mûsorszolgáltatásának jellegét, célcsoportját,
valamint a mûsor alapértékeit ismertetni.
b) A pályázónak be kell mutatnia tervezett mûsorszerkezetét, melynek keretében sávos jelleggel feltünteti a mûsorterve
alapvetõ tematikai elemeit. A pályázónak az általa feltételezett mûsortervet módosító tényezõket (nyári szünet, ünnepek)
és várható módosításokat szöveges formában össze kell foglalnia.
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2.10.4.4.2. Speciális rész
a) A pályázónak meg kell jelölnie az általa elérni kívánt speciális hallgatói csoportot (például kisebbségek, korcsoportok, speciális közösség stb.).
b) A pályázónak be kell mutatnia, hogy a vállalt célt, hallgatói csoportokat milyen mûsorszámok révén kívánja elérni, és
e tipikus mûsorszámokról rövid leírást kell adnia.
2.10.4.5. A Pályázatnak a 3. számú melléklet szerint megadott szerkezetben tartalmaznia kell a szolgáltatni kívánt mûsor
fõ jellemzõit, a tervezett napi minimum mûsoridõt és adásidõt óraszámban, a napi mûsoridõ kezdetének és végének
meghatározását.
A Pályázó ezen kívül köteles bemutatni a mûsorszerkezetét és a részletes mûsortervét [Törvény 96. § (1) bek. f) pont]
2.10.4.6. A Pályázó által a mûsorterv bemutatásánál megadott napi, heti adatoknak egymással összhangban kell állniuk.
2.10.5. Mûsorszolgáltatási Tapasztalat:
A Pályázó köteles a mûsorszolgáltatásban szerzett tapasztalatának értékeléséhez minden, az elbírálás segítéséhez általa
szükségesnek tartott dokumentumot és nyilatkozatot csatolni.
2.10.6. Az üzleti és pénzügyi terv
A Testület tájékozódni kíván arról, hogy a pályázó az általa javasolt mûsorterv figyelembevételével hogyan kívánja a
mûsorszolgáltatást mûködtetni, meg kíván gyõzõdni arról, hogy a pályázónak az ilyen mûködtetésre vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi és finanszírozási feltételezései alkalmasak a kívánt cél elérésére.
A gazdálkodási és pénzügyi terv részletezése
A gazdálkodási és pénzügyi tervben a pályázónak különösen a következõ tételeket kell bemutatnia:
Összefoglaló: a pályázó foglalja össze gazdálkodási és pénzügyi terve lényegét, az általa tervezett finanszírozási megoldásokat, amelyekkel gazdálkodási és pénzügyi terve feltételezéseinek teljesülését valószínûsíteni tudja (például hitel,
pályázatok, tulajdonosi finanszírozás stb.).
Tervezett kiadások és bevételek a 6. számú melléklet szerinti szerkezetben.
A mûködési költségek biztosítása
A pályázó köteles igazolni, hogy a mûsorszolgáltatás megkezdéséhez szükséges mûködési költségek meghatározott
összege rendelkezésre áll. Ennek keretében bankigazolással bizonyítania kell, hogy a mûködés elsõ három hónapjára
szükséges forrásokat elkülönített bankszámlán a pályázati ajánlat benyújtását megelõzõen elhelyezte.
2.11. A közmûsor-szolgáltatási jogosultságra vonatkozó különös pályázati feltételek
2.11.1. Nem nyerhet el közmûsor-szolgáltatási jogosultságot az a Pályázó, aki az ORTT felé tartozással rendelkezik.
2.11.2. A közmûsor-szolgáltatási jogosultság elnyerésére irányuló Pályázati Ajánlathoz csatolni kell:
1. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a közmûsor-szolgáltatókra vonatkozó törvényi, valamint a Pályázati Felhívásban
foglalt kötelezettségeket ismeri és vállalja;
2. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan közszolgálati mûsorokat szolgáltat;
3. a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy legalább heti 14 óra saját készítésû mûsort szolgáltat;
4. a Törvénynek, valamint a Pályázati Felhívás 2.11.3. pontjának megfelelõ Mûsorszolgáltatási Szabályzatot.
2.11.3. A Pályázó Mûsorszolgáltatási Szabályzatának tartalmaznia kell a részletes mûsorstruktúrát, megjelölve, hogy
melyek azok a mûsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó közszolgálati kvóta kritériumának. Amennyiben a képújságban szereplõ elemek is közszolgálati mûsorszámként szerepelnek, akkor a képújságot elemeire bontva, az
azon belüli közszolgálati mûsorszámokat, tartalmakat százalékosan fel kell tüntetni.
2.11.4. Ha az értékelés során a Testület döntése szerint a pályázati ajánlat a Törvény és a Pályázati Felhívás alapján nem
felel meg a közmûsor-szolgáltatás feltételeinek, a pályázati ajánlat érvénytelen és azt a Testület visszautasítja.
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2.12. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó különös pályázati feltételek
2.12.1. A nem nyereségérdekeltség feltételei tárgyában kiadott és az 1357/2006. (VI. 14.) számú határozattal módosított
1069/2001. (VII. 24.) számú ORTT határozatot (lásd egységes szerkezetben a 7. számú mellékletben) e fejezet vonatkozásában a pályázatra irányadó szabálynak kell tekinteni.
2.12.2. A pályázó akkor minõsíthetõ nem nyereségérdekeltté, ha a pályázónak mûsorszolgáltatási díjtartozása a Testület
felé nem áll fenn.
2.12.3. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóra vonatkozó pályázati ajánlatban a pályázó a mûsorszolgáltatási díj
éves mértékére nem tehet ajánlatot.
2.12.4. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a 2.12.1. szakaszban megjelölt ORTT határozat:
1.a. pontja szerinti célok, illetve célcsoportok egyikének megjelölését,
1.b. értelmében tett kötelezettségvállaló nyilatkozatot,
2.12.4.a. pont szerinti nyilatkozatot,
2.12.4.b. pontja szerinti dokumentumokat, nyilatkozatokat és a
2.12.4.c. pont szerinti, a mellékletben található nyomtatványt kitöltve.
2.12.5. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatnak tartalmi kérdésekben a jelen pályázati feltételek IV. fejezetében foglaltaknak és az 1357/2006. (VI. 14.) számú ORTT határozat rendelkezéseinek is
maradéktalanul meg kell felelnie.
2.12.6. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra benyújtott pályázati ajánlatban az 1357/2006. (VI. 14.) számú ORTT
határozat 2.13.a. pontja szerinti nyilatkozatot a jogosultság teljes idõtartamára nézve kell megtenni.
2.12.7. Ha a pályázati ajánlat nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatási jogosultságra irányul és a Testület döntése szerint a nem nyereségérdekeltség feltételeinek nem felel meg az értékelés során, a pályázati ajánlat érvénytelen és azt a
Testület visszautasítja.
2.12.8. A pályázó a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatásra vonatkozó pályázati ajánlatában a jelen fejezetben megjelölt valamennyi dokumentumot és kötelezõ erejû nyilatkozatot különálló mellékletként köteles csatolni.
2.12.9. Amennyiben a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató megszegi a Törvényben, a mûsorszolgáltatási szerzõdésben rá vonatkozó szabályokat, akkor a Testület kimondhatja, hogy a mûsorszolgáltató nem nyereségérdekelt minõségét
elvesztette, és egyúttal felmondja a mûsorszolgáltatási szerzõdést.

III. FEJEZET
A PÁLYÁZATI AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA
3.1. A pályázati ajánlatok elbírálásának határideje és módja
A Pályázati Ajánlatokat a Testület a benyújtási határidõ lejártát követõ hatvan (60) napon belül a Törvény 46. § szerint
rögzített módon bírálja el. A Pályázati Ajánlatok elbírálásában az ÁPF 63.3. szakasza szerinti személy nem közremûködhet. A Pályázati Ajánlatok elbírálását követõen a Testület a Pályázati Ajánlatok közötti választással dönt a pályázat
nyertesérõl.
3.2. Felvilágosítás kérése
A Testület a pályázóktól az esélyegyenlõség elvének sérelme nélkül felvilágosítást kérhet annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, összehasonlítása jobban elvégezhetõ legyen.
A Testület kérdéseit és az azokra adott választ írásban kell rögzíteni. A felvilágosítás nem eredményezheti az ajánlatban
megfogalmazott pénzbeli, értékbeli vállalások, lényeges állítások változását, csak azok értelmezését szolgálhatja.
3.3. Hiánypótlás
Az ORTT Irodája írásban hiánypótlásra szólítja fel azt a Pályázót, amelynek Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlata nem
felel meg maradéktalanul a Pályázati Felhívás valamennyi feltételének, egyidejûleg megjelölve a hiánypótlás szempontjait és módjait. Valamely hiánypótlás keretében benyújtandó dokumentumnak – értelemszerûen – a Pályázati Ajánlat
eredeti benyújtási határideje napján fennálló adatokra, tényekre, körülményekre, vállalásokra stb. kell vonatkoznia. A
Pályázó a hiánypótlással érintett valamennyi dokumentumot az értesítés kézhezvételének napjától számított 15 napon
belül tartozik benyújtani. A határidõ jogvesztõ, elmulasztása esetén a Testület a Pályázati Ajánlatot visszautasítja. Nincs
helye hiánypótlásnak a 3.4.1.1. a)–e) pontok és a 3.4.3.1. szakasz alá tartozó adatok tekintetében.
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3.4. A Pályázati Ajánlat értékelése
3.4.1. A Pályázati Ajánlat Alaki Érvényessége
A Pályázati Ajánlatok értékelése során a Testület elõször azok Alaki Érvényességét vizsgálja.
3.4.1.1. Alakilag Érvénytelen a Pályázati Ajánlat, ha
a) az Ajánlatot a Pályázati Felhívásban meghatározott, illetve meghosszabbított határidõ után, vagy nem a megjelölt helyen és nem az elõírt csomagolásban nyújtották be (ez alól kivétel, ha a Pályázati Ajánlat eredeti példányát tartalmazó
csomagban nem került elhelyezésre az elektronikus formájú pályázati ajánlat),
b) A Pályázó a Pályázati Felhívás 2.6.1–2.6.3. szakaszai szerinti Pályázati Ajánlatot nyújtott be,
c) a Pályázó a Pályázati Díjra vonatkozó, a Pályázati Ajánlat 2.7.4–2.7.9. szakaszai szerinti elvárásokat, feltételeket nem
teljesítette, vagy nem megfelelõen teljesítette,
d) a Pályázó a Pályázati Felhívás 2.8.1–2.8.5. szakaszai szerinti elvárásokat, feltételeket nem, vagy nem megfelelõen teljesítette,
e) a Pályázati Ajánlat nem tartalmazza a 2.11.6. pont szerinti üzleti és pénzügyi tervet,
f) közmûsor-szolgáltatói jelleggel nyújtották be, ennek ellenére a pályázati ajánlat nem felel meg a 2.12. pont szerint a
közmûsor-szolgáltatás feltételeinek,
g) nem nyereségérdekelt jogosultságra nyújtották be, ennek ellenére a pályázati ajánlat nem felel meg a 2.13. pont szerint
a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatás feltételeinek.
3.4.1.2. A 3.4.1.1. a)–d) szakaszok esetében hiánypótlásnak helye nincs. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlatokat
a Testület indokolással ellátott határozatával visszautasítja. Az Alakilag Érvénytelen Pályázati Ajánlat a továbbiakban
nem vesz részt a Pályázati Eljárásban.
3.4.2. Kizárás
3.4.2.1. A Testület az ÁPF 64. pontja alapján kizárja annak a Pályázónak a Pályázatát, akinek a cselekménye a pályáztatás tisztaságát vagy az ahhoz fûzõdõ érdeket a Testület megítélése szerint súlyosan sérti.
3.4.2.2. A Testület a 3.4.2.1. pont alapján kizárja annak a Pályázónak az Ajánlatát, amelynek üzleti-pénzügyi terve a Testület megítélése szerint a piaci körülményekre vonatkozóan helytelen, nem megalapozott feltételezésekbõl indul ki, illetve amelynek üzleti és pénzügyi terve nincs összhangban saját bevételi és költség-elõirányzataival.
3.4.2.3. Amennyiben az Alakilag Érvényes pályázati ajánlat, vagy annak egyes elemei oly mértékben hiányosak, hogy az
gátolja a Pályázati Ajánlatok összehasonlíthatóságát, illetve elbírálhatóságát, a Testület az Ajánlatot kizárja. Ilyen kizárásra csak akkor kerülhet sor, ha a Testület azt megelõzõen a Pályázót az adott témakörben hiánypótlásra vagy a Pályázati Ajánlat értelmezésével kapcsolatban felvilágosításra szólította fel.
3.4.2.4. A Testület a 3.4.2.1.–3.4.2.3. szakasz szerint Kizárt Pályázati Ajánlatokat indokolással ellátott határozatával
visszautasítja, és azt az összes Pályázónak megküldi. A Kizárt Pályázati Ajánlat a továbbiakban nem vesz részt a
Pályázati Eljárásban.
3.4.3. A Pályázati Ajánlatok értékelése
Az Alakilag Érvényes Pályázati Ajánlatok értékelése az ÁPF 65.1. pont 1. bekezdése szerint, az alábbi módon történik:
3.4.3.1. Amennyiben az alakilag érvényes pályázati ajánlat vagy annak egyes elemei oly mértékben hiányosak, hogy az
gátolja a pályázati ajánlatok elbírálhatóságát vagy összehasonlíthatóságát, a Testület a pályázó ajánlatát kizárja. Ilyen kizárásra csak akkor kerülhet sor, ha a Testület azt megelõzõen a pályázót az adott témakörben hiánypótlásra vagy a pályázati ajánlat értelmezésével kapcsolatban felvilágosításra szólította fel.
3.4.3.2. Ha versengõ pályázatok közül kell választani, a Testület a 98. §-ban megjelölt idõn belül felszólíthatja a versengõ pályázókat, hogy a felszólítástól számított tizenöt napon belül állapodjanak meg a megpályázott mûsorszolgáltatási
lehetõségek idõbeli megosztásában. Megegyezés hiányában a versengõ pályázatok közül a Testület jelen értékelési
szempontok alapján dönt. Amennyiben egy pályázó felel meg a törvényes illetve pályázati követelményeknek, a Testület
megköti a mûsorszolgáltatási szerzõdést.
3.4.3.3. A versengõ pályázati ajánlatok értékelése az alábbi módon történik:
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3.4.3.3.1. A vállalt heti mûsoridõ: maximum 20 pont
Pályázati ajánlat tehetõ bármilyen mértékû napi mûsoridõre.
A legtöbbet vállalt heti mûsoridõ-ajánlat 20 pontot ér.
A többi ajánlat pontszámát úgy kell kiszámítani, hogy az ajánlatot el kell osztani a legmagasabb ajánlattal, és az így kapott hányadost meg kell szorozni 20-szal. Az így kapott szorzat (nem egész szám esetén öt tized alatt lefelé kerekítve
egész számra) az adott vállalt heti mûsoridõ-ajánlat pontszáma.
3.4.3.3.2. Mûsorterv: maximum 20 pont
A Mûsortervre adott pontszám az egyes testületi tagok által a Pályázati Ajánlat Mûsortervére adott pontszámoknak a –
szavazati aránnyal súlyozott – számtani átlaga.
3.4.3.3.3. Egyéb, a Törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok: 2 pont
Az egyéb, a Törvény 96. § (1) bekezdés e) pontja szerinti adatok vonatkozásában tett ajánlatra adott pontszám az egyes
testületi tagok által a 3.4.3.3.3. pont szerinti adatokra adott pontszámoknak a – szavazati aránnyal súlyozott – számtani
átlaga.
3.4.3.4. A Testület versengõ ajánlatok esetén a legmagasabb pontszámot elérõ pályázót nyilvánítja nyertesnek.
3.4.3.5. Ha a jogosultság tekintetében egyetlen pályázó felel meg a törvényes, illetve pályázati követelményeknek a Testület a pályázót nyertessé nyilvánítja.
3.4.4. Eredménytelenség
A Testület fenntartja a jogot, hogy a pályáztatást az értékelés lezárását követõen eredménytelennek nyilvánítsa, ha az érvényes ajánlatokat tevõ Pályázók közül a Testület egyet sem talált alkalmasnak a mûsorszolgáltatási szerzõdés
megkötésére.
3.4.5. A Pályázati Ajánlat benyújtása
3.4.5.1. A pályázati ajánlatot a 2009. évben szeptember 1-jén 10 és 15 óra között lehet a Testület címén benyújtani, jelen
Pályázati Felhívás követelményeinek megfelelõen.
3.4.5.2. A Pályázati Ajánlatot egy eredeti és három másolati példányban kell benyújtani, Pályázati Ajánlatonként külön,
feladó, cégnév vagy szimbólum, vagy más megjelölés nélküli zárt csomagolásban.
3.4.5.3. Minden egyes pályázati ajánlat csomagon fel kell tüntetni a vonatkozó mûsorszolgáltatás telephelyének megjelölését („Telephely”), és egy csomagot „Eredeti” megjelöléssel kell ellátni.
3.4.5.4. A Pályázati Ajánlatot a Pályázó személyesen vagy szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottja
útján nyújthatja be.
3.4.5.5. Amennyiben a Pályázati Ajánlat egyik csomagja sem tartalmazza az „Eredeti” megjelölést, úgy az ORTT Hivatala valamelyik csomagot „Eredeti” megjelöléssel látja el.
3.4.5.6. Amennyiben a Pályázó Pályázati Ajánlatát a 2.7.13. szakasz szerinti nyilatkozattal visszavonja, a Testület köteles a Pályázó által benyújtott Pályázati Ajánlat csomagokat a Pályázónak (vagy szabályszerûen meghatalmazott
meghatalmazottjának) visszaadni.
3.4.5.7. A Pályázó a Pályázati Ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentumot eredetiben vagy hiteles másolat formájában magyar nyelven köteles benyújtani.
3.4.5.8. A Pályázó a Pályázati Ajánlat eredeti példányát alkotó valamennyi dokumentum minden oldalát tartozik eredetiben aláírni, a Pályázati Ajánlat másolati csomagjait alkotó dokumentumoknak ezen eredeti példány másolatainak kell
lenniük.
3.4.6. A pályázati ajánlat nyelve
A pályázati ajánlat nyelve magyar. A pályázati ajánlat részét képezõ minden olyan dokumentumnak, amelynek az eredeti
nyelve nem magyar, a pályázó az eredeti dokumentumon kívül köteles benyújtani annak hitelesített fordítását is. Az írásbeliség és nyelv vonatkozásában az ÁPF 13. pontja is alkalmazandó.
Ha a pályázó magyarországi nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó személy, akkor a nyelvhasználat kérdésében az
1993. évi LXXVIII. törvény az irányadó. Ilyenkor a pályázó külön nyilatkozatot köteles tenni, hogy õ magyarországi
nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó személy.
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A pályázati ajánlat részét képezõ minden olyan dokumentum vonatkozásában, amelynek az eredeti nyelve nem magyar,
a pályázó az eredeti dokumentumon kívül köteles benyújtani annak hitelesített fordítását is.

IV. FEJEZET
A MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS
4.1. A mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötése
4.1.1. A Testület a mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében a nyertes pályázóval, mint mûsorszolgáltatóval mûsorszolgáltatási szerzõdést köt. A pályázati ajánlatnak a mûsorszolgáltatási szerzõdésben, meghatározott részei a mûsorszolgáltatási szerzõdés, részévé válnak. A mûsorszolgáltatási szerzõdés, nyelve magyar. A Testület a Pályázót nyertessé
való nyilvánításáról a döntést követõ öt (5) munkanapon belül értesíti.
4.1.2. A mûsorszolgáltatási szerzõdést a nyertessé nyilvánítást követõen a frekvenciaterv elkészülte, illetve a nemzetközi koordinációs eljárás befejezésétõl számított legkésõbb 45 napon belül meg kell megkötni.
4.2. A Mûsorszolgáltatás megkezdése
A mûsorszolgáltatást a mûsorszolgáltatási szerzõdésben megállapított idõpontban, de legkésõbb a szerzõdés aláírását
követõ 180 napon belül kell megkezdeni.
A Törvény 95. § (10) bekezdése és az ÁPF 56.4.7. pontja alapján amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság jogosultja a mûsorszolgáltatást az adott határidõ elteltéig neki felróható okból nem kezdi meg, a vonatkozó jogosultsága
megszûnik.

V. FEJEZET
EGYEBEK
5.1. Értesítések
5.1.1. A Testület valamennyi pályázót írásban értesít arról, hogy az adott mûsorszolgáltatási jogosultság tekintetében
nyertest hirdetett.
5.1.2. A Testület a pályázat második helyezettjét a döntéstõl számított öt (5), a többi pályázót nyolc (8) munkanapon belül értesíti a döntésérõl.
5.1.3. Az Alakilag Érvénytelen és ezért visszautasított Pályázati Ajánlat benyújtóját a Testület, indokolással ellátva az
errõl szóló döntés meghozatalát követõ nyolc napon belül értesíti arról, hogy Ajánlata érvénytelen és az eljárás további
szakaszában nem vehet részt.
5.1.4. Amennyiben a Testület az adott Mûsorszolgáltatási Jogosultság tekintetében nem tud eredményt hirdetni, errõl
nyolc (8) munkanapon belül értesíti a pályázókat.
5.2. Határidõk, kézbesítés
5.2.1. Amennyiben a Pályázati Felhívás szerinti valamely határnap, vagy a határidõ utolsó napja munkaszüneti- vagy pihenõnapra esik, a lejárat idõpontja a következõ munkanap. A döntés napja az a nap, amikor a Testület a döntéssel érintett
tárgyban határozatot hoz. Az értesítés napja az a nap, amikor a címzetthez az értesítést igazolható módon személyesen
vagy elsõbbségi, tértivevényes levélben kézbesítik vagy faxon megküldik. (A Testület döntésérõl értesítõ fax abban az
esetben minõsül megküldöttnek, ha azt levélben is megismétlik. E rendelkezés az értesítés napjának számítását nem
érinti.)
5.3. Felelõsség kizárása
5.3.1. A mûsorszolgáltatási jogosultság megszerzése sem eredményezi vagy garantálja a mûsorszóráshoz, a mûsorterjesztéshez jogszabályi elõírás alapján és/vagy egyébként szükséges hatósági és/vagy egyéb engedélyek meglétét vagy
megadását. Az ilyen engedélyeket és a mûsorszóráshoz vagy más módon megvalósuló mûsorterjesztéshez kapcsolódó
vagy ahhoz szükséges technikai, pénzügyi, jogi és egyéb információkat a pályázó maga saját költségére illetve felelõsségére szerzi be. A valamely mûsorszolgáltatáshoz szükséges bármely hatósági és/vagy egyéb engedély beszerzése, az azzal kapcsolatos eljárás illetve valamennyi eljáró személy, szerv (szervezet) tekintetében a Testület idõkorlátozás nélkül,
minden felelõsséget kizár.
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5.3.2. Az ÁPF 84. pontja alapján a Pályázati Felhívásban közölt információk nem jelentik a pályázaton való indulásra
vonatkozó döntés meghozatalához vagy a Pályázati Ajánlat elkészítéséhez vagy a mûsorszolgáltatáshoz szükséges valamennyi adat, információ, engedélyezési eljárás, jogi elõírás, pénzügyi és technikai valamint piaci szempontok közlését
vagy ismertetését. A Pályázattal illetve a Pályázati Ajánlattal kapcsolatban bármely információt a Pályázó maga köteles
beszerezni.
5.3.3. A Pályázó Pályázati Ajánlatát saját kockázatára és költségére készíti, teszi meg és nyújtja be, mindezek tekintetében a Testület idõkorlátozás nélkül minden felelõsséget kizár.

VI. FEJEZET
DOKUMENTUMOK, MELLÉKLETEK, NYILATKOZATOK
6.1. A Pályázó köteles a Pályázati Felhívás 3–6. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat a megadott szerkezetben
megtenni, a meghatározott dokumentumokat csatolni.
6.2. A Pályázó köteles benyújtani a 30 napnál nem régebbi cégmásolatát (cégjegyzékbe be nem jegyzett cég esetén a cégmásolat helyett a pályázónak az illetékes cégbíróság érkeztetõ bélyegzõjével ellátott bejegyzésre irányuló kérelme
/nyomtatvány nyújtandó be).
6.3. A Pályázó köteles csatolni társasági szerzõdését, illetve alapító okiratát az esetleges módosításokkal együtt, és aláírási címpéldányát.
6.4. A Pályázó köteles a 2.11.5. szakasz szerinti, a Mûsorszolgáltatási Tapasztalat elbírálásához minden, általa az elbírálás segítéséhez szükségesnek tartott dokumentumot és nyilatkozatot csatolni.
6.5. A dokumentumok formája
6.5.1. A Pályázó a Pályázati Felhívás 3-6. számú mellékleteiben szereplõ adatokat, dokumentumokat és nyilatkozatokat
a Pályázati Felhívásban megadott formában és szerkezetben köteles benyújtani.
6.5.2. Valamely okirat, szerzõdés vagy egyéb irat, dokumentum eredetiben vagy hiteles másolatban nyújtandó be.
6.5.3. A Pályázónak a nyilatkozatot vagy egyéb dokumentumot a cégjegyzése szabályai szerint aláírva kell benyújtania.
6.5.4. A nyilatkozatoknak vagy egyéb dokumentumoknak a 3.4.5.1. szakasz szerinti benyújtási határidõ napjára kell
vonatkoznia.
6.5.5. A Pályázati Felhívás valamennyi mellékletét az alaki követelmények betartásával, azok értelemszerû kitöltésével,
a dátum feltûntetésével és cégszerû aláírással kell benyújtani.
6.6. A dokumentumok módosulása
Ha a pályázó pályázati ajánlatában szereplõ, a pályázat elbírálása szempontjából jelentõs adatok az ajánlat benyújtását
követõen módosulnak, a pályázó köteles a változásokról a Testületet haladéktalanul értesíteni. A tájékoztatással egyidejûleg a módosulás tárgyát érintõ pályázati felhívás szerinti dokumentumokat is az eredetivel megegyezõ formában kell
benyújtani.
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1. számú melléklet
I. A PÁLYÁZAT TÁRGYA
TÁJÉKOZTATÓ
A KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓK FREKVENCIAFELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETÕSÉGEIRÕL,
FELTÉTELEIRÕL ÉS ELVEIRÕL
1. IRÁNYELVEK A KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓK FREKVENCIATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
Bevezetés
A kisközösségi rádió céljára felhasználható 87.5–108 MHz sávi frekvencia megtervezését a pályázat ORTT testületi elbírálását követõen, a nyertessé nyilvánított pályázó pályázati anyagában megjelölt igények szerint az ORTT felkérésére
végzi el a Nemzeti Hírközlési Hatóság (továbbiakban NHH).
1.1. A kisközösségi rádiózásra vonatkozó mûszaki megkötések
A kisközösségi rádiózás speciális igényeket elégít ki, ezért nemcsak jogi, hanem mûszaki szempontból is külön szabályok vonatkoznak rá, az alábbiak szerint:
1.1.1. A kisközösségi rádiózásnak nem célja a helyi rádiózással összemérhetõ nagyságú ellátottság biztosítása. Ezért a
kisközösségi rádiók nem növelhetik utólag a vételkörzetüket, és nem alakulhatnak kereskedelmi rádióvá.
1.1.2. A kisközösségi rádiók vételkörzete kisebb a helyi rádiók megszokott vételkörzeténél. (Vételkörzet alatt nemzetközi ajánlások alapján azt a területet értjük, amelyen belül a szabványos vevõantennával felszerelt átlagos vevõkészülékkel
a mûsor mono illetve sztereó üzemmódban, jó minõségben fogható.) Kisközösségi rádiók esetében sztereó vétel esetén a
vételkörzet legfeljebb az adóállomástól számított mintegy 1km sugarú körre terjedhet ki. A mono vétel határa ennél
valamivel nagyobb.
1.1.3. Annak érdekében, hogy minél több kisközösségi adóállomás egymás, valamint az egyéb célú mûsorszóró rádióadók kölcsönös zavarása nélkül mûködhessen, szükséges az adóállomások sugárzási paramétereinek korlátozása. Ennek
megfelelõen a kisközösségi adóállomás maximális effektív sugárzási teljesítménye általában néhány Watt lehet, de nem
haladhatja meg a 10W értéket. Az antenna talajszint feletti magassága maximálisan 30m lehet. Mindemellett az NHH
mindig olyan ERP értéket ír elõ, amellyel a kívánt vételkörzet ellátása biztosítható.
1.1.4. Az adóállomás telepítési helyének a besugározni kívánt vételkörzeten belül, lehetõleg annak középsõ részén kell
elhelyezkednie.
1.1.5. Az ország egyes részein, elsõsorban Budapesten és a nyugati országhatárhoz közel esõ területeken mûszaki okokból kifolyólag nem minden esetben biztosítható kisközösségi rádiózás céljára frekvencia. Az NHH ezért a frekvencia
biztosítására nem tud felelõsséget vállalni. Fentiek figyelembevételével az NHH a kisközösségi rádiók részére a
frekvenciatervet az alábbiak szerint készíti el:
1.2. Adatszolgáltatás a frekvenciatervezéshez
Az ORTT a frekvenciaterv elkészítésére vonatkozó felkérésével együtt átadja az NHH Frekvenciagazdálkodási Igazgatósága részére az alábbi adatokat, amelyekre a frekvenciaterv elkészítése érdekében van szükség:
1.2.1. A pályázó által a pályázati ajánlatban „Alapvetõ adatok” alatt megjelölt (lásd 3. számú melléklet 3/1. pontja):
– tervezett telephelyet, annak pontos címével
– a tervezett vételkörzet határát az adó telephelyétõl mért távolsággal jellemezve.
A pályázat eredményhirdetését követõen a frekvenciaterv elkészítése érdekében a pályázat nyertesének az NHH részére
az ORTT-n keresztül meg kell adnia az alábbi adatokat is:
1.2.2. A tervezett telephely másodperc pontosságú földrajzi vagy EOV koordinátáit.
1.2.3. Az antenna tervezett talajszint feletti magasságát.
1.3. Az adási frekvencia megtervezése
AZ NHH a tervezett adóállomás pontos telepítési helyének ismeretében, a tervezett antennamagasság figyelembevételével megtervez egy olyan adási frekvenciát, amelynek segítségével a számítások szerint a kívánt ellátottság biztosítható.
A frekvencia meghatározása az alábbi szempontok szerint történik.
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1.3.1. AZ NHH elõzetesen meghatározta azokat a frekvenciákat, amelyek elsõsorban kisközösségi rádiók céljára kerülnek felhasználásra, és már nemzetközi védettséget élveznek. Ezért ahol ilyen ún. preferált frekvencia kijelölhetõ, az esetek többségében nemzetközi koordináció nem szükséges.
1.3.2. Ha preferált frekvencia nem jelölhetõ ki az adott telephelyen valamilyen ok – pl. másik kisközösségi rádió közelsége – miatt, akkor az NHH másik frekvenciát tervez, amellyel a kívánt ellátottság biztosítható. Ebben az esetben a kisközösségi rádió földrajzi elhelyezkedésétõl függõen nemzetközi koordinációra is szükség lehet a frekvenciaterv átadása
elõtt.
1.4. A frekvencia megválasztásának egyéb szempontjai
1.4.1. A kisközösségi rádiók frekvencia-felhasználási hatásfoka akkor kedvezõ, ha ugyanazt a preferált frekvenciát lehetõség szerint minél több adó használja, és az azonos frekvenciát használó kisközösségi adóállomások telephelyei között
a lehetõ legkisebb a távolság. Ezt a szempontot a frekvenciaterv elkészítése során az NHH minden esetben figyelembe
veszi.
1.4.2. Budapesten a 87.5–108 MHz-es frekvenciasáv telítettsége miatt a kisközösségi rádiók részére csupán néhány
olyan frekvencia jelölhetõ ki, amelyek felhasználása esetén zavarmentes mûködés biztosítható. Ezeket a frekvenciákat
az elõzõ pontban említett minimális védõtávolságok megtartásával Budapesten belül várhatóan több telephelyen is ki lehet jelölni. Mindemellett a sáv telítettsége miatt lehetnek olyan körzetek, ahová nem jelölhetõ ki frekvencia. A Tájékoztató 1.1.5. pontja szerint az NHH a frekvencia biztosítására nem tud felelõsséget vállalni.
2. NEMZETKÖZI KOORDINÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG
Amennyiben a vételkörzet ellátásához megválasztott sugárzási paramétereket a nemzetközi elõírások értelmében koordinálni szükséges, akkor az NHH a frekvenciaterv elkészítése után az érintett szomszédos országokkal a nemzetközi
frekvenciaegyeztetést elvégzi. Ilyen esetekben a frekvenciaterv csak a nemzetközi frekvenciakoordináció sikeres
befejezését követõen kerül átadásra az ORTT-nek.
2.1. A nemzetközi frekvenciakoordináció lebonyolítása, idõtartama
2.1.1. A vonatkozó Genfi 1984-es Mûsorszóró Körzeti Megállapodás alapján az érintett szomszédos igazgatásoknak
100 napon belül kell koordinációs állásfoglalásukat megadni.
2.1.2. Magyarország egyes részein, fõleg az országhatár közelébe esõ területeken a nemzetközi frekvenciakoordináció
eredményessége nem minden esetben biztosítható. Ilyen esetekben az NHH legfeljebb még két alkalommal új frekvenciatervet készít, illetve küld meg koordinációra. Ilyenkor a koordináció várható idõtartama minden új frekvencia
esetében 100-100 nappal meghosszabbodik.
2.1.3. Ha egy adott telephelyre vonatkozóan harmadszor is meghiúsul a kisközösségi rádió céljára elkészített frekvenciaterv nemzetközi koordinációja, akkor az NHH kinyilvánítja, hogy az adott településre kisközösségi rádió céljára frekvencia nem biztosítható. Ekkor az NHH ugyanarra a településre kisközösségi rádió céljára további frekvenciatervezést
nem végez, a Tájékoztató 1.1.5. pontja alapján az NHH a frekvencia biztosítására nem tud felelõsséget vállalni.
2.1.4. Egyes területeken és frekvenciákon az adás védelme érdekében az NHH akkor is elvégzi a nemzetközi frekvenciakoordinációt, ha a Genfi 1984-es Mûsorszóró Körzeti Megállapodás alapján az mellõzhetõ lenne. Ilyen esetekben a frekvenciaterv már a koordináció befejezése elõtt átadásra kerül.
3. AZ EFFEKTÍV SUGÁRZÁSI TELJESÍTMÉNY (ERP) MEGHATÁROZÁSA
3.1. Az effektív kisugározható teljesítményt (ERP) az NHH oly módon tervezi meg, hogy azzal az ellátni kívánt vételkörzet biztosítható legyen.
3.2. A kisközösségi rádiók esetében megengedhetõ ERP az antennamagasságtól, a beépítettségtõl és az ellátni kívánt terület nagyságától függõen – 0.5-10 W között lehet.
4. A KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB MÛSZAKI KÉRDÉSEK
4.1. Az adóberendezés megválasztásának szempontjai, minõségi követelmények
4.1.1. Kisközösségi adóállomás céljára a gazdaságossági szempontokat is figyelembe véve olyan, lehetõ legkisebb névleges teljesítményû adóberendezést kell választani, amellyel a vételkörzet ellátásához szükséges ERP még éppen
biztosítható.
4.1.2. A frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet alapján telepíteni illetve üzembe helyezni csak megfelelõségi nyilatkozattal és jelöléssel rendelkezõ adóberendezést lehet. AZ NHH a megfelelõségi nyilatkozatot a rádióberendezésekrõl és a távközlõ végberendezésekrõl, valamint megfelelõségük elismerésérõl szóló 3/2001. (I.31.) MeHVM rendeletben elõírt módon fogadja el. Ezáltal biztosítható, hogy az adóberendezés meg-
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feleljen a rá vonatkozó alapvetõ követelményeknek. Ez elõfeltétele annak, hogy az adóberendezés ne okozhasson meg
nem engedett mértékû zavart egyéb mûsorszóró adóknak vagy más rádiószolgálatok adóberendezéseinek.
4.2. Polarizáció megválasztása
4.2.1. A kisközösségi rádiók esetében a költségkímélõ kivitelezhetõség érdekében lehetõség szerint vertikális polarizációjú körsugárzó antenna figyelembe vételével végzi az NHH a frekvenciatervezést.
4.2.2. A költségesebb horizontális, vagy irányított antenna alkalmazását az NHH akkor írja elõ, ha a zavarhelyzet, illetve
a nemzetközi koordináció ezt indokolttá teszi.
4.3. Telephely módosítása
Az NHH minden esetben a pályázatban megjelölt konkrét telephelyre végzi a frekvenciatervezést. A telephely kismértékû utólagos módosítása csak akkor lehetséges, ha ebbõl, vagy a terepadatok ezzel együtt járó megváltozásából adódóan a
zavarhelyzet, illetve az adó vételkörzete lényegesen nem módosul, és a módosítás nem teszi kötelezõvé a nemzetközi koordinációt. A vételkörzet lényeges megváltoztatása új pályázat benyújtását teheti szükségessé.
4.4. Frekvenciacsere
4.4.1. Amennyiben a kisközösségi rádió számára kijelölt frekvencián a számított vételkörzet az üzemeltetés során zavartatás miatt nem biztosítható, és ezt a helyszíni hatósági ellenõrzõ mérés is igazolja, akkor a frekvencia cseréje kezdeményezhetõ. Ilyen indokolt esetben az NHH új frekvencia biztosítását kísérli meg.
4.4.2. AZ NHH ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy – a hatékony spektrum hasznosítás érdekében a késõbbiekben módosítsa a kisközösségi rádió frekvenciáját, hasonló mûszaki paraméterekkel rendelkezõ cserefrekvencia biztosítása mellett. Erre a késõbbiekben a nagyobb ellátottságot biztosító helyi, regionális vagy országos mûsorszóró
frekvenciák tervezhetõsége érdekében lehet szükség.
5. HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS AZ NHH-NÁL
A pályázat nyertese a mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötését követõen köteles rádióengedélyezési eljárás megindítását kezdeményezni a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvenciagazdálkodási Igazgatóságánál (Budapest, 1133
Visegrádi u. 106., levelezési cím: 1376. Budapest, Pf. 997) az alábbiak szerint:
5. 1. Az adóberendezés telepítésére jogosító frekvenciakijelölési határozat az ügyfél kérelmére kerül kiadásra a 2/2001.
(I. 31.) MeHVM rendeletben elõírtak figyelembevételével. Az engedélyezési eljárás megkönnyítése érdekében kisközösségi rádiók esetében az ügyfél helyett a hatóság készíti el a 2/2001. rendelet 4. számú mellékletének 1.e) pontjában
elõírt besugárzási tervet. Ennek érdekében az ügyfélnek a frekvenciakijelölési határozat kiadására vonatkozó kérelmében meg kell adnia – a 2/2001. (I.31.) MeHVM rendeletben egyébként elõírt adatokon túlmenõen – az alábbi adatokat is:
5.1.1. a telepítendõ antenna típusát
5.1.2. az antenna félhullámú dipólra vonatkoztatott nyereségét és karakterisztikáját
5.1.3. az alkalmazandó kábel típusát, hosszát és csillapítását
5.1.4. az alkalmazandó adóberendezés típusát
5.2. A rádióengedély kiadása az adóberendezés telepítését követõen kérhetõ, amelynek birtokában az üzemszerû
sugárzás megkezdhetõ.
II. SPECIÁLIS PÁLYÁZTATÁSI ELJÁRÁS KISKÖZÖSSÉGI RÁDIÓK RÉSZÉRE
A konkrét frekvenciák kijelölése az eddig megszokottól eltérõ, speciális eljárási rend szerint történik, melynek konkrét
menete a következõ.
1. A Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 52.§ (1) alapján felkéri a Nemzeti Hírközlési Hatóság, hogy készítse el a kisközösségi rádiók frekvencia felhasználásának lehetõségeirõl, feltételeirõl és elveirõl szóló
Tájékoztatót, mely csupán a frekvenciák meghatározásának, felhasználásának elveit, mûszaki kereteit és az általános
paramétereket tartalmazza.
2. A pályázati feltételekrõl a Testület tervezetet (Pályázati Felhívás Tervezet) készít és azt teljes egészében, indokolással
együtt az Oktatási és Kulturális Közlönyben közzéteszi. A közzétételt követõ tizenöt napon belül a Pályázati Felhívás
Tervezetre bárki írásban – a Testülethez címzett – észrevételt tehet.
3. A Pályázati Felhívás Tervezetének közzétételétõl számított legkevesebb húsz napon túl, legkésõbb harminc napon belül a Testület nyilvános közmeghallgatást tart. A meghallgatáson részt vesz a Nemzeti Hírközlési Hatóság képviselõje is.
A meghallgatás a Törvény 94.§ szabályai szerint zajlik.
4. A meghallgatás után a Testület dönt az Pályázati Felhívás véglegesítésérõl. Döntését a meghallgatást követõ harminc
napon belül a Kulturális Közlönyben közzéteszi.
5. A pályázati ajánlatot a pályázati felhívás 3.4.5.1. pontja alapján 2009. szeptember 1-én 10 és 15 óra között lehet a Testület címén benyújtani, jelen pályázati felhívás követelményeinek megfelelõen.
A pályázati ajánlat alaki és tartalmi elemeit a Pályázati Felhívás tartalmazza.
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6. Jelen Pályázati Felhívás tárgya nem konkrét frekvenciára és telephelyre vonatkozik, ezért a pályázónak a pályázati
ajánlatában a mûsorszolgáltatás tervezett telephelyét és vételkörzetét kell megadnia.
9. A konkrét frekvencia megtervezését a pályázat testületi elbírálását követõen, a nyertessé nyilvánított pályázó pályázati ajánlatában szereplõ igények szerint az ORTT felkérésére az NHH végzi el.
10. A frekvenciaterv elkészültétõl, illetve a nemzetközi koordinációs eljárás befejezésétõl számított 45 napon belül, az
NHH és a nyertes pályázó bejelentése alapján az ORTT a jogosulttal megköti a mûsorszolgáltatási szerzõdést.

2. számú melléklet
MÛSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉSTERVEZET
A jelen Mûsorszolgáltatási Szerzõdés (a továbbiakban: a „Szerzõdés”) létrejött egyrészrõl az
Országos Rádió és Televízió Testület, 1088 Budapest, Reviczky u. 5. (a továbbiakban: a „Testület”), és másrészrõl a
[.....](a továbbiakban: a „Mûsorszolgáltató”) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
(A) A felek megállapítják, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a „Törvény”) rendelkezései
értelmében a Testület feladatai közé tartozik a mûsorszolgáltatási jogosultság pályáztatása, mûsorszolgáltatási szerzõdés
megkötése és a mûsorszolgáltatási szerzõdéssel összefüggõ feladatok ellátása.
(B) A felek megállapítják, hogy a Törvény 41. § (1) bekezdése a) pontja értelmében a Testület 200... [.....]-án az Oktatási
és Kulturális Közlöny [.....] számában megjelent Pályázati Felhívással (a „Pályázati Felhívás”) pályázatot hirdetett kisközösségi helyi rádió mûsorszolgáltatási jogosultságra. A Mûsorszolgáltató a Pályázati Felhívásra 200…. [.....]-án Pályázati Ajánlatot nyújtott be a Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére (a „Pályázati Ajánlat”).
A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg.

I. A MÛSORSZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATAI
A Mûsorszolgáltató a Testület számára a Pályázati Felhívásnak megfelelõen megtette a megkívánt valamennyi nyilatkozatát, amelyeket jelen szerzõdés aláírásával ismételten megerõsít, s azok tartalmáért felelõsséget vállal.
1.1. A Mûsorszolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a Mûsorszolgáltatási Jogosultság elbírálásától jelen Szerzõdés aláírásáig terjedõ idõszakban bekövetkezett változás miatt az 1.1. szakasz szerinti nyilatkozatainak tartalmában változás
következett be, úgy azt a Testületnek idõközben, írásban bejelentette. Az elbírálás szempontjából releváns körülmények
tekintetében a szerzõdés megkötéséig változás nem történhet.
1.2. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerzõdés szerinti Mûsorszolgáltatási Jogosultságának
érvényességi ideje alatt az analóg földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás során felmerülõ mindennemû jogszabályi kötelezettség teljesítése és jog gyakorlása tekintetében az eljáró szervekkel együttmûködik.

II. A SZERZÕDÉS TÁRGYA
2.1. A Testület, tekintettel a Mûsorszolgáltató Pályázati Ajánlatában foglaltakra, valamint a jelen Szerzõdés I. fejezete
szerinti nyilatkozataira, a Mûsorszolgáltatót kisközösségi célú, helyi rádió mûsorszolgáltatás végzésére jogosítja fel
a………..MHZ frekvenciára a jelen Szerzõdés feltételei szerint (a „Mûsorszolgáltatási Jogosultság”). A Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszerzésére tekintettel a Mûsorszolgáltató vállalja, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot az arra
vonatkozó jogszabályi elõírásokkal és a jelen Szerzõdés feltételeivel összhangban gyakorolja.
2.2. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatási Jogosultság alapján a jelen Szerzõdés szerinti idõtartamban és adásidõben
az adásidõ beosztás szerint, saját megkülönböztetõ azonosítási jelét használva jogosult és köteles rádiómûsort szolgáltatni a mûsorszolgáltatás alapvetõ adatainak megfelelõen (a „Mûsorszolgáltatás”). A Mûsorszolgáltatás alapvetõ adatait a
Pályázati Ajánlat tartalmazza (az „Alapvetõ Adatok”).
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2.3. A Mûsorszolgáltatási Jogosultság 200…. [.....]napján kezdõdik, és a jelen Szerzõdés feltételeitõl függõen három
(3) éves idõtartamra, azaz …………..-ig szól.
2.4. Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot, annak teljes idõtartama alatt
személyesen gyakorolja és azt semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetetten át nem ruházza, nem engedményezi, nem terheli meg, vagy egyébként el nem idegeníti.
2.5. A felek megállapodnak abban, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság az annak gyakorlásához egyébként szükséges
engedélyeket nem tartalmazza, azokat nem helyettesíti vagy pótolja. Az ilyen engedélyeket a Mûsorszolgáltató saját hatáskörében, költségére, illetve felelõsségére köteles beszerezni, és azok megszerzéséért a Testület semmiféle felelõsséggel nem tartozik. A Mûsorszolgáltató kijelenti, hogy e körülményre a Pályázati Felhívás a figyelmét felhívta, és Pályázati
Ajánlatát ezen körülmény ismeretében és erre tekintettel tett meg.
2.6. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a mûsorszolgáltatási jogosultság eredeti idõtartama alatt az analóg
földfelszíni rendszerrõl a digitális földfelszíni rendszerre történõ átállás bekövetkezik, az esetleges jogszabályváltozásból adódó megváltozott jogszabályi kötelezettségeiknek a felek – ha a mûsorszolgáltatási jogosultság az adott
frekvencián fenntartható – kölcsönösen együttmûködve eleget tesznek.
III. A MÛSORSZOLGÁLTATÁSI JOGOSULTSÁG TARTALMA
3.1. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosultság teljes idõtartama alatt a Törvény hatályos rendelkezéseit mindvégig megtartja.
3.2. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt, az
„Alapvetõ Adatok” szerinti (a) adásidõben, az adásidõ-beosztás szerint, (b) mûsoridõben, (c) állandó megnevezést és
szignált használva, a Pályázati Ajánlatának megfelelõ mûsorstruktúrának megfelelõ rádiómûsort szolgáltat.
3.3. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt, megszakítás nélkül, a rá irányadó jogszabályoknak megfelelõ szervezeti formában végzi.
3.4. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, és helyt áll azért, hogy a Mûsorszolgáltatói Jogosultság idõtartama
alatt sem õ, sem valamely [tagja] (a kuratórium tagja) (alapítója) nem fogja sérteni a rá vonatkozó korlátozó
rendelkezéseket.
3.5. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatást a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes
idõtartama alatt helyi mûsorszolgáltatásként, a jelen szerzõdésbeli mûsorszórási kapacitás maximális vételkörzete teljes
kihasználásával végzi.
3.6. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a mûsorszolgáltatást legkésõbb a szerzõdéskötéstõl számított
180 napon belül, jelen Szerzõdés rendelkezéseinek megfelelõen megkezdi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes
idõtartama alatt megszakítás nélkül végzi.
3.7. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatás tartalmát a Törvény és a Szerzõdés keretei között és feltételei szerinti önállóan határozza meg azzal, hogy azért a Törvény és a jelen Szerzõdés szerint felelõsséggel tartozik.
3.8. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa alkalmazott mûszaki berendezések a Mûsorszolgáltatási Jogosultság teljes idõtartama alatt alkalmasak a Mûsorszolgáltatás magas színvonalú szolgáltatására. A Mûsorszolgáltató továbbá vállalja, hogy a Pályázati Ajánlatában benyújtott dokumentumok szerint vállaltakkal megegyezõ vagy
annál magasabb színvonalú mûszaki berendezésekkel biztosítja, s e berendezések célszerû és üzembiztos üzemeltetését
megfelelõ kezelõszemélyzet látja el.
3.9. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Törvény 21. § (3) bekezdése alapján értéknövelõ szolgáltatásra harmadik személlyel csak úgy köt szerzõdést, ha a szerzõdésben ezen harmadik személy kifejezetten tudomásul veszi,
hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság megszûnésével az értéknövelõ szolgáltatási jog is megszûnik, és ezzel kapcsolatban a harmadik személy a Testülettel szemben semmiféle igényt nem támaszt.
3.10. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a mûsorszolgáltatási jogosultság teljes idõtartama alatt nem
kapcsolódik hálózatba más mûsorszolgáltatóval.
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IV. A MÛSORSZOLGÁLTATÁS MÛSORTERVE
4.1. A mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége:…………………………
A mûsorszolgáltatás sajátos arculata:
……………………………
A mûsorszolgáltatás által elérni kívánt speciális célcsoport megnevezése, leírása:……………………
4.2. Egyes mûsorszámok/mûsorelemek százalékos aránya:
A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
Mûsorszámok/mûsorelemek
heti

Az éjszakai órák (00.00–06.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként

napi

heti

napi

Közszolgálati mûsorszámok aránya
Pályázati felhívás 2.10.4.4.2. pontja
alapján a mûsorszolgáltatás által elérni kívánt speciális célcsoportnak
(például kisebbségek, korcsoportok,
speciális közösség stb.) szóló mûsorszámok aránya
4.3. A mûsorterv egyes egységeinek százalékos aránya:
A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
Mûsorterv egységek
heti

Az éjszakai órák (00.00–06.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként

napi

heti

napi

1. A szöveg aránya
2. Az ismétlések aránya
4.4. A mûsorterv központi elemei1:
Központi elemek megjelölése
Fõmûsoridõ (06.30–09.30 óráig):
…..
9.30–18.00 óráig
…..
18.00–06.30 óráig
…
Nem nyereségérdekelt jogosultság esetén:

A mûsorszolgáltatás a napi mûsoridõ 50%-át maghaladóan az alábbi cél megvalósítására irányul:

Kisebbségeknek szóló mûsorszolgáltatás
Kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás
Hátrányos helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás
A lakóhelyi közösség közéleti fórumaként szolgáló mûsorszolgáltatás

1
A központi elemek azok a mûsorelemek, amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és ennél fogva csak a szerzõdés módosításával változtathatók. Központi elemek megjelölésekor nem a mûsorszám címét, hanem típusát kell megjelölni:
pl. magazinmûsor, hírmûsor, kívánságmûsor, riportmûsor stb.
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mûsorperc

a)
b)
c)
d)

Havi minimális
mûsorperc
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Heti minimális
mûsorperc

Napi minimális
mûsorperc

Nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló
mûsorszolgáltatás
Kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás
A hátrányos helyzetûeknek szóló
mûsorszolgáltatás
A lakóhelyi közösség közéleti fórumaként
mûködõ mûsorszolgáltatás

4.5. Egyes mûsortípusok értelmezése:
Hírmûsor: A Mûsorszolgáltató hírszerkesztõi által írott és elmondott programelem, mely alkalmanként tudósítást, helyszíni bejelentkezést tartalmaz, melyet a programosztály munkatársai készítenek.
Ismétlés: Korábban a mûsorban elhangzott rögzített hanganyag, amely külön technikai beavatkozás nélkül lejátszható,
tehát számítógéprõl kerül közlésre.

V. TÁJÉKOZTATÁS
5.1. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Mûsorszolgáltatási Jogosultság gyakorlásáról, a Mûsorszolgáltatásról és az egyébként ezekkel összefüggõ kérdésekrõl a Testületnek a Törvény, a Testület állásfoglalásai és a jelen
Szerzõdés rendelkezései szerint tájékoztatást ad.
5.2. A Mûsorszolgáltató a jelen fejezet szerinti tájékoztatási vagy bejelentési kötelezettségét, kifejezetten ellenkezõ kikötés hiányában, ésszerû határidõn belül saját költségére köteles teljesíteni.
5.3. A Mûsorszolgáltató az Alapvetõ Adatokat csak a Testület hozzájárulásával módosíthatja.
5.4. A Mûsorszolgáltató köteles az adataiban beállt változást a Testületnek bejelenteni, az erre vonatkozó valamennyi
dokumentumot a Testületnek átadni, és egyben a Testület felé nyilatkozni, hogy a változás következtében a Mûsorszolgáltató a korlátozó rendelkezéseket nem sérti. A Mûsorszolgáltató a tulajdoni vagy szavazati viszonyaiban beállt változás bejelentésekor köteles a Testületnek az új tulajdonos cégmásolatát is megküldeni. A Mûsorszolgáltató ezen
kötelezettségét a változás megtörténtének dátumától számított tíz (10) napon belül köteles teljesíteni.
5.5. A Testület jogosult a Szerzõdés teljesítését rendszeresen ellenõrizni és a Mûsorszolgáltató mûködését a helyszínen –
tagjai vagy megbízottjai által – vizsgálni. A Testület az ellenõrzés módjáról, amennyiben ahhoz a Mûsorszolgáltató közremûködése szükséges, a Mûsorszolgáltatót tájékoztatja. A Mûsorszolgáltató az ellenõrzéshez és a helyszíni vizsgálathoz ezennel hozzájárul, és kötelezettséget vállal arra, hogy a Testület által megkívánt adatokat, információkat,
dokumentumot stb. szolgáltatja.
5.6. A Mûsorszolgáltató kötelezettséget vállal a Törvény 89. §-a szerinti dokumentumok elkészítésére, megõrzésére,
szolgáltatására és önellenõrzésre.
5.7. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek bejelenteni, ha a Mûsorszolgáltatási Jogosultsággal, a Mûsorszolgáltatással vagy ezekkel egyébként összefüggõ kérdésekkel kapcsolatban közigazgatási, bírósági vagy választottbírósági eljárás
indult ellene, és köteles ezen eljárások befejezõdésérõl a Testületet tájékoztatni. Amennyiben az ezen eljárásokat lezáró
határozatok, egyezségek stb. a Mûsorszolgáltatóra kötelezettséget rónak, a Mûsorszolgáltató köteles a Testületet
tájékoztatni a kötelezettségek teljesítésérõl.
5.8. A Mûsorszolgáltató a Mûsorszolgáltatás megkezdésével egyidejûleg köteles a Testületnek megküldeni azt az eljárási szabályzatot (valamint módosításait), amely a hallgatók panaszainak a Mûsorszolgáltató részérõl való kezelését szabályozza. A Mûsorszolgáltató köteles a panaszokról és azok elintézési módjáról rendszeres nyilvántartást vezetni, és azt a
Testületnek félévente megküldeni.
5.9. A Mûsorszolgáltató a Testület kérésére köteles a Testület elõtt megjelenni, és tevékenységérõl beszámolni.
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5.10. A Mûsorszolgáltató köteles a Szerzõdés 3.9. szakasza szerinti harmadik személlyel kötött szerzõdést, az annak létrejöttétõl számított tizenöt (15) napon belül a Testületnek megküldeni.
5.11. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületet haladéktalanul tájékoztatni arról, ha a mûsorszolgáltatás megkezdésére
vonatkozó szerzõdéses kötelezettségének elõreláthatólag nem tud eleget tenni.
5.12. A Mûsorszolgáltató köteles a Testületnek minden év május 31-ig az elõzõ évi beszámolóját megküldeni.

VI. A SZERZÕDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
6.1. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a Mûsorszolgáltató a jelen Szerzõdés 3.6. szakasza
szerinti határidõ leteltéig és az ugyanezen szakaszban leírt módon a Mûsorszolgáltatást a neki felróható okból nem kezdi
meg, úgy a Mûsorszolgáltatási Jogosultsága megszûnik.
6.2. A Szerzõdés megszegése esetén a Testület a Törvényben és a Polgári Törvénykönyvben megfogalmazott jogkövetkezményeket alkalmazza, így különösen:
felhívja a Mûsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére,
írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést, és felhívja a Mûsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve
arra, hogy a jövõben tartózkodjon a jogsértéstõl,
meghatározott idõre, de legfeljebb harminc napra felfüggesztheti a mûsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását,
azonnali hatállyal vagy határidõ tûzésével felmondja a szerzõdést,
meghatározott idõre kizárja a Mûsorszolgáltatót a Mûsorszolgáltatási Alapból való támogatásból.
6.3. A Testület az ÁPF 78. pontjában szabályozott esetekben, vagy módon, vagy idõtartamban a mûsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását felfüggesztheti. A Testület e jogát a Mûsorszolgáltatóhoz intézett írásbeli felszólítással gyakorolhatja, melyben naptári nap, óra és perc szerint megjelöli a felfüggesztés kezdõ idõpontját.
6.4. A felek megállapodnak abban, hogy a Testület a Szerzõdést az 6.4.1. szakaszok szerinti esetekben jogosult írásban
felmondani.
6.4.1. A Testület jogosult a Szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, ha
6.4.1.1. a Szerzõdést nem lehetett volna megkötni és a jogsértõ állapot még fennáll; vagy
6.4.1.2. a Szerzõdés a Törvény VIII. fejezetében foglaltakat sérti, és a Mûsorszolgáltató a jogsérelmet a Gazdasági Versenyhivatal, illetve a Testület határozatában foglaltak szerint 180 napon belül nem orvosolta; vagy
6.4.1.3. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 2.4. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatási Jogosultságot nem személyesen gyakorolja, átruházza, engedményezi, megterheli vagy egyébként más módon elidegeníti; vagy
6.4.1.4. a Mûsorszolgáltató a rá vonatkozó korlátozó rendelkezések feltételeit megszegi; és azt a Testület írásbeli felhívására hatvan (60) napon belül nem orvosolja; vagy
6.4.1.5. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés III. fejezetében foglaltakat súlyosan vagy ismételten vagy folyamatosan a Testület felhívása ellenére megszegi; vagy
6.4.1.6. a Mûsorszolgáltató, illetve tagja, alapítója a megszûnésérõl határoz, vagy ha a Mûsorszolgáltatót jogerõs közigazgatási vagy bírósági végzés vagy határozat mûsorszolgáltatói tevékenysége vagy mûködése felfüggesztésére kötelezi (kivéve a Testület ilyen határozatát), vagy ha ellene csõd- vagy felszámolási eljárás indult; vagy
6.4.1.7. ha a Mûsorszolgáltatót a jelen szerzõdés megkötésétõl számítva második alkalommal kellene a Törvény 112. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetésben részesíteni.
6.4.1.8. ha a Mûsorszolgáltató nem rendelkezik a mûsor sugárzásához szükséges, érvényes rádióengedéllyel.
6.4.1.9. a Mûsorszolgáltató a Szerzõdés 3.2. szakaszát megszegi, és a Mûsorszolgáltatást folyamatosan több mint tizennégy (14) napig szünetelteti vagy nem a hivatkozott szakasz feltételei szerint végzi.
6.5. E fejezet szerinti szankciókat a Testület a szerzõdésszegéstõl számított hat hónapon belül alkalmazhatja.
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VII. EGYEBEK
7.1. Szerzõdõ felek rögzítik, hogy a szerzõdés tárgyát képezõ Mûsorszolgáltatási Jogosultságra kiírt Pályázati Felhívásban foglaltakkal egyezõen, a Mûsorszolgáltató által a Pályázati Felhívás 6.1. pontja szerint teljesített kötelezõ nyilatkozatokat és dokumentumokat, a 3 számú melléklet szerinti dokumentumokat, valamint a Testületnek a Pályázati Felhívás
1.3.3. pont szerinti határozatait a Szerzõdés részének nyilvánítják, úgy, hogy az a jelen Szerzõdés Mellékleteként
kezelendõ. A jelen Szerzõdés csak e Melléklettel együtt érvényes és hatályos.
7.2. Amennyiben a jelen Szerzõdés valamely rendelkezése érvénytelennek minõsülne, az a Szerzõdés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A felek megállapodnak abban, hogy ilyen esetben egymással jóhiszemû tárgyalásokat
folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyezõ, érvényes
rendelkezéssel váltsák fel, és a Szerzõdést annak megfelelõen módosítsák.
7.3. A jelen Szerzõdés irányadó joga a magyar jog. A Szerzõdéssel kapcsolatos jogviták elbírálására, amennyiben arra a
Törvény, ORTT határozat vagy a Pályázati Felhívás rendelkezést nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
7.4. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, bármely jogvita eldöntésére, amely a jelen Szerzõdésbõl vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszûnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek a hatásköri szabályok figyelembevétele mellett alávetik magukat a Fõvárosi Bíróság, illetve a Pesti
Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.
7.5. A jelen Szerzõdést a felek öt, egymással mindenben megegyezõ eredeti példányban írták alá.
A felek a jelen Szerzõdést gondosan elolvasták, jogi képviselõikkel megbeszélték, az azokban foglalt szolgáltatásokat és
ellenszolgáltatásokat egymással arányban állónak nyilvánították, és a Szerzõdést mint akaratukkal mindenben
megegyezõt jóváhagyólag aláírták.
Kelt Budapesten, 200. [.....] hó [.....] napján.
Országos Rádió és Televízió Testület
[..............]
3. számú melléklet (1)
A MÛSORSZOLGÁLTATÁS ALAPVETÕ ADATAI
1. A pályázó neve:
2. A pályázó címe:
3. A cégbíróság, bíróság neve, ahol nyilvántartásba vették:
4. A megpályázott Mûsorszolgáltatás vételkörzete:
5. A Mûsorszolgáltatás állandó megnevezése:
6. A Mûsorszolgáltatás szignálja:
7. A mûsorszolgáltató tevékenységéért személyes felelõsséget viselõ büntetlen elõéletû személy
neve:
címe:
aki a személyes – sajtójogi (1986. II. törvényben meghatározott) – felelõsséget viseli a mûsorszolgáltató
tevékenységéért.
8. A pályázó bankszámlaszáma:
9. A pályázó adószáma:
10. Az igénybe venni kívánt mûsorszórási lehetõség megnevezése:
Dátum: ...............................................................
Aláírás: ..............................................................
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3. számú melléklet (2)
A MÛSORTERV
1. A mûsorszolgáltatás alapvetõ jellegzetessége: ………………………………………
2. A mûsorszolgáltatás sajátos arculata: ……………………………………………….
3. A mûsorszolgáltatás által elérni kívánt speciális célcsoport megnevezése, leírása:
............................................................................................................................................................................................
4. Egyes mûsorszámok/mûsorelemek százalékos aránya:
A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
Mûsorszámok/mûsorelemek
heti

Az éjszakai órák (00.00–06.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként

napi

heti

napi

Közszolgálati mûsorszámok aránya
Pályázati felhívás 2.10.4.4.2. pontja
alapján a mûsorszolgáltatás által elérni kívánt speciális célcsoportnak
(például kisebbségek, korcsoportok,
speciális közösség stb.) szóló mûsorszámok aránya
5. A mûsorterv egyes egységeinek százalékos aránya:
A teljes mûsoridõ minimális százalékaként
Mûsorterv egységek
heti

Az éjszakai órák (00.00–06.00 óráig) nélküli
mûsoridõ minimális százalékaként

napi

heti

napi

1. A szöveg aránya
2. Az ismétlések aránya
6. A mûsorterv központi elemei2:
Központi elemek megjelölése
Fõmûsoridõ (06.30–09.30 óráig):
…..
9.30–18.00 óráig
…..
18.00–06.30 óráig
…
7. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatói jogosultságra irányuló pályázati ajánlat esetén:
A mûsorszolgáltatás a napi mûsoridõ 50%-át maghaladóan az alábbi cél megvalósítására irányul:3

Kisebbségeknek szóló mûsorszolgáltatás
Kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás
Hátrányos helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás
A lakóhelyi közösség közéleti fórumaként szolgáló mûsorszolgáltatás

2
A központi elemek azok a mûsorelemek, amelyek a mûsorszolgáltatás gerincét alkotják, azaz olyan fix elemek, amelyek a mûsorszolgáltatást leginkább jellemzik és ennél fogva csak a szerzõdés módosításával változtathatók. Központi elemek megjelölésekor nem a mûsorszám címét, hanem típusát kell megjelölni:
pl. magazinmûsor, hírmûsor, kívánságmûsor, riportmûsor stb.
3
A választott cél bejelölendõ. A feltüntetett célok közül kizárólag egy cél választható.
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Heti minimális
mûsorperc

Napi minimális
mûsorperc

Nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló
mûsorszolgáltatás
Kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás
A hátrányos helyzetûeknek szóló
mûsorszolgáltatás
A lakóhelyi közösség közéleti fórumaként
mûködõ mûsorszolgáltatás

8. A tervezett kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatásokról
Kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatások

A Pályázó által vállalt szolgáltatás4

PS (mûsornév)
PI (mûsorazonosító)
AF (alternatív frekvenciasávok listája)
PTY (mûsorszámtípus)
TP (közlekedési információs szolgáltatásjelzõ)
TA (közlekedési közleményjelzõ)
TMC (közlekedési közlemények csatornája)
DI (Dekóder azonosító )
M/S (Zene/beszéd kapcsoló)
PIN (mûsorszám azonosító)
RT (rádiószöveg)
EON (kiemelt információ más adóhálózatokról)
CT (idõ és dátum)
EWS (vészhelyzet figyelmeztetõ rendszer)
ECC (kiterjesztett országkód)
Egyéb kiegészítõ, vagy értéknövelõ szolgáltatások (pl. TDC – átlátszó
adatcsatorna, IH – házon belüli alkalmazás, RP – személyhívás stb.)

Dátum: .....................................................
Aláírás: ....................................................

4. számú melléklet
NYILATKOZATOK
1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem esik a pályázati felhívás 2.6.1 és 2.6.3. pontjának hatálya alá.
2. A pályázó nyilatkozata, hogy a mûsorszolgáltató vezetõ tisztségviselõinek kiválasztási módja megfelel a Társasági
törvénynek. A többségi önkormányzati tulajdonú társaság az ÁPF 36.3. pontjának megfelelõ nyilatkozatot tesz.
3. A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a) van-e közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése magyar napilapot vagy hetilapot kiadó, lapterjesztõ, továbbá
magyarországi mûsorszolgáltatást végzõ, illetõleg magyarországi mûsorszolgáltatási jogosultságot igénylõ gazdasági
társaságban; ha van, azok felsorolása a fent jelzett tevékenységek megjelölésével és a közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedés nagyságának feltüntetésével;
b) vele szemben a Törvény szerinti kizáró vagy korlátozó okok nem állnak fenn, illetve más, folyamatban lévõ pályázatának elfogadása esetén nem keletkezne vele szemben ilyen kizáró vagy korlátozó ok;
4

A pályázó által vállat kiegészítõ és értéknövelõ szolgáltatás kipipálandó.
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c) tudomásul veszi, hogy a mûsorszolgáltatási szerzõdés fennállásának teljes idõtartama alatt köteles megfelelni a Törvényben meghatározott személyi feltételeknek (mûsorszolgáltatási jogosultság a Törvény 85-88. §, mûsorszolgáltató tulajdoni viszonyaira vonatkozó rendelkezések, Törvény 109. §, 122–127. §);
d) gazdasági társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázó vezetõ tisztviselõinek állampolgársága, neve, címe,
minden más tisztségviselõi vagy hivatali beosztása, munkaviszonya;
e) azoknak a gazdasági társaságoknak és alapítványoknak a felsorolása, amelyek (i) a gazdasági társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázóban 5%-ot meghaladó vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkeznek, illetve amelyek (ii) az ilyen vállalkozásokban 5%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel, vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkeznek és (iii) mindezek közül befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozások vezetõ
tisztségviselõi valamint mindezek társasági részesedéssel rendelkezõ közeli hozzátartozóinak neve, címe, foglalkozása,
munkahelye, illetve társasági részesedése ,valamint a befolyásoló részesedés módját, mértékét bemutató (igazoló)
dokumentumok;
f) van-e olyan gazdasági társaság és alapítvány, illetve ezek felsorolása, amelyekben (i)a gazdasági társaság vagy közhasznú társaság cégformájú pályázó 5%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkezõ vállalkozás 5%-ot meghaladó tulajdoni résszel, vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel
rendelkezik, illetve amelyek (ii) az ilyen vállalkozásban 5%-ot meghaladó tulajdoni résszel, vagy a törvény szerinti befolyásoló részesedéssel rendelkeznek végül (iii) mindezek lakóhelye (székhelye), cégnyilvántartási (bírósági nyilvántartási száma) és a befolyásoló részesedés módját, mértékét bemutató (igazoló) dokumentumok;
g) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
1. bíróság által elrendelt végelszámolás alatt áll-e, vagy az ellene indított csõd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban
van-e,
2. a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok) végelszámolás alatt áll(nak)-e vagy az ellene indított csõd-, illetve felszámolási eljárás(ok) folyamatban
van(nak)-e,
3. a pályázó hálózatos mûsorszolgáltatóként, illetve hálózatba kapcsolódó mûsorszolgáltatóként mûködik-e, ha igen nevezze meg a hálózatba kapcsolt mûsorszolgáltatókat, illetve a hálózatos mûsorszolgáltatót,
4. a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése
alatt álló vállalkozás(oka)t illetõen megállapított-e 5 (öt) évnél nem régebben jogerõre emelkedett: bírósági ítélet, versenyfelügyeleti határozat, a Testület által hozott határozat, vagy a Testület Panaszbizottsága által hozott állásfoglalás az
üzletvitele körében elkövetett jogszabálysértésrõl,
5. megállapított-e 5 (öt) évnél nem régebben jogerõre emelkedett bírósági ítélet, államigazgatási határozat, vagy a Testület által hozott határozat a pályázót, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(oka)t illetõen a mûsorszolgáltatási szerzõdésben a meghatározott bármely kötelezettség megszegését,
6. folyamatban van-e illetve lefolytattak-e 5 (öt) évnél nem régebben a pályázóval, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozással szemben végrehajtási eljárást,
7. folyamatban van-e a pályázóval a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozással (vállalkozásokkal) szemben olyan polgári per, amely meghaladja 3 (három)
évi mûsorszolgáltatási díj 20%-át,
h) hivatalos igazolások arra vonatkozóan, hogy a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok)nak van-e egy évnél régebben lejárt adó-, vám-,
illeték vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége.
A pályázó nyilatkozzon, arról, hogy nyertessége esetén a mûsorszolgáltatási szerzõdés megkötésének idõpontjában a
Testület rendelkezésére bocsátja azon hivatalos igazolásokat, amelyek dokumentálják, hogy a pályázó, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás(ok)nak,
van-e az elkülönített állami pénzalapokkal szemben egy évnél régebben lejárt fizetési kötelezettsége, illetve van-e vagy
volt-e a Mûsorszolgáltatási Alappal szemben bármilyen lejárt fizetési kötelezettsége. A pályázathoz csatolni kell a
fizetési késedelem mértékére vonatkozó, valamint a jellegének megítéléséhez szükséges adatokat, információkat.
Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében csak azon alap kezelõjétõl kell igazolást csatolni, amellyel szemben a pályázónak, a pályázó tekintetében befolyásoló részesedéssel rendelkezõ, illetve a pályázó befolyásoló részesedése alatt
álló vállalkozás(ok)nak jogszabály alapján fizetési kötelezettsége áll fenn.
i) milyen mûsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik (szerzõdés vagy nyilvántartásba vétel alapján), vagy ilyen jogosultság megszerzése folyamatban van.
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j) A közmûsor-szolgáltatás esetén a 8. számú mellékletnek megfelelõ kötelezõ nyilatkozatok, dokumentumok, közmûsor-szolgáltatási szabályzat,
k) nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatás esetén a 7. számú mellékletnek megfelelõ dokumentumok, nyilatkozatok és
adatlap
4. A pályázó nyilatkozata arról, hogy
a) pályázati ajánlatában vállalt kötelezettségek teljesítéséért feltétlen helytállást vállal, biztosítja annak anyagi fedezetét,
és
b) kötelezi magát, hogy az ajánlatában vállalt kötelezettségeit tartalmazó szerzõdést ír alá a Testülettel, melynek megszegése esetén a Törvényben, az ÁPF-ben, a pályázati felhívásban és a mûsorszolgáltatási szerzõdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor úgy, hogy a szerzõdésszegés következtében beálló fizetési kötelezettség biztosítására a pályázó által rendelkezésre bocsátott biztosítékból a Testület közvetlenül kielégítheti igényét.

6. számú melléklet
ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI TERV
6/I. Tervezett költségek
Költségek

2010.

2011.

2012.

A költségeket költségnemek szerint csoportosítva a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabály 5. számlaosztálya alapján kell megadni.

Bevételek

2010.

2011.

2012.

A bevételeket csoportosítva a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabály 9. számlaosztálya alapján kell megadni.

7. számú melléklet
Az ORTT a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésének feltételeirõl és eljárásáról szóló 1069/2001. (VII.
24.) számú ORTT határozat rendelkezéseinek alkalmazását felfüggeszti a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I.
törvény (a továbbiakban: Törvény) 41. § (1) bekezdés a) pont szerinti helyi, rádiós jogosultság hasznosítására kiírt pályázati ajánlatok elbírálása során, azzal, hogy a határozat alábbi pontjai alkalmazandóak:
1. A „nem nyereségérdekeltség” feltételei
Az Rttv. 2. §-ának 34. pontja értelmében az a mûsorszolgáltató minõsül nem nyereségérdekeltnek,
a) amelyik által végzett mûsorszolgáltatás az alábbi célok, illetve célcsoportok egyikének a megvalósítására, illetve
szolgálatára irányul:
aa) kisebbségeknek szóló mûsorszolgáltatás
ab) kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás
ac) hátrányos helyzetûeknek szóló mûsorszolgáltatás
ad) a lakóhelyi közösség közéleti fórumaként szolgáló mûsorszolgáltatás – A mûsorszolgáltatás akkor minõsül e kategória szerint, ha az adott közösségben élõk számára nyújt lehetõséget a megszólalásra, funkciója a véleménynyilvánítás fórumának biztosítása;
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és
b) a mûsorszolgáltatásból származó pénzügyi eredményét az egyéb tevékenységébõl származó pénzügyi eredményétõl
elkülönítetten tartja nyilván, és azt kizárólag a mûsorszolgáltatás folytatására, illetve fejlesztésére használja fel.
1.1. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá az a mûsorszolgáltató nyilvánítható, amely kérelmében vállalja a vonatkozó törvényi kötelezettségeket, vállalja továbbá, hogy napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan mûsorszolgáltatása
az általa kiválasztott cél, illetve célcsoport megvalósítására, szolgálatára irányul.
2. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítés kezdeményezése
2.1. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítését az Rttv.-ben szabályozott bármilyen módon mûsorszolgáltatási jogosultságot szerzett mûsorszolgáltató a mûsorszolgáltatási jogosultságának tartama alatt bármikor – legkorábban a
mûsorszolgáltatási jogosultsága megszerzésére irányuló eljárás megkezdésekor (Rttv. 95. §, 113. §, 146. §) – jogosult
kezdeményezni.
2.2. A 2.1. pont szerinti lehetõséggel nem élhet a mûsorszolgáltató annak a mûsorszolgáltatásnak a vonatkozásában,
amelyre már az ORTT-nél pályázat útján mûsorszolgáltatási lehetõséghez jutott.
2.3. Nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésének kezdeményezésekor a mûsorszolgáltató
a) határozott kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy ha a Testület nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsíti, akkor a mûsorszolgáltatási jogosultságának tartama alatt nem nyereségérdekelt
mûsorszolgáltatóként mûködik;
b) csatolja mindazokat a dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat, amelyek alapján a kérelmezõ megítélése szerint a
Testület dönthet a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítése kérdésében;
c) a jelen határozat mellékletében található nyomtatványt kitölti, valamint
d) tudomásul veszi, hogy nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésével a mûsorszolgáltatási jogviszonya
megfelelõen módosul.
2.4. A mûsorszerkezeti koncepciónak összességében kell megfelelnie az 1. a) pont szerinti célnak, illetve célcsoportnak.
2.5. A mûsorszámoknak összességükben kell megfelelniük a mûsorszerkezeti koncepciónak.
2.6. Rádió mûsorszolgáltatás esetében legalább heti 14 óra, az 1.a) szerinti célnak, illetve célcsoportnak a megvalósítására irányuló mûsor szolgáltatását köteles felvállalni a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató.
2.7. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató óránként három perc reklámot sugározhat.
3. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítés
A határozatban a Testület
a) a kérelmezõ által meghatározott cél, illetve célcsoport tekintetében (illetve, amennyiben ez szerepel a kérelemben,
idõtartamra) a kérelmezõt nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsíti azzal, hogy
b) a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató a jelen határozatában foglaltakat is betartani köteles.
4. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató különös kötelezettségei
4.1. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóvá minõsítésének teljes tartama
alatt a mûsorszolgáltató számára (az Rttv.-ben, egyéb jogszabályokban, a Testület által kidolgozott szabályzatokban, az
Általános Pályázati Feltételekben, valamint a mûsorszolgáltatási szerzõdésben) meghatározott kötelezettségeken túl –
köteles
a) eleget tenni a Testület fenti, 3. pont szerinti határozatában foglalt követelményeknek;
b) a nem nyereségérdekeltség feltételeinek való megfelelés teljesítésérõl a Testületnek – az Rttv. 90. § (6) bekezdése és
jelen határozatban foglaltak szerint – szóban és írásban – beszámolni.
4.2. A 4.1. b) pontja szerinti írásbeli beszámoló benyújtásának konkrét határidejét, a beszámoló elkészítése során a nem
nyereségérdekelt mûsorszolgáltató által figyelembe veendõ részletes szempontokat a Testület határozatban állapítja
meg, amit az írásbeli beszámoló határidejét megelõzõ legalább 60 nappal írásban közöl a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatóval.
4.3. A Testület kívánságára – amennyiben a beszámolót nem tartja kielégítõnek – a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató köteles az írásbeli beszámolót a Testület által kitûzött határidõre további információkkal kiegészíteni.
4.4. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató tûrni köteles, hogy a Testület ellenõrizze a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató tevékenységét, így különösen
a) gazdálkodásának a Testület által megbízott könyvvizsgáló,
b) mûsorszolgáltatási tevékenységének, illetve annak a vételkörzet lakossága általi értékelésének a Testület által megbízott közvélemény-kutató vagy más szakértõ általi ellenõrzését, illetve vizsgálatát, s ennek során köteles rendelkezésre
állni, s a kívánt dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.

21. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

3155

4.5. Az ORTT Mûsorfigyelõ és Mûsorelemzõ Szolgálata a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók vállalásait az Rttv.
89. §-a alapján havi egy, sorsolással kiválasztott adásnap tekintetében ellenõrzi.
5. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató kötelezettségének jogkövetkezményei
Ha a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató megsérti az Rttv.-ben, egyéb jogszabályokban, a Testület által kiadott bármely szabályzatban, az Általános Pályázati Feltételekben, a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatókra vonatkozó bármely határozatban, valamint – földfelszíni sugárzás esetén – a mûsorszolgáltatási szerzõdésben meghatározott bármely
kötelezettségét, a Testület jogosult
a) megvonni a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatói minõsítést, valamint
b) az Rttv. 112. §-ában és 135. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni.
6. Egyéb rendelkezések
6.1. A Testület és/vagy a könyvvizsgáló (egyéb szakértõ) a fenti 4.4. pont szerinti ellenõrzés megkezdését legalább
3 nappal megelõzõen köteles írásban tájékoztatni a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatót az ellenõrzés (vizsgálat)
megkezdésérõl.
6.2. Ha a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató a vállalt célt vagy célcsoportot módosítani kívánja, a jelen határozatban foglalt eljárási rendet lehet megfelelõen alkalmazni.
6.3. A nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató ebbéli minõségének megszüntetését a Testülethez címzett kérelmével
kezdeményezheti. Az eljárásra jelen határozatot kell megfelelõen alkalmazni.
Szíveskedjenek kitölteni:
1. számú melléklet: MÛSORSZERKEZET
Éves adásidõ
mûsorperc

a)

Nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló
mûsorszolgáltatás

b)

Kulturális célt vállaló mûsorszolgáltatás

c)

A hátrányos helyzetûeknek szóló
mûsorszolgáltatás

d)

A lakóhelyi közösség közéleti fórumaként
mûködõ mûsorszolgáltatás

Havi minimális
mûsorperc

Heti minimális
mûsorperc

Napi minimális
mûsorperc

8. számú melléklet
Az Országos Rádió és Televízió Testület jelen pályázati felhívás keretében „a mûsorszolgáltatók közmûsor-szolgáltatóvá minõsítésének feltételeirõl és eljárásáról” szóló 680/2004. (V.19.) számú ORTT határozat rendelkezéseit
alkalmazza az alábbiak szerint.
1. Közmûsor-szolgáltatóvá minõsítését a földfelszíni mûsorszolgáltató kezdeményezheti kizárólag a jogosultsága megszerzésére irányuló eljárás megkezdésekor (Rttv. 95.§), amennyiben mûsorszolgáltatási díjtartozása nincs.
2.1.Közmûsor-szolgáltatóvá az a mûsorszolgáltató minõsíthetõ, amelyik pályázatában vállalja a közmûsor-szolgáltatóra
vonatkozó törvényi kötelezettségeket, vállalja, hogy napi mûsoridejének 50%-át meghaladóan közszolgálati mûsorokat
szolgáltat, rádió esetén legalább heti 14 óra saját készítésû mûsort szolgáltat, valamint a kérelmével együtt benyújtja a
mûsorszolgáltatási szabályzatát a Testülethez.
A mûsorszolgáltatási szabályzatnak tartalmaznia kell, a közmûsor-szolgáltató részletes mûsorstruktúráját, továbbá meg
kell jelölni melyek azok a mûsorszámok, amelyek megfelelnek az 50%-ot meghaladó közszolgálati kvóta kritériumának.
Amennyiben a mûsorszolgáltató képújságban szereplõ elemeket is közszolgálati mûsorszámnak minõsít, akkor a képújságot elemeire bontva, az azon belüli közszolgálati mûsorszámokat százalékban megjelölve kell a mûsorstruktúrát
bemutatni.
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2.2 Közmûsor-szolgáltatóvá minõsítésének kezdeményezésekor a pályázó határozott kötelezettségvállaló nyilatkozatot
tesz arra vonatkozóan, hogy ha a Testület közmûsor-szolgáltatóvá minõsíti, akkor a mûsorszolgáltatási jogosultságának
tartama alatt közmûsor-szolgáltatóként mûködik.
3. A Testület a mûsorszolgáltatási szabályzat elfogadásával nyilvánítja a közmûsor-szolgáltatóvá a mûsorszolgáltatót.
A Testület az elfogadott mûsorszolgáltatási szabályzatot a Közlönyben teszi közzé.
4.1. A Testület a mûsorszolgáltatót a szabályzat elfogadásával a Testületi döntés napjával nyilvánítja közmûsor-szolgáltatóvá.
4.2. A közmûsor-szolgáltatóvá minõsítés napjától a közmûsor-szolgáltató mentesül a mûsorszolgáltatási díj fizetésének
kötelezettsége alól.
5. Az ORTT Mûsorfigyelõ és Mûsorelemzõ Szolgálata a közmûsor-szolgáltatók vállalásait a Törvény 89. § (4) bekezdés
c) pontja alapján a Testület által elfogadott munkaterv alapján ellenõrzi.
6. Ha a közmûsor-szolgáltató mûsorszolgáltató megszegi a Törvényben, a mûsorszolgáltatási szerzõdésben, vagy a közzétett mûsorszolgáltatási szabályzatban a rá, mint közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó szabályokat, akkor a Testület a jogsértés megállapítása mellett a Szerzõdés és a Törvény szerinti szankciókat alkalmazhatja különösen az alábbiakat.
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján felhívja a mûsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére,
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján írásbeli figyelmeztetésben megállapítja a jogsértést és felhívja a mûsorszolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve arra, hogy a jövõben tartózkodjon a jogsértéstõl,
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés c) pontja alapján meghatározott idõre, de legfeljebb 30 napra felfüggeszti a mûsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását
– az Rttv. 112. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvényesíti a szerzõdésben megállapított kötbért,
– a Mûsorszolgáltatási szerzõdés alapján határozott idõre kizárja a mûsorszolgáltatót a Mûsorszolgáltatási Alap támogatásaiból,
– a fenti szankciók közül, az írásbeli figyelmeztetés, a kötbér és a Mûsorszolgáltatási Alap támogatásaiból határozott
idõre történõ kizárás más joghátránnyal együtt is alkalmazható.
Amennyiben a mûsorszolgáltatóval szemben a szerzõdés megkötése óta másodszor kellene alkalmazni a 112. § (1)
bekezdés b) pont szerinti írásbeli figyelmeztetést, a Testület jogosult a Mûsorszolgáltatási szerzõdést azonnali hatállyal
felmondani.
7. Amennyiben a pályázati felhívás kizárólag nem nyereségérdekelt, illetve közmûsor-szolgáltatói státuszú mûsorszolgáltatásra volt kiírva, a lemondás a pályázati eljárás elveire tekintettel nem megengedhetõ és az automatikusan a mûsorszolgáltatási jogosultság elvesztését eredményezi.
Az Országos Rádió és Televízió Testület
ajánlása a közmûsor-szolgáltatók Mûsorszolgáltatási
Szabályzatainak kidolgozásához
A Testület a Törvény 41. § (1) bekezdésének j) pontja alapján az alábbiakban segítséget kíván nyújtania közmûsor-szolgáltatói minõsítésüket kérõ mûsorszolgáltatók Mûsorszolgáltatási Szabályzatának kidolgozásához.
Az ajánlásban rögzítettek minimális feltételei a Mûsorszolgáltatási Szabályzatnak. Ugyanakkor az ajánlásban szereplõ
pontok nem azt jelentik, hogy a Mûsorszolgáltatási Szabályzatban csak ezekrõl lehet rendelkezni. A mûsorszolgáltató a
Mûsorszolgáltatási Szabályzatban önmagára, az általa sugározott mûsorokra, illetõleg az általa foglalkoztatottakra nézve egyéb kötelezõ szabályokat állapíthat meg, bármilyen általa fontosnak vélt terület tekintetében.
I. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok
1. A közmûsor-szolgáltató különösen tiszteletben tartja a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
2. A közmûsor-szolgáltató rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztat a közérdeklõdésre
számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
3. A közmûsor-szolgáltató biztosítja a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mûsorszámok változatosságával gondoskodik a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének színvonalas kielégítésérõl.
4. A közmûsor-szolgáltató különös figyelmet fordít:
a) az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
b) a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
c) a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
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d) az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû
csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére, különös tekintettel a gyermeki jogokat ismertetõ, a gyermekek védelmét szolgáló, az igénybevehetõ szolgáltatásokról tájékoztatást nyújtó mûsorok fõmûsoridõben történõ bemutatására,
e) az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
5. A közmûsor-szolgáltató az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot nem tesz közzé.
II. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
Mind a mûsorszolgáltatók, mind az egyes mûsorszámok, mind a mûsorkészítõk függetlenségének – anyagi és szakmai –
biztosítékait ki kell fejteni. Ilyen biztosíték a tulajdonosok függetlensége pártoktól, vagy ennek analógiájára társadalmi
szervezet esetén az alapszabály kimondhatja, hogy párt nem lehet tagja, illetve politikai mozgalmat nem támogatnak.
Biztosíték továbbá az is, hogy a mûsorszolgáltató nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól támogatást, valamint
mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás keretében kommentárt,
hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.
III. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vitatott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
1. A közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl a tájékoztatásnak sokoldalúnak,
tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie.
2. A mûsorszolgáltató a vételkörzetében élõ hallgatókat jelentõsen érintõ ügyekben köteles a jellemzõ véleményeket bemutatni, ideértve az eltérõ véleményeket is.
3. A különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mûsorkészítõnek abból kell kiindulnia, hogy a véleménynyilvánítás
szabadságának keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel kapcsolatos véleményét, hangot adhat politikai meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyiségi jogait vagy jó érzését ne sértse. Ha ilyen vélemény megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan közölni kell a mûsorban, hogy az
elhangzott vélemény a megszólaló egyéni véleménye.
4. A hírmûsorokban a mûsorkészítõ újságírói és szakvéleményén kívül személyes véleményének nem adhat hangot, azt
még közvetve sem sugallhatja.
5. A hírmagyarázatokat és hírelemzéseket a hírektõl világosan megkülönböztetve kell közölni.
6. A mûsorkészítõ köteles a mûsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenõrizni. ha egy témában a források egymásnak ellentmondóak, erre a hírmûsorban utalni kell.
7. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan naturális részletek
közlését. A televízióknál ez különösen vonatkozik a események képanyagainak kiválasztására.
8. Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni kell.
IV. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
1. A mûsorszolgáltató valamennyi mûsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához.
2. A mûsorkészítõknek a mûsorszolgáltatás során érvényesíteniük kell a helyes nyelvhasználatot.
3. A mûsorszámokban kerülni kell az anyanyelvet rontó és szegényítõ kifejezéseket, valamint az indokolatlan
rövidítéseket.
4. A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás és a trágárság.
5. A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a helyes és szép
beszédre.
V. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje, figyelemmel a törvény
26. § (2) bekezdésében foglaltakra is
1. A mûsorszolgáltatás során teret kell engedni a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ kérdéseknek.
2. A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mûsorszámokban figyelmet kell fordítani a kisebbségi kultúrának, a
kisebbségi értékek megõrzésének.
3. A nemzeti és etnikai kisebbségeknek szóló mûsorszámokban lehetõség szerint biztosítani kell a saját anyanyelv
használatát.
VI. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
1. A mûsorszolgáltató mûsorai elõsegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokszínûséget.
2. A mûsorszolgáltató kiemelt helyet biztosít a nemzeti és egyetemes kultúra alkotásainak.
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3. A mûsorszolgáltató a nézõk ismereteinek bõvítése érdekében mûsoraiban rendszeresen beszámol a hazai és nemzetközi tudományos élet legújabb felfedezéseirõl, népszerûsíti a tudományos közgondolkodást.
4. Tudományos kérdésekben is lehetõséget kell adni az eltérõ álláspontok vélemények bemutatására.
5. A mûsorszolgáltató köteles mûsoraiban a vallások iránt tiszteletet és türelmet tanúsítani.
6. A mûsorszámokban nem hangozhat el világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés.
7. A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és
nem irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.
VII. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
1. Megkülönböztetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a politikai
és választási hirdetést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási és világnézeti mûsorszámot, a kommentárt és a hírmagyarázatot.
VIII. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
1. A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a világ megismerését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges életmódot, a
különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, és az egymás iránti tolerancia fejlesztését.
2. A mûsorokban az erõszak öncélú alkalmazását mintaként bemutató, illetve a szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétenni tilos.
3. Kiskorú csak a törvényes képviselõje hozzájárulásával szerepeltethetõ a mûsorokban.
4. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék.
IX. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
1. A reklám tényállításaiért – a tudatos félrevezetés kivételével – a mûsorszolgáltató e törvény szerint felelõsséggel nem
tartozik.
2. A közmûsor-szolgáltatónál a reklám idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a
hat percet. A napi mûsoridõ átlagában számított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám
idõtartamába a reklámtartalmú képernyõszöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. A közmûsor-szolgáltató televíziós vásárlási mûsorablakot nem tehet közzé.
3. A közmûsor-szolgáltatásban reklám csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között
tehetõ közzé. A sport- és más olyan közvetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között
és a szünetekben közzétehetõ.
4. Közmûsor-szolgáltató mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
5. Közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és
forgalmazója.
6. Közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve
politikai hirdetésben.
7. Közszolgálati mûsorszolgáltatásban és a közmûsor-szolgáltatásban csak az alábbi mûsorszámok támogathatók:
a) vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok,
b) mûvészeti és kulturális eseményeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok,
c) a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai kisebbségek életét, kultúráját bemutató
mûsorszámok,
d) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok.
8. A Nemzeti Ünnepek eseményeirõl, vallási és egyházi szertartásokról készített mûsorszámok közlését közvetlenül
megelõzõen és azt közvetlenül követõen reklám nem közölhetõ.
9. Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhetõ reklám nem közölhetõ.
10. Lelkiismereti, illetõleg világnézeti meggyõzõdés reklám útján a mûsorszolgáltatásban nem terjeszthetõ.
11. A reklám tényállításainak valósnak és tisztességesnek kell lenniük.
12. Nem tehetõ közzé vallási vagy politikai meggyõzõdést sértõ reklám.
13. A reklám nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
14. Választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabályai szerint lehet poli-
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tikai hirdetést mûsorszolgáltatásban közzétenni. Választási idõszakon kívül politikai hirdetés kizárólag már elrendelt
népszavazással összefüggésben közölhetõ.
15. A reklám nem szólíthat fel közvetlen formában kiskorúakat, hogy szüleiket vagy más felnõtteket játékok, illetve más
áru vagy szolgáltatás vásárlására vagy igénybevételére ösztönözzék A reklám a játék tényleges természetét és lehetõségeit illetõen nem lehet félrevezetõ.
16. A reklám nem mutathat be kiskorút erõszakos helyzetben, és nem buzdíthat erõszakra.
17. A reklám nem építhet a kiskorúaknak a szüleik, tanáraik vagy más személyek iránti bizalmára, továbbá a kiskorúak
tapasztalatlanságára és hiszékenységére.
18. Televíziós vásárlás nem szólíthatja fel a kiskorúakat áruk beszerzésére (vásárlására, bérletére) vagy szolgáltatások
igénybevételére.
19. A reklám, a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az, akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, nem gyakorolhat szerkesztõi befolyást más mûsorszámok tartalmára.
X. A közérdekû közlemények közzététele
1. A közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes
személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését
szolgálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására közzétett olyan mûsorszám, mely közérdekû cél támogatására szólít fel,
ilyen eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a
figyelmet.
2. A közmûsor-szolgáltató a közérdekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért e törvény
szerint felelõsséggel nem tartozik.
3. Közérdekû közlemény és jótékonysági felhívás közzétételekor annak forrását egyértelmûen meg kell nevezni.
4. A közérdekû közlemény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.
5. A közérdekû közlemény idõtartama a két percet nem haladhatja meg. A korlátozás nem vonatkozik a rendkívüli helyzetekben közzéteendõ szerinti közérdekû közleményre.
XI. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosítékai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben
tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését
A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A Mûsorszolgáltatási Szabályzatban rögzíteni lehet: a mûsorkészítéssel összefüggésben csak a felelõs szerkesztõ utasíthatja a
mûsorkészítõt, valamint minden olyan esetben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a
mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
A Mûsorszolgáltatási Szabályzat rendelkezhet a mûsorkészítés- és szerkesztés kapcsán a szakmai, magatartási és etikai
szabályokról, továbbá a közremûködõkkel kapcsolatos magatartás szabályairól. A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie
például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvánítása azonban nem lehet alkotmány- vagy
törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a személyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti,
etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben – akár technikai eszközökkel is megakadályozza. Meg kell határozni a vezetõi pályáztatás feltételeit, a mûsorkészítésért felelõs személy tulajdonostól függetlenségének biztosítékait, valamint a Törvény 3. § (1) bekezdésének utolsó mondata szerinti függetlenségének a tulajdonos vonatkozásában megfogalmazott garanciáit. Érdemes meghatározni továbbá a fõszerkesztõ ellenõrzésének lehetõségét és
módját, illetõleg meghatározásra kerülhet az is, hogy a mûsorkészítõk kinek tartoznak felelõsséggel a mûsorukban
elhangzottakkal kapcsolatban a szervezeten belül.
XII. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és
hírmûsorokban foglalkoztatottakra
A mûsorszolgáltató politikai tájékoztató és hírszolgáltató mûsorszámaiban mûsorvezetõként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közremûködõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – mûsorszolgáltatónál politikai hírhez véleményt, értékelõ magyarázatot – kivéve a hírmagyarázatot – nem fûzhetnek. Ennek alapján
a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás követelményének, így különösen
a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
A szabályozásnak meg kell felelnie annak a törvényi követelménynek, miszerint a közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszonyuktól függetlenül – sem képben, sem
hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai hirdetésben.
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XIII. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
Ezek meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Törvény azon rendelkezésére, miszerint a közmûsor-szolgáltató köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem
sértheti más nemzetek méltóságát, ezen követelmény betartatásának szabályait, illetõleg azok megsértõivel szemben alkalmazandó szankciók is ezen pontban helyezhetõk el. Megfogalmazhatók továbbá a mûsorkészítõ kötelességei és jogai
a mûsor elkészítése során. Ajánlott továbbá a mûsorszolgáltatónál elfogadott etikai elvek megfogalmazása, illetõleg az
azon szabályok megsértõivel szemben alkalmazható szankciók részletezése, illetõleg alapvetõ szakmai végzettség
követelménye kiköthetõ.
XIV. A Mûsorszolgáltatási Szabályzatnak rendelkeznie kell a továbbiakban arról, hogy a közmûsor-szolgáltató
megrendelései, valamint a külsõ munkatársak megbízásai ne teremtsenek lehetõséget jogosulatlan elõnyszerzésre
a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára.
Ennek keretében érdemes szabályozni azt, hogy a mûsorszolgáltató alkalmazottaitól, munkatársaitól és azok közvetlen
hozzátartozóitól, illetõleg ezek tulajdonában lévõ vállalkozásoktól milyen feltételek fennállása esetén lehetséges
mûsorszámot megrendelni.
Lehetséges szabályozni azt, hogy a mûsorszolgáltató milyen vállalkozásoktól nem rendel meg mûsorokat, a mûsorszolgáltatónak vagy valamely alkalmazottjának az adott vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedéseire figyelemmel.
A fentiekben említetteken felül a mûsorszolgáltató jogosult bármilyen általa fontosnak vélt területet a Mûsorszolgáltatási Szabályzatban szabályozni.
Budapest, 2009. június 30.
Dr. Majtényi László s. k.,
az Országos Rádió és Televízió Testület
elnöke

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére
A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK
(1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.)
rektora
pályázatot hirdet az
MPANNI KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI INTÉZETBE
intézetigazgatói feladatok ellátására
Az intézetigazgató feladatai:
– a Konduktív Pedagógiai Intézet szakmai, tudományos és költséghatékony mûködésének megszervezése, a fõiskolai
képzés folyamatos mûködésének biztosítása a hatályban lévõ jogszabályi és az MPANNI belsõ szabályzataiban rögzített
rendelkezések maradéktalan betartásával,
– felelõs az intézet oktató-kutató munkájának vezetéséért, megszervezéséért és koordinálásáért,
– irányítja és ellenõrzi a Konduktív Pedagógiai Intézethez tartozó oktatók és más dolgozók munkáját,
– tagja a Rektori Tanácsnak, közremûködik a rektori döntések elõkészítésében (az MPANNI SZMSZ szerint),
– a fõiskolai képzés tartalmi elemzése, aktualizálása, rövid és hosszú távú fejlesztési terv készítése,
– az intézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének tervezése, irányítása,
– az intézetben folyó tudományos kutatómunka stratégiájának kidolgozása, megszervezése, irányítása,
– a saját szakterülete tudományos életének szervezése a fõiskolán,
– közremûködik a fõiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kidolgozásában és megvalósításában,
– az egységéhez tartozó oktatók tudományos fokozatszerzõ és publikáló tevékenységének ösztönzése,
– az egységéhez tartozó oktatók konferenciákon, tudományos üléseken való részvételének ösztönzése,
– külsõ támogatások megszervezésével és pályázati tevékenységgel a kutatás mûködési feltételeinek javítása,
– részvétel a Rektori Tanács által meghatározott további BA- és MA-képzés, felsõfokú szakképzés tartalmi és formai kidolgozásában,
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– elméleti és gyakorlati órák tartása szakterületén, feladatok ellátása a fõiskola hazai és nemzetközi képzéseiben (jelenlegi BA, kurzusok, továbbképzések, vendég-elõadások),
– a tantárgyfelelõsi feladatok ellátása,
– jegyzetírás, segédanyagok összeállításának ösztönzése, megjelentetésének elõsegítése,
– az intézet aktív oktatói részvételének biztosítása szakterületenként a fõiskola tudományi diákköri munkájában,
– kapcsolattartás a fõiskola más szakmai-tudományos egységeivel, az intézeten belüli egységek vezetõivel, a hallgatói
képviselettel, az érdek-képviseleti szervekkel (az MPANNI SZMSZ szerint),
– az intézet, valamint az intézeti tanszékek minõségbiztosítási követelmények szerinti, valamint a MAB elõírásainak
megfelelõ mûködésének biztosítása,
– aktív szervezõi és részvételi feladatok a hazai és nemzetközi szakmai projektek szervezésében, kivitelezésében,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása és bõvítése,
– az egységéhez tartozó oktatók és munkatársak munkakörülményeinek és munkafeltételeinek tervezése és koordinálása.
Az intézetigazgatói megbízás 4 évre szól, amely megújítható.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
– rendelkezzék szakirányú fõiskolai (konduktor vagy konduktor-tanítói) és egyetemi (pedagógiai) oklevéllel,
– rendelkezzék szakirányú (neveléstudományi) tudományos minõsítéssel,
– szakirányú szakmai-tudományos tevékenysége elismert legyen,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére,
– rendelkezzen minimálisan 8 év felsõoktatásban eltöltött oktatói, valamint vezetõi és kutatói tapasztalattal,
– elõadóképes idegennyelv-tudással (két világnyelv ismerete) bírjon.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot, amely összefoglalja az eddigi szakmai, tudományos és közéleti munkásságát,
– publikációs jegyzékét,
– a megpályázott intézet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit,
– a tudományos minõsítést tanúsító okirat másolatát,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül,
3 példányban, zárt borítékban, a fõiskola rektorának címezve, Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. címre.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Konduktív Pedagógiai Intézet intézetigazgatói feladatok ellátására”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejétõl számított 30 napon belül.
Értesítés: az elbírálástól számított 5 napon belül.

MPANNI HUMÁNTUDOMÁNYI INTÉZET
intézetigazgatói feladatok ellátására

Az intézetigazgató feladatai:
– a Humántudományi Intézet szakmai, tudományos és költséghatékony mûködésének megszervezése, a fõiskolai képzés
folyamatos mûködésének biztosítása a hatályban lévõ jogszabályi és az MPANNI belsõ szabályzataiban rögzített rendelkezések maradéktalan betartásával,
– felelõs az intézet oktató-kutató munkájának vezetéséért, megszervezéséért és koordinálásáért,
– irányítja és ellenõrzi a Humántudományi Intézethez tartozó oktatók és más dolgozók munkáját,
– tagja a Rektori Tanácsnak, közremûködik a rektori döntések elõkészítésében (az MPANNI SZMSZ szerint),
– a fõiskolai képzés tartalmi elemzése, aktualizálása, rövid és hosszú távú fejlesztési terv készítése,
– az intézet adminisztrációs és gazdasági tevékenységének tervezése, irányítása,
– az intézetben folyó tudományos kutatómunka stratégiájának kidolgozása, megszervezése, irányítása,
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– a saját szakterülete tudományos életének szervezése a fõiskolán,
– közremûködik a fõiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kidolgozásában és megvalósításában,
– az egységéhez tartozó oktatók tudományos fokozatszerzõ és publikáló tevékenységének ösztönzése,
– az egységéhez tartozó oktatók konferenciákon, tudományos üléseken való részvételének ösztönzése,
– külsõ támogatások megszervezésével és pályázati tevékenységgel a kutatás mûködési feltételeinek javítása,
– részvétel a Rektori Tanács által meghatározott további BA- és MA-képzés, felsõfokú szakképzés tartalmi és formai kidolgozásában,
– elméleti és gyakorlati órák tartása szakterületén, feladatok ellátása a fõiskola hazai és nemzetközi képzéseiben (jelenlegi BA, kurzusok, továbbképzések, vendég-elõadások),
– a tantárgyfelelõsi feladatok ellátása,
– jegyzetírás, segédanyagok összeállításának ösztönzése, megjelentetésének elõsegítése,
– az intézet aktív oktatói részvételének biztosítása szakterületenként a fõiskola tudományos diákköri munkájában,
– kapcsolattartás a fõiskola más szakmai-tudományos egységeivel, az intézeten belüli egységek vezetõivel, a hallgatói
képviselettel, az érdek-képviseleti szervekkel (az MPANNI SZMSZ szerint),
– az intézet, valamint az intézeti tanszékek minõségbiztosítási követelmények szerinti, valamint a MAB elõírásainak
megfelelõ mûködésének biztosítása,
– részvétel hazai és nemzetközi szakmai projektek szervezésében, kivitelezésében,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása és bõvítése,
– az egységéhez tartozó oktatók és munkatársak munkakörülményeinek és munkafeltételeinek tervezése és koordinálása.
Az intézetigazgatói megbízás 4 évre szól, amely megújítható.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
– rendelkezzék szakirányú egyetemi (pedagógia vagy speciális pedagógiai) oklevéllel,
– rendelkezzék szakirányú (neveléstudományi) tudományos minõsítéssel,
– szakirányú szakmai-tudományos tevékenysége elismert legyen,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére,
– rendelkezzen minimálisan 8 év felsõoktatásban eltöltött oktatói, valamint vezetõi és kutatói tapasztalattal,
– elõadóképes idegennyelv-tudással (két világnyelv ismerete) bírjon.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot, amely összefoglalja az eddigi szakmai, tudományos és közéleti munkásságát,
– publikációs jegyzékét,
– a megpályázott intézet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit,
– a tudományos minõsítést tanúsító okirat másolatát,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül,
3 példányban, zárt borítékban, a fõiskola rektorának címezve, Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. címre.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Humántudományi Intézet intézetigazgatói feladatok ellátására”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejétõl számított 30 napon belül.
Értesítés: az elbírálástól számított 5 napon belül.

Speciális Pedagógiák Intézeti Szakcsoportban
fõállású adjunktusi munkakör betöltésére
Általános feltételek: a pályázónak meg kell felelnie a többször módosított, 2005. évi CXXXIX. törvény nem állami felsõoktatási intézményekre vonatkozó és az MPANNI SZMSZ foglalkoztatási, oktatói és kutatói követelményrendszerében
meghatározott feltételeknek.
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A kinevezendõ adjunktus feladata:
– vegyen részt a szakcsoportban nevelési, oktatási és képzési (hazai és nemzetközi) feladatainak ellátásában,
– az elméleti képzés területén legyen képes az általános pedagógia tárgykörébe tartozó tárgyak (elsõsorban Didaktika és
módszertana, Alternatív pedagógia, Pedagógusmesterség), valamint a speciális pedagógia tárgykörébe tartozó tárgyak
oktatására (elsõsorban: Differenciálás pedagógiája, Képességfejlesztés, Integrált nevelés elmélete),
– legyen képes a fõiskolai hallgatók pedagógiai gyakorlatának megszervezésére, vezetésére és értékelésére,
– a gyakorlati képzés keretében legyen képes pedagógiai, csoportvezetõi feladatok ellátására,
– szervezze a rábízott területeken a fõiskolai nevelõ-oktató munkát,
– végezze szakterületén folyamatosan a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek, tankönyvek, szakcikkek írására szerzõként és társszerzõként,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse szakcsoportja és a Humántudományi Intézet tudományos munkáját,
– törekedjen szintetizáló eredmények elérésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógia szolgálatában.
A pályázó rendelkezzék tanítói és szakpedagógusi (kutató, fejlesztõ) felsõfokú diplomával, a neveléstudomány területén
legalább szigorlattal lezárt doktori (PhD) tanulmányokkal, legyen képes legalább egy idegen nyelven (elsõsorban angol,
orosz, német) a fõiskola nemzetközi képzéseibe bekapcsolódni, valamint rendelkezzék ismeretekkel a felsõoktatásban
zajló érdemi folyamatokról.
Elõnyt élvez az, akinek legalább 5 éves oktatói tapasztalata van a felsõfokú pedagógusképzésben, oktatói és gyakorlati
tapasztalattal bír iskoláskorú gyermekek körében szervezhetõ pedagógiai gyakorlat vezetésérõl, valamint oktatói tapasztalattal bír „Képességfejlesztés és differenciálás iskoláskorban”, „Alternatív pedagógiák” címû tárgyak felsõfokú oktatásában, továbbá többéves közoktatási tapasztalattal és pedagógus-továbbképzési tapasztalattal rendelkezik, gyakorlati
tapasztalattal bír SNI gyermekek integrált nevelési lehetõségeirõl, igazolható tantervfejlesztési, tankönyvszakértõi és
kapcsolódó pályázati tevékenységei vannak.
A pályázat tartalmazza a pályázó:
– rövid szakmai önéletrajzot,
– szakmai, oktatási és kutatási-tudományos munkáját,
– a doktori fokozat megszerzésének ütemtervét és hátralévõ feladatait, idegennyelv-tudását, szakmai díjait,
– szakmai és kutatási jövõbeni terveit,
– szakmai referenciát eddigi tevékenységérõl.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzát,
– tudományos és szakmai tevékenységek listáját,
– publikációs jegyzéket,
– a szakmai és kutatási terveket,
– szakképzettséget, a doktori (PhD) tanulmányainak lezárását igazoló szigorlati jegyzõkönyvet, idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az adatvédelmi törvénynek megfelelõen és az MPANNI szervezeti és
mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek,
– szakmai referenciákat.
A pályázatot és mellékleteit három példányban, az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított
30 napon belül kell az MPANNI Humánerõforrás-gazdálkodás Osztályára benyújtani, 1539 Budapest, Pf. 683.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MPANNI adjunktusi állására a Humántudományi Intézet Társadalomtudományi Intézeti Szakcsoportjában”.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtás határidejétõl számított 20. nap.
A pályázat elbírálásának eredményérõl írásban tájékoztatjuk a pályázót.
További információ: zsebe@peto.hu.
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Mûveltségterületek és Módszertanuk Intézeti Tanszéken
fõállású fõiskolai docensi munkakör betöltésére
Általános feltételek: a pályázónak meg kell felelnie a többször módosított, 2005. évi CXXXIX. törvény nem állami felsõoktatási intézményekre vonatkozó és az MPANNI SZMSZ foglalkoztatási, oktatói és kutatói követelményrendszerében
meghatározott feltételeknek.
A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– vegyen részt tanszéke nevelési, oktatási és képzési (hazai és nemzetközi) feladatainak ellátásában,
– az elméleti képzés területén legyen képes a vizuális mûvészeti, kézmûvesség, technika területek tárgykörébe tartozó
tárgyak oktatására, továbbá legyen képes a vizuális nevelés és a környezetkultúra tantárgyak és tantárgy-pedagógiájuk
tanítására,
– legyen képes részt venni és irányítani a gyakorlati képzés keretében megvalósuló vizuális nevelés és technika tárgyakhoz kapcsolódó módszertani és tantárgy-pedagógiai feladatok ellátására,
– szervezze a rábízott területeken a fõiskolai nevelõ-oktató munkát,
– végezze szakterületén folyamatosan a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek, tankönyvek, szakcikkek írására szerzõként és társszerzõként,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse intézeti tanszéke tudományos munkáját,
– törekedjen szintetizáló eredmények elérésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógia szolgálatában,
– legyen képes szabadidõs mûvészeti tevékenységek (vizuális nevelés és technika) megszervezésére az MPANNI gyakorló közoktatási intézményeiben,
– legyen képes tantárgyfelelõsi feladatok ellátására, a tantárgycsoportba tartozó tárgyak tartalmi összehangolására.
A pályázó rendelkezzék rajz- és környezetkultúra szakos tanári felsõfokú diplomával, az iparmûvészet területén szerzett
doktori (DLA) fokozattal, publikációs és ismert szakmai háttérrel, legyen képes legalább egy idegen nyelven (elsõsorban
angol, orosz, német) a fõiskola nemzetközi képzéseibe bekapcsolódni, valamint rendelkezzék ismeretekkel a felsõoktatásban zajló érdemi folyamatokról.
Elõnyt élvez az, aki rendelkezik formatervezõ iparmûvész és mesterfokú ipari formatervezõ mûvész felsõfokú végzettségekkel, legalább 10 éves oktatói tapasztalata van a felsõfokú pedagógusképzésben, oktatói és gyakorlati tapasztalattal bír mozgássérült gyermekek csoportjában szervezhetõ mûvészeti tevékenységekrõl, tanítási gyakorlat vezetésérõl, továbbá oktatói tapasztalattal bír Technika és tantárgy-pedagógiája, valamint Környezetkultúra címû tárgyak felsõfokú oktatásában.
A pályázat tartalmazza a pályázó:
– rövid szakmai önéletrajzát,
– szakmai, oktatási és kutatási-tudományos munkáját,
– szakmai és kutatási jövõbeni terveit,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, szakmai díjait,
– szakmai referenciát eddigi tevékenységérõl.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos és szakmai tevékenységének listáját,
– publikációs jegyzéket,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az adatvédelmi törvénynek megfelelõen és az MPANNI szervezeti és
mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek,
– szakmai referenciákat.
A pályázatot és mellékleteit 3 példányban, az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell az MPANNI Humánerõforrás-gazdálkodás Osztályára benyújtani, 1539 Budapest, Pf. 683.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MPANNI fõiskolai docensi állására a Humántudományi Intézet Alkalmazott
Pedagógia és Módszertana Intézeti Tanszéken”.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtás határidejétõl számított 20. nap.
A pályázat elbírálásának eredményérõl írásban tájékoztatjuk a pályázót.
További információ: zsebe@peto.hu.
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Társadalomtudományok Intézeti Szakcsoportjában
fõállású fõiskolai docensi munkakör betöltésére
Általános feltételek: a pályázónak meg kell felelnie a többször módosított, 2005. évi CXXXIX. törvény nem állami felsõoktatási intézményekre vonatkozó és az MPANNI SZMSZ foglalkoztatási, oktatói és kutatói követelményrendszerében
meghatározott feltételeknek.
A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– vegyen részt a szakcsoport nevelési, oktatási és képzési (hazai és nemzetközi) feladatainak ellátásában,
– az elméleti képzés területén legyen képes a társadalomtudomány tárgykörébe tartozó tárgyak (elsõsorban Etika, Kutatásmódszertan, Andragógia) oktatására, továbbá legyen képes az írott környezet tárgykörébe tartozó tárgyak (elsõsorban
gyermek- és ifjúságirodalom, anyanyelv és tantárgy-pedagógiája) tanítására,
– legyen képes részt venni és irányítani a gyakorlati képzés keretében megvalósuló, az anyanyelvi tárgyakhoz kapcsolódó módszertani és tantárgy-pedagógiai feladatok ellátását,
– szervezze a rábízott területeken a fõiskolai nevelõ-oktató munkát,
– folyamatosan végezze szakterületén a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek, tankönyvek, szakcikkek írására szerzõként és társszerzõként,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse a szakcsoport és a Humántudományi Intézet tudományos munkáját,
– törekedjen szintetizáló eredmények elérésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógia szolgálatában,
– legyen képes szaktudásával, szakmai tapasztalatával hozzájárulni a fõiskolai hallgatók értelmiségi életvitelének kialakulásához (önképzõ kör, szabadidõs programok megszervezésére stb.),
– legyen képes tantárgyfelelõsi feladatok ellátására, a tantárgycsoportba tartozó tárgyak tartalmi összehangolására.
A pályázó rendelkezzék pedagógia szakos tantári és szakpedagógusi, valamint magyar nyelv és irodalom szakos tanári felsõfokú diplomával, a neveléstudomány területén szerzett doktori (PhD) fokozattal, az irodalomtudomány területén legalább megkezdett doktori tanulmányokkal, legyen képes legalább egy idegen nyelven (elsõsorban angol, orosz, német) a fõiskola nemzetközi képzéseibe bekapcsolódni, valamint rendelkezzék ismeretekkel a felsõoktatásban zajló érdemi folyamatokról.
Elõnyt élvez az, aki a felsõoktatásban oktatói tapasztalattal, bír elsõsorban Andragógia, Kutatásmódszertan, Etika címû
tárgyak felsõfokú oktatásában, gyakorlati tapasztalattal bír mozgássérült gyermekek csoportjában szervezhetõ anyanyelvi tanítási gyakorlatok hallgató felkészítésében, valamint az alábbi kompetenciákkal bír: jó kommunikációs és kapcsolatalakító készség, sokoldalúság, kreativitás, jó íráskészség.
A pályázat tartalmazza a pályázó:
– rövid szakmai önéletrajzát,
– szakmai, oktatási és kutatási-tudományos munkáját,
– szakmai és kutatási jövõbeni terveit,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, szakmai díjait,
– szakmai referenciát eddigi tevékenységérõl.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos és szakmai tevékenységének listáját,
– publikációs jegyzéket,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az adatvédelmi törvénynek megfelelõen és az MPANNI szervezeti és
mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek,
– szakmai referenciákat.
A pályázatot és mellékleteit 3 példányban, az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell az MPANNI Humánerõforrás-gazdálkodás Osztályára benyújtani, 1539 Budapest, Pf. 683.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MPANNI docensi állására a Humántudományi Intézet Társadalomtudományok Intézeti Szakcsoportjában”.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtás határidejétõl számított 20. nap.
A pályázat elbírálásának eredményérõl írásban tájékoztatjuk a pályázót.
További információ: zsebe@peto.hu.
Dr. Schaffhauser Franz s. k.,
rektor
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A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARON
dékánhelyettesi megbízásra
A megbízás a pályázati eljárás lebonyolítását követõen tölthetõ be, határozott idõre (3 évre) szóló vezetõi megbízással.
Fõbb munkaköri feladatok:
– a dékán munkájának segítése,
– részvétel a kar munkájának szervezésében, irányításában, ellenõrzésében,
– a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a Semmelweis Egyetemen fennálló teljes munkaidejû egyetemi tanári vagy egyetemi docensi közalkalmazotti jogviszony,
– egyetemi diploma,
– legalább 10 éves oktatói tevékenység,
– hazai és nemzetközi publikációkkal alátámasztott kutatói tevékenység.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató- és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– a fontosabbnak ítélt publikációi jegyzékét,
– idegennyelv-tudás és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.
A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat hiteles másolatát,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a www.sote.hu weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a jogszabályoknak és az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– az önéletrajzot és az eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tudományos munkájának részletes ismertetését elektronikus
formában is az uanita@rekhiv.sote.hu e-mail címre.
A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (www.kszk.gov.hu) történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõt követõ négy hónapon belül.
A szabályszerûen összeállított pályázatot 2 példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára [1085
Budapest, Üllõi út 26., Munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba. Ügyintézõ: Urbán Anita, telefon: 06 (1)
459-1500/55107-es mellék] kell benyújtani.
Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére 1
A pályázat benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt
feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõ program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok.

Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Alsódobsza Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3717 Alsódobsza,
Rákóczi út 44.
Tel.: (47) 350-589
Fax: (47) 550-003

Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsõde
3717 Alsódobsza,
Rákóczi út 36.
Óvodavezetõ
(teljes munkaidõ)

Fõiskola, közoktatás-vezetõi v. és szakvizsga, legalább 5 év
vgy., vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A vezetõi megbízás 2014. júl.
31-ig szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2009. aug. 19.
Pehi: 2009. aug. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Lf.: az óvoda és bölcsõde tevékenységi körébe
tartozó feladatok vezetõi irányítása, különös
tekintettel a Közokt. tv.
és az MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. tv-ben
foglaltakra.

Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9222 Hegyeshalom,
Fõ u. 134.
Tel.: (96) 568-250
Fax: (96) 220-084
Romhány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2654 Romhány,
Kossuth út 63.
Tel./fax: (35) 355-011,
(35) /355-232

21. szám
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A pályázathoz csatolni kell: b.,
végzettséget igazoló om., szakmai ön., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelések, vezetõi elképzelések, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, pályázó nyilatkozata
arról, hogy pályázatának nyílt
vagy zárt ülésen történõ tárgyalását kéri, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 246/2009.,
valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetõ.
Pc.: Alsódobsza Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete

Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsõde
9222 Hegyeshalom,
Damjanich u. 2/a
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapedagógus v., legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2009. aug. 5.
A vezetõi megbízás 2014. aug.
5-ig szól.
Pehi: 2009. aug. 4.

Aranyalma Óvoda
Óvodavezetõ

Szakiránynak megfelelõ
pedagógusi képesítés,
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szgy., legalább 2 év
vgy., büntetlen elõélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A vezetõi megbízás 2014. aug.
31-ig, 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben való közzétételtõl
számított 15. nap.
Pehi: 2009. aug. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, szakképesítést igazoló oklevelek hitelesített másolata, b., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
„Óvodavezetõ” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Terman István polgármester
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Iskolaigazgató
1

Nagyesztergár Községi
Önkormányzat
8415 Nagyesztergár,
Radnóti u. 58.

2

Ányos Pál Általános
Iskola
8415 Nagyesztergár,
Radnóti u. 41.
Igazgató
(teljes munkaidõ)
Lf.: az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása,
a szakmai – pedagógiai –, módszertani vezetés, irányítás és ellenõrzés. A fenntartóval és
egyéb szervekkel folyamatos együttmûködés,
kapcsolattartás. Az intézmény mûködésére
vonatkozó programok,
belsõ szabályzatok kidolgozása, karbantartása. A tanulói létszám
biztosítása az önálló
1–8. osztályos iskola
mûködtetéséhez.

3

4

Fõiskolai v. (tanító
vagy tanár), pedagógus
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.,
számítástechnikai alapfokú ismeretek és alkalmazási gyakorlat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: nevelési-oktatási
intézményben jelenleg
is fennálló alkalmazásban van, német nyelvbõl nyelvvizsga,
társalgási szintû nyelvtudás, középfokú számviteli, pénzügyi
ismeretek a gazdálkodáshoz, ECDL vizsga
(4 vagy 7 modul), közoktatás-vezetõi képesítés, nevelési-oktatási
intézményben vezetõi
munkakörben szerzett
gyakorlat, hátrányos
helyzetû gyermekekkel
való foglalkozásban
szerzett gyakorlat,
B kategóriás vezetõi
engedély.
Elvárt kompetenciák: jó
szintû vezetési ismeretek, kiváló szintû kommunikációs és
kapcsolattartó készség.
Elõnyt jelentõ kompetenciák: jó helyzetfelmérési és gyors
reagálási készség, jó
szinten konfliktuskezelés, nagyfokú önállóság,
kreativitás.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A vezetõi megbízás 2014. aug.
31-ig, 5 évre szól.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2009. aug. 14.
Pehi: 2009. aug. 24.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatot Nagyesztergár Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete bírálja el, a
testületbõl létrehozott 3 fõs elõkészítõ biztosság javaslata, a nevelõtestületi vélemény, a szülõi
munkaközösségi vélemény, alkalmazotti vélemény figyelembevételével.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint a Képviselõ-testületi döntés
alapján a magasabb vp. 150%
rendelkezései az irányadók,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: az
intézmény vezetésére, az önálló
intézményi mûködés megtartására és fejlesztésére vonatkozó
részletes program, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló
om., részletes szakmai ön., b.,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai vagy elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 1447-4/2009.,
valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.
Pc.: Nagyesztergár Községi Önkormányzat
E-mail: szafner1234@invitel.hu
f.: Szafner József körjegyzõ
Tel.: (88) 487-002,
(88) 585-280
E-mail: dudaronkorm@invitel.hu
A pályázati kiírás további közzétételének helye: kozigallas.gov.hu, Veszprém megyei
Napló.
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Csele-Völgye Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás
7728 Somberek,
Kossuth L. u. 111.
Tel.: (69) 338-121
E-mail: jegyzo.somberek@baranya.hu

Sombereki Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
Igazgató

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
– német nyelv tanítására jogosító nyelvtanári
fõiskolai v. és szakképzettség, 10 év pedagógusi gyakorlat, 5 év
vgy.

ÁEI: 2009. aug. 25.
A vezetõi megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2009. júl. 29.
Pehi: 2009. aug. 24.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om., szgy. igazolása, szakmai ön.,
vpr., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai és elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 875/2009.
Pc.: Csoboth Tamás
polgármester

Lf.: az intézmény szakmai vezetése és gazdálkodási feladatainak
ellátása. Az intézményben és tagintézményeiben német nemzetiségi
nyelvoktatás folyik.

Egyéb vezetõ
Csillagfürt Óvoda
2040 Budaörs,
Ifjúság u. 8.
Tel.: (23) 421-971

Óvodavezetõ-helyettes

Felsõfokú óvodapedagógusi v.

Vackor Óvoda
2040 Budaörs,
Szabadság u. 136.
Tel./fax: (23) 420-163
E-mail: vackor.ovoda@vivamail.hu

Óvodavezetõ-helyettes,
óvodapedagógus

Fõiskolai v.
Elõny: szakvizsga.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. aug. 3.
Pehi: 2009. aug. 14.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Próbaidõ: 6 hónap.
Jelenleg közalkalmazotti álláshely erre külön nem áll rendelkezésre.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: iskolai végzettséget igazoló om.,
szakmai ön., b.
A pályázatot postai vagy elektronikus úton kell benyújtani.
Pc.: Fõcze Károlyné
óvodavezetõ
E-mail: csillagfurtovi@vivamail.hu
ÁEI: 2009. szept. 1.
A vezetõhelyettesi megbízás határozatlan idõre szól.
Pbhi: 2009. aug. 15.
Pehi: 2009. aug. 20.
Az óvodavezetõ-helyettesi megbízáshoz üres álláshellyel nem
rendelkeznek.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., om., motivációs levél.
Pc.: Tersánszkyné Nyitrai Éva
óvodavezetõ
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Herceg Batthyány
Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola
8130 Enying,
Kossuth L. u. 55.
Tel.: (22) 372-221
Tel./fax: (22) 372-218

1 fõ általános iskolai
igazgatóhelyettes

Fõiskolai v.

1 fõ középiskolai
igazgatóhelyettes

Egyetemi v.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs Bizottsága
6000 Kecskemét,
Juhar u. 23.
Tel.: (76) 477-666

BKMÖ Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs Bizottsága
Bajai telephely
6500 Baja,
Barátság tér 18.
Igazgatóhelyettes

Büntetlen elõélet, cselekvõképesség, gyógypedagógus vagy
pszichológus szakképesítés, pedagógus munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy., határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony,
pedagógus szakvizsga,
vagy klinikai, tanácsadói pszichológusi
szakvizsga.
Elõny: diagnosztikai
gyakorlatban szerzett
tapasztalat.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2014. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2009. aug. 3.
Pehi: 2009. aug. 28.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr., végzettséget
igazoló hiteles om., b., korábbi
jogviszonyról munkáltatói igazolás, adatvédelmi nyilatkozat.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését.

Napközi Otthonos
Óvoda
2648 Patak,
Kossuth út 6/A
Tel.: (35) 392-062

Napközi Otthonos
Tagóvoda
2647 Hont,
Rákóczi u. 1.
Tagóvoda-vezetõ

Felsõfokú óvodapedagógusi v., 5 év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: vgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Bartók Béla Zeneiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8500 Pápa,
Korona u. 27.
Tel.: (89) 313-116

Igazgatóhelyettes

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
b., ön.
f.: Falaki Csaba igazgató
Tel./fax: (89) 510-345,
06 (70) 601-7551

Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és
Általános Iskola
7624 Pécs,
Õz u. 2.
Tel.: (72) 311-843

Igazgatóhelyettes

Fõiskolai vagy egyetemi pedagógus v., legalább 5 év pedagógiai
szgy.
Elõny: igazgatóhelyettesi gyakorlat.

ÁEI: 2009. nov. 1.
A megbízás 2014. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a benyújtás határidejének
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., fejlesztési
elképzelések, b., végzettséget
igazoló om.

ÁEI: 2009. aug. 11.
A pályázatot postai vagy elektronikus úton kell benyújtani.
Pc.: Herceg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános Iskola
E-mail: torokbalint@torokb-enying.sulinet.hu
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Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3980 Sátoraljaújhely,
Deák u. 10.
Tel.: (47) 321-441
Fax: (47) 521-366
Sükösd-Érsekcsanád
ÁMK
6346 Sükösd,
Deák F. u. 123.
Tel.: (79) 563-011
Fax: (79) 563-010

Kollégiumvezetõ

Felsõfokú v.
Elõny: közoktatás-vezetõi szakvizsga, kollégiumban szerzett legalább
5 év szgy.

Sükösd-Érsekcsanád
ÁMK Óvodájának
Érsekcsanádi
Tagintézménye
6347 Érsekcsanád,
Deák F. u. 19.
Tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú óvodapedagógusi v., legalább 5 év
szgy.

Horváth Mihály Gimnázium és Szakképzõ Iskola Igazgatótanácsa
6600 Szentes,
Szent Imre herceg u. 2.
Tel.: (63) 561-586
Fax: (63) 561-596

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, a
Horváth Mihály Gimnázium és Szakképzõ
Iskola Tagintézménye
6600 Szentes,
Ady Endre u. 6–8.
Tagintézmény-vezetõ

Újvárosi Általános
Iskola
5000 Szolnok,
Dr. Durst János út 1.
Tel.: (56) 520-250
Fax: (56) 520-259

Igazgatóhelyettes

Pedagógusi egyetemi
v., legalább 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: az iskola profiljának megfelelõ szakképzõ intézményben
szerzett szgy., vgy.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.
Fõiskolai v.
Elõny: történelem szakos tanári v., közoktatási minõségfejlesztésben
szerzett legalább 3 év
szgy.

Vas Megyei Önkormányzat Közgyûlése
9700 Szombathely,
Berzsenyi D. tér 1.
Tel.: (94) 515-743

Vas Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon
9700 Szombathely,
Vörösmarty M. u. 11.
Intézményvezetõ

A 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mellékletének I. rész
II. pontjában elõírt szakirányú szakképzettség,
legalább 5 év felsõfokú
végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést

21. szám
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A pályázatot „Intézményvezetõ-helyettesi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Pécsi Tudományegyetem
Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2009. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc., f.: Györgyi Béláné igazgató
A KSZK honlapján történõ közzététel ideje: 2009. júl. 6.
ÁEI: 2009. okt. 1.
A vezetõi megbízás 2014. szept.
30-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 15 nap.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, valamint Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
ÁEI: 2009. okt. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pehi: véleményezési határidõ lejártát követõ elsõ igazgatótanácsi ülés.

ÁEI: 2009. aug. 24.
Pbhi: 2009. aug. 14.
Pehi: 2009. aug. 19.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
om., ön., vezetõhelyettesi program.
Pc.: Kovács Sándorné igazgató
ÁEI: 2009. okt. 1.
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Újonnan létesített jogviszony
esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével
– 3 hónap próbaidõ kikötésével.
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Az intézményvezetõ a
Vas Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon személyes
gondoskodás keretébe
tartozó gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
intézmény egyszemélyi
felelõs vezetõje.

igénylõ, a gyermekvédelem, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett
szgy., a pályázóval
szemben nem állnak
fenn a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény
15. § (8) bekezdésében
meghatározott kizáró
okok, büntetlen elõélet.
Elõny: szociális szakvizsga, a gyermekvédelem területén szerzett
vgy.

Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártát követõ 60 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 1/A. § (9), (10)
bekezdése által meghatározott
összetételû eseti bizottság a kiírt
feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen meghallgatja, a
pályázatokat véleményezi,
amely alapján az Egészségügyi,
Szociális és Gyermekvédelmi
Bizottság az intézményvezetõi
álláshely betöltésére tett javaslatát elbírálás céljából a megyei
közgyûlés elé terjeszti.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, illetve a
Kjt.-nek a szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet alapján,
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., képesítést igazoló
om., szgy. igazolása, vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, b.,
pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelmérõl és
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn, adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
postai úton vagy személyesen,
„Pályázat intézményvezetõi álláshely betöltésére” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Vas Megyei Közgyûlés
elnöke
f.: Vas Megyei Önkormányzati
Hivatal Egészségügyi, Szociális
és Ifjúságvédelmi Titkársága
Tel.: (94) 515-742
A KSZK honlapján történõ közzététel idõpontja: 2009. júl. 15.

Lf.: az intézmény vezetéséhez, irányításához
kapcsolódó tevékenységek során gyakorolja a
jogszabályokban és az
intézmény Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában biztosított jogköröket.
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három nónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

2 fõ német nemzetiségi
óvodapedagógus
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

Felsõfokú szakirányú v.

Csillagfürt Óvoda
2040 Budaörs,
Ifjúság u. 8.
Tel.: (23) 421-971

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Juttatás: ill., p. Kjt. szerint, szf.
A pályázathoz csatolni kell: iskolai végzettséget igazoló om.,
szakmai ön., b.
A pályázatot postai vagy elektronikus úton kell benyújtani.
Pc.: Fõcze Károlyné
óvodavezetõ
E-mail: csillagfurtovi@vivamail.hu

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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KIMBI Óvoda
1121 Budapest,
Tállya u. 22.

2

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

3

Felsõfokú képesítés,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség.

Lf.: óvodapedagógusi
feladatok munkaköri
leírás szerint.

I. István Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda
3163 Karancsság,
Kossuth út 27.

Óvodapedagógus

Felsõfokú óvodapedagógusi v.

Csivitelõ Óvoda
és Bölcsõde
8196 Litér,
Árpád u. 2.
Tel.: (88) 598-355

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Óvodapedagógusi v.

Kétnyelvû Német
Nemzetiségi
Óvoda-Bölcsõde
8251 Zánka,
Iskola u. 4.
Tel.: (87) 468-103

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Felsõfokú óvodapedagógusi v.

3175
4

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. aug. 15.
Pehi: 2009. aug. 31.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
b., végzettséget igazoló om.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 099/2009.,
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Pc.: KIMBI Óvoda
f.: Marosi Hedvig
Tel.: (20) 556-6697
www.kimbiovi.hu
ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
Pc.: Godó Péter igazgató
ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., iskolai végzettséget igazoló om.
A pályázatot 1 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Csizmadia Margit
intézményvezetõ
ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl számított 30 napon belül.
Pehi: a pbhi-t követõ 30 napon
belül.
Juttatás: ill. Kjt szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban,
„Óvodapedagógus” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Kétnyelvû Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsõde
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Pedagógus
1

2

3

4

Benedek Elek Általános
Iskola és Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
2887 Ácsteszér,
Kossuth u. 56.
Tel.: (34) 559-031

Gyógytestnevelõ

Felsõfokú iskolai v.
(fõiskola).
Elõny: óvónõi v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget igazoló om., b.
Pc.: Benedek Elek Általános
Iskola
2884 Bakonyszombathely,
Kossuth u. 55.
f.: Kolonics Éva
intézményvezetõ
Tel.: 06 (20) 824-4884

Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképzõ
Iskola és Gimnázium
1062 Budapest
VI. kerület,
Andrássy út 63–65.
Levélcím:
1389 Budapest,
Pf. 103

Magyar–angol
(angol-német, más párosítás is lehetséges)
szakos tanár
(határozott idõre, teljes
munkaidõ)

Egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógiai v.,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet.
Megkívánt személyiségi jegyek: felelõsségtudat, megbízhatóság, jó
kommunikációs készség, objektivitás, munkabírás, alaposság,
motivációs készség,
kezdeményezõkészség.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2010. aug. 31-ig
szól.
Pbhi: 2009. aug. 5.
Pehi: 2009. aug. 14.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: pályázati kérelem, szakmai ön., b.
másolata vagy a postai feladásról az igazoló szelvény, elõírt
képzettséget, képesítést tanúsító
om.
A pályázat tartalmára vonatkozó
követelmények: a pályázónak tájékoztatást kell adnia szakmai
pályaútjáról, valamint a pályázattal betöltendõ munkakör ellátására vonatkozó szakmai
elképzeléseirõl, és minden
egyéb olyan körülményrõl
(pl. szolgálati idõn kívüli munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fennállása), amely a
munkakör ellátása, valamint a
pályázat értékelése szempontjából jelentõséggel bír.
A pályázatot és mellékleteit zárt
borítékban, „Pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és Gimnázium
f.: Szász Ottó igazgató
Tel.: (1) 342-7188
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Sõregi Zsófia igazgatóhelyettes
Tel.: (1) 413-3710/40 mellék,
26 mellék
A pályázati kiírás további közzétételének helye: kszk.gov.hu,
fenntartó honlapja.

Matematika–kémia
szakos tanár
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)
Lf.: szakiskolai, szakközépiskolai tanulók
oktatása, nevelése, általános, ill. élelmiszeripari szakmacsoportok
speciális területén osztályfõnöki feladatok ellátása.

Biológia–kémia szakos
tanár
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)

Egyetemi vagy fõiskolai szintû szakmai és
pedagógiai v., magyar
állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, lehet pályakezdõ vagy már gyakorlattal rendelkezõ.
Megkívánt személyiségi jegyek: felelõsségtudat, megbízhatóság, jó
kommunikációs készség, objektivitás, munkabírás, alaposság,
motivációs készség,
kezdeményezõkészség.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Próbaidõ: 4 hónap.
Pbhi: a pályázati felhívás közzétételétõl számított 15. nap.
Pehi: 2009. aug. 14.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: pályázati kérelem, szakmai ön., b.
másolata vagy a postai feladásról az igazoló szelvény, elõírt
képzettséget, képesítést tanúsító
om.
A pályázat tartalmára vonatkozó
követelmények: a pályázónak tájékoztatást kell adnia szakmai
pályaútjáról, valamint a pályázattal betöltendõ munkakör ellátására vonatkozó szakmai
elképzeléseirõl, és minden egyéb
olyan körülményrõl (pl. szolgálati idõn kívüli munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony fennállása), amely a munkakör ellátása, valamint a pályázat
értékelése szempontjából jelentõséggel bír.

Cukrász szakmai v.,
egyetemi vagy fõiskolai
szintû pedagógiai v. (ha
nincs, akkor 5 éven belül meg kell kezdeni),
5 év szgy., magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet.
Megkívánt személyiségi jegyek: felelõsségtudat, megbízhatóság,
jó kommunikációs

A pályázatot és mellékleteit zárt
borítékban, „Pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola és Gimnázium
f.: Szász Ottó igazgató
Tel.: (1) 342-7188
Sõregi Zsófia igazgatóhelyettes
Tel.: (1) 413-3710/40 mellék,
26 mellék

Lf.: szakiskolai, szakközépiskolai tanulók
oktatása, nevelése, általános ill. élelmiszeripari
szakmacsoportok speciális területén osztályfõnöki feladatok ellátása.

Cukrász szakoktató
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõ)
Lf.: cukrászati gyakorlati oktatás tanulócsoport
számára az iskolai tanmûhelyben. A szakma
elsajátítása, megszerettetése a tanulókkal, versenyekre és vizsgára
felkészítés. A tanulók
nevelése, az egyéniség
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kialakításának elõsegítése, az önálló, jó minõségû munkavégzési
igény kialakítása.

készség, objektivitás,
munkabírás, alaposság,
motivációs készség,
kezdeményezõkészség.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: intézmény
honlapja, fenntartó honlapja.

Darus Utcai Általános
és Magyar–Német Két
Tannyelvû Iskola
1181 Budapest,
Darus u. 3.
Tel.: (1) 290-3216
Fax: (1) 296-0333

Matematika–informatika szakos tanár

Felsõfokú v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. aug. 10.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.

Csornai Általános és
Mûvészeti Iskola,
Óvoda
Széchenyi István
Körzeti
Általános Iskolája
9300 Csorna,
Árpád u. 2.
Tel.: (96) 261-238
Fax: (96) 260-285

3 fõ tanító
(határozott idõre)

Tanítóképzõ Fõiskolai
v.
Elõny: angol mûveltségterület.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenést
követõ 15. nap.
Pehi: a pályázat lezárását követõ
5. nap.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésõbb a benyújtási határidõ napján postára
adják.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: végzettséget igazoló om., b.
Pc.: Némethné Fülöp Terézia
igazgató

1 fõ tanító –
napközis nevelõ
(határozott idõre)

Tanítóképzõ fõiskolai
v.

1 fõ tanár

Tanítóképzõ fõiskolai
v.
Elõny: kémia szak.

ÁEI: 2009. aug. 24.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenést
követõ 15. nap.
Pehi: a pályázat lezárását követõ
5. nap.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésõbb a benyújtási határidõ napján postára adják.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: végzettséget igazoló om., b.
Pc.: Némethné Fülöp Terézia
igazgató
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Kossuth Zsuzsanna
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2370 Dabas,
József A. u. 107.
Tel.: (29) 560-670
Fax: (29) 560-671

2

Német szakos tanár
(határozott idõre)

3

Fõiskolai vagy egyetemi v., számítógép felhasználói szintû
ismerete.

4

ÁEI: 2009. aug. 24.
A megbízás fél évre szól.
Pehi: 2009. aug. 12.
Juttatás: étkh., utazásiköltség-hozzájárulás.

ÁEI: 2009. aug. 24.
A megbízás 2 évre szól.
Pehi: 2009. aug. 12.
Juttatás: étkh., utazásiköltség-hozzájárulás.

Német szakos tanár
(határozott idõre)

Beregszászi Pál
Szakközépiskola
és Szakiskola
4024 Debrecen,
Burgundia u. 1.
Tel.: (52) 503-150
Fax: (52) 503-155

3179

Közgazdász szakos
tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v., közgazdász-tanár, pénzügy–logisztika szak,
számítógép felhasználói
szintû ismerete.

ÁEI: 2009. aug. 24.
A megbízás 2010. jún. 30-ig
szól.
Pehi: 2009. aug. 12.
Juttatás: étkh., utazásiköltség-hozzájárulás.

Gyengeáramú villamosmérnök-tanár
(határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: a pályázat megjelenésétõl
számított 2 hét.
Pehi: 2009. aug. 26.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., om.
Pc.: Nagyné Oláh Katalin
igazgató

Szakirányú egyetemi v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2009. dec. 31-ig
szól.
Pbhi: a pályázat megjelenésétõl
számított 2 hét.
Pehi: 2009. aug. 26.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., om.
Pc.: Nagyné Oláh Katalin
igazgató

Erõsáramú villamosmérnök-tanár
(határozott idõre)

Informatika–bármely
szakos tanár
(határozott idõre)
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Informatika–bármely
szakos tanár
(határozott idõre)

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2010. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: a pályázat megjelenésétõl
számított 2 hét.
Pehi: 2009. aug. 26.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., om.
Pc.: Nagyné Oláh Katalin
igazgató

Matematika–informatika szakos tanár
(határozott idõre)

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2009. dec. 31-ig
szól.
Pbhi: a pályázat megjelenésétõl
számított 2 hét.
Pehi: 2009. aug. 26.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., om.
Pc.: Nagyné Oláh Katalin
igazgató

Ének szakos tanár
(részmunkaidõ)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: a pályázat megjelenésétõl
számított 2 hét.
Pehi: 2009. aug. 26.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., om.
Pc.: Nagyné Oláh Katalin
igazgató

Matematika–fizika
szakos tanár
(határozott idõre)

Szakirányú egyetemi v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2009. dec. 31-ig
szól.
Pbhi: a pályázat megjelenésétõl
számított 2 hét.
Pehi: 2009. aug. 26.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., om.
Pc.: Nagyné Oláh Katalin
igazgató
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Szent István
Gimnázium
2509 Esztergom-Kertváros,
Wesselényi u. 40–42.
Tel.: (33) 413-255
Fax: (33) 523-181

2 fõ angol–bármely
szakos tanár

Fõiskolai vagy egyetemi v.

ÁEI: 2009. aug. 24.
Pbhi: 2009. aug. 19.
Pehi: 2009. aug. 21.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
Pc.: Kurnász László igazgató

Érd Megyei Jogú Város
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2030 Érd,
Fõ u. 42.
Tel.: (23) 523-700
Tel./fax: (23) 364-019

Pedagógus: logopédus–gyógypedagógus
(határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: tiflopedagógia
szak, megbízható számítógép-ismeret.

ÁEI: 2009. szept. 7.
A megbízás GYES végéig tartó
idõtartamra szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pc.: Varga Lászlóné intézményvezetõ

Dózsa György Gazdasági, Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium
6300 Kalocsa,
Asztik tér 7.
Tel.: (78) 461-600
Fax: (78) 461-178

1 fõ matematika szakos
tanár

Egyetemi v., büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: 2009. aug. 3.
Pehi: 2009. aug. 10.
Pc.: Vikker József igazgató

Darvas József Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
6100 Kiskunfélegyháza,
Darvas tér 10.
Tel.: (76) 462-744
Fax: (76) 560-288

4 fõ utazó gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

A Közokt. tv-ben, továbbá a képzési kötelezettségrõl és a
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendeletben meghatározott
feltételek szerint, B kategóriás jogosítvány,
felhasználói szintû számítógép-ismeret.
Elõny: saját gépkocsi,
egyéb gyógypedagógiai
tanári szak.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
Pc.: Abonyi Henrik intézményvezetõ-igazgató

2 fõ informatika (számítástechnika) szakos
tanár

Lf.: Kiskunfélegyházi
Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás településein az óvodás- és iskoláskorú
gyermekek logopédiai
ellátása.

1 fõ utazó gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak / értelmileg
akadályozottak pedagógiája szakos tanár
Lf.: Kiskunfélegyházi
Többcélú Kistérségi

A Közokt. tv-ben, továbbá a képzési kötelezettségrõl és a
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendeletben meghatározott
feltételek szerint, B kategóriás jogosítvány,
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Önkormányzati Társulás településein a sajátos nevelési igényû, ill.
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ
gyermekek ellátása.

felhasználói szintû számítógép-ismeret.
Elõny: saját gépkocsi,
tanítói v.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû kommunikációs készség.

1 fõ konduktor-gyógypedagógus

A Közokt. tv-ben, továbbá a képzési kötelezettségrõl és a
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendeletben meghatározott
feltételek szerint, tanító-konduktor gyógypedagógus, tanulásban
akadályozottak / értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakos tanár, felhasználói szintû
számítógép-ismeret.

Lf.: sajátos nevelési
igényû gyermekek
gyógypedagógiai ellátása, konduktori feladatok ellátása.

Árpád Fejedelem
Általános Iskola
8196 Litér,
Petõfi S. u. 8.
Tel.: (88) 588-021
Fax: (88) 588-020

Napközis tanító–rajz
szaktanár
(határozatlan idõre)

Esze Tamás Gimnázium
4700 Mátészalka,
Kazinczy u. 7.
Tel.: (44) 502-624,
06 (30) 915-9474
Fax: (44) 502-623

Magyar–történelem
szakos tanár

Baranya Megyei
Önkormányzat Radnóti
Miklós Szakközépés Szakiskolája, Kollégiuma
7700 Mohács,
Kossuth L. u. 71.

Kereskedelem, közgazdaságtan szakos tanár
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Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2009. aug. 24.
Pbhi: 2009. aug. 15.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., iskolai végzettséget tanúsító om.
A pályázatot 1 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Kisantal Tibor igazgató

Egyetemi v.

ÁEI: 2009. aug. 16.
Pbhi: 2009. aug. 1.
Pehi: 2009: aug. 15.
Pc.: Lukács Bertalan igazgató
E-mail: 1229@citromail.hu

Felsõfokú szakirányú v.

Pbhi: 2009. aug. 15.

Magyar–ének szakos
tanár
(határozott idõre)

Ének-zene szakos tanár
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Tel./fax: (69) 322-106
E-mail: radnoti.mohacs@radmi.sulinet.hu
Bartók Béla Zeneiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8500 Pápa,
Korona u. 27.
Tel.: (89) 313-116

Szolfézstanár

Szakirányú felsõfokú v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Juttatás: ill. Kjt. szerint.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
b., ön.
f.: Falaki Csaba igazgató
Tel./fax: (89) 510-345,
06 (70) 601-7551

Petõfi Sándor Általános
Iskola
3023 Petõfibánya,
Iskola út 1.
Tel./fax: (37) 387-362,
(37) 587-000
E-mail: petiskl@t-online.hu

Történelem–bármely
szakos tanár
(határozatlan idõre)

Fõiskolai tanári v.

ÁEI: 2009. aug. 24.
Pbhi: 2009. aug. 10.
Pehi: 2009. aug. 17.
Juttatás: ill. Kjt. szerint, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., motivációs levél.
Pc.: Srej Józsefné igazgató
Tel.: 06 (70) 371-9421

Tolna Megyei
Önkormányzat
Szent László Szakképzõ
Iskolája és Kollégiuma
(TISZK)
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 2–14.
Tel.: (74) 529-333
Fax: (74) 529-334

Fizika–bármely szakos
tanár

Szakirányú felsõfokú,
lehetõleg egyetemi v.

ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: 2009. aug. 10.
Pehi: 2009. aug. 14.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
Pc.: Vida Lajos fõigazgató
f.: Talabos Gáborné szakmai
igazgatóhelyettes,
Juhász Gábor székhely igazgató
A pályázati kiírás tovább közzétételének helye, ideje: KSZK
honlapja, www.szltiszk.hu,
www.tolnamegye.hu (mindenhol
2009. júl. 10-tõl).

Árpád Fejedelem
Általános Iskola és
Könyvtár
6066 Tiszaalpár,
Alkotmány u. 14.
Tel.: (76) 424-124
Fax: (76) 598-828
E-mail: alpariskola@gmail.com

Informatika–angol
szakos tanár

Fõiskolai szintû tanári
szakképesítés.
Elõny: rendszergazdai
ismeretek.

ÁEI: 2009. aug. 24.
Pbhi: 2009. aug. 4.
Pehi: 2009. aug. 14.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
b., szakmai ön., referencia.
Pc.: Gibárszki Sándorné
igazgató

Gépészmérnök / mérnöktanár

Közlekedésmérnök /
mérnöktanár
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Napközis foglalkoztatást tartó tanító
(határozott idõre,
helyettesítésre)

Fõiskolai szintû tanítói
szakképesítés.
Elõny: 3-5 év szgy.
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ÁEI: 2009. aug. 24.
Pbhi: 2009. aug. 4.
Pehi: 2009. aug. 14.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
b., szakmai ön.
Pc.: Gibárszki Sándorné
igazgató

Egyéb álláshelyek
Érd Megyei Jogú Város
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2030 Érd,
Fõ u. 42.
Tel.: (23) 523-700
Tel./fax: (23) 364-019
Darvas József Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
6100 Kiskunfélegyháza,
Darvas tér 10.
Tel.: (76) 462-744
Fax: (76) 560-288

Közösségi Önkormányzat – Endrefalva
3165 Endrefalva,
Besztercebányai út 53.

Pszichológus
(határozott idõre)

Szakirányú egyetemi v.
Elõny: megbízható számítógép-ismeret.

1 fõ gyógypedagógiai
asszisztens
(FEOR 3415)

OKJ emelt szintû szakképesítés (54 140 01
gyógypedagógiai
asszisztens).
Elõny: saját gépkocsi,
B kategóriás jogosítvány, felhasználói szintû számítógép-ismeret.

1 fõ könyvtári munkatárs – gyógypedagógiai
asszisztens
(FEOR 3415 és FEOR
3711)

OKJ emelt szintû szakképesítés (gyógypedagógiai asszisztens 54
140 01 és könyvtári
munkatárs 54 322 01).
Elõny: saját gépkocsi,
B kategóriás jogosítvány, felhasználói szintû számítógép-ismeret.
Fõiskola, pedagógusi
szakvizsga, legalább
3–5 év szgy., B kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû csapatmunka, szervezeti egységekkel irányítási
kommunikáció szintje.
Elõny: 5 év feletti vgy.

Általános Iskola és
Óvoda
(Nógrád megye,
3165 Endrefalva,
Besztercebánya út 53.)
igazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Lf: a közokt. tv. alapján
az intézmény feladatainak ellátása. Az intézményhez tatozó
szervezeti egységek

ÁEI: 2009. szept. 7.
A megbízás GYES végéig tartó
idõtartamra szól.
Pbhi: a megjelenést követõ
30. nap.
Pc.: Varga Lászlóné intézményvezetõ
ÁEI: 2009. szept. 1.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
Pc.: Abonyi Henrik intézményvezetõ-igazgató

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. aug. 11.
Pehi: 2009. aug. 31.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., b., om., vpr., szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelés, adatvédelmi törvény
alapján készült nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik, eddigi munkaviszonyokról
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irányítási feladata, az
alapító okiratban és a
pedagógiai programban
meghatározottak figyelembevételével. Felel a
takarékos, ésszerû gazdálkodásért. A nevelõtestület vezetése,
nevelõ- és oktatómunka
irányítása és ellenõrzése, a rendelkezésre álló
költségvetés alapján a
nevelési-oktatási intézmény mûködéséhez
szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítása.

3
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és szakmai gyakorlatról hivatalos igazolás.
A pályázatot postai úton kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
19-94/2009., valamint a munkakör megnevezését: „Intézményvezetõ”.
Pc: Községi Önkormányzat –
Endrefalva
f: Csóriné Botyánszki Ágnes
Tel.: (32) 557-010
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a Kiadótól megszokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a szakhivatalok világában. A könyv szerzõje
dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a magyar borászat iránti elhivatottsága a borásztársadalom
széles köre elõtt közismert.

A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának ügyes-bajos
dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet kaphat, de remélhetõleg
haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk,
a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ
eligazodáshoz.
A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 4977 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4977 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008
címû könyvet
Másodszor rendezte kötetté a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjjal
kitüntetettek névsorát, illetve a díjakkal kapcsolatos jogszabályokat, dokumentumokat. A 2008-as kiadásnak
tehát szerves, tartalmi elõzménye az 1998-ban, a Kossuth-díj alapításának 50. évfordulója alkalmából megjelent, de kereskedelmi forgalomba nem került, A Kossuth-díj, az Állami Díj és a Széchenyi-díj fél évszázada címû kislexikon. Annak elõtte, 1988-ban látott napvilágot az Akadémiai Kiadó és a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának közös gondozásában a Kossuth-díjasok és állami díjasok almanachja
1948–1985 címû munka. A sorrendben harmadik, összegzõ könyv idõszerûségét is az évforduló adja: hatvan
évvel ezelõtt, 1948-ban adták át az elsõ Kossuth-díjakat.
A könyv közreadásában az a szándék vezette a kiadót és a szerkesztõket, hogy az olvasó teljes áttekintést
kapjon hat évtized Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasairól, e rangos elismerések alapításának és odaítélésének körülményeirõl.
A két kötet 550 oldal terjedelmû, ára 19 900 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008
címû, 550 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 19 900 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

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

...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelenõ

FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium évente 20–25 alkalommal megjelenõ hivatalos lapja. Az Értesítõ tematikus
rendszerezésben tartalmazza:
– a mezõgazdasági és élelmiszeripari ágazatra vonatkozó jogszabályok utánközlését,
– a normatív miniszteri utasítások közzétételét,
– a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közleményeit (ez utóbbiakban a különféle támogatások igénybevételéhez szükséges adatlapokat és formanyomtatványokat),
– a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának közleményeit az Országos Mezõgazdasági Fajtaminõsítõ Bizottság
döntéseirõl,
– A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának állatgyógyászati készítmények engedélyezésével kapcsolatos közleményeit,
– a Magyar Élelmiszerkönyv, a Magyar Takarmánykódex, a Magyar Állategészségügyi és Állatjóléti Kódex, valamint a Növényvédelmi Módszertani Gyûjtemény elõírásait és irányelveit, illetve évente megjelentetve azok egységes szerkezetû szövegét,
– az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó
összefoglalókat,
– a géntechnológiai engedélyezõ hatóság társadalmi vitára bocsátott engedélytervezeteit,
– az ágazat intézményeivel kapcsolatos pályázati felhívásokat,
– a Magyar Államot illetõ halászati jog hasznosítására kiírt pályázati felhívásokat,
– az ágazat szereplõinek közzétenni kért hirdetményeit,
– a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztató közleményeit.
2009. évi éves elõfizetési díj: 27 468 Ft áfával, féléves elõfizetés: 13 734 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411). Elõfizetésben
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2009. évi elõfizetési díj egy évre: 27 468 Ft áfával.
fél évre: 13 734 Ft áfával.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette
Szále László:
Ha Isten nem volna
Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét
A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.
Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.
Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondolkodó embernek.
A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest
VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük
Ha Isten nem volna
Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával)
..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége
és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással szorosan
összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint ezek szervezeti
biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási
törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi
szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok, illetve
az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk
azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek
akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................
Utca, házszám: ................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 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 a Közlöny Könyvek sorozatában a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI
címû könyvet
A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabályozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.
A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön maradáshoz.
Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt
szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megvalósításához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.
A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI
címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

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

Az értelmezett Alkotmány
címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát
sokan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakorlat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészeknek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az
alkotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos
jogállam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................
Utca, házszám: .....................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………

9 772060 539004
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………………………………………
cégszerû aláírás
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