
JOGSZABÁLYOK

2006. évi XLVI.
törvény

a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
módosításáról*

1. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: a felsõoktatásról szóló törvény)
77. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A hallgatói önkormányzat az e törvényben megha-
tározott jogainak megsértése esetén – beleértve azt is, ha
az alapszabályának jóváhagyását megtagadják – a közlés-
tõl számított harminc napon belül jogszabálysértésre vagy
intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatko-
zással bírósághoz fordulhat.

(6) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz.
A határidõ jogvesztõ. A bíróság a döntést megváltoztathat-
ja. Az eljárásra a Fõvárosi Bíróság az illetékes. A kérelem
benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya
van.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.

2. § (1) A felsõoktatásról szóló törvény 79. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferen-
ciája jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az
elnök jogosult. A Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája jogosult a Magyar Köztársaság címerének
használatára.”

(2) A felsõoktatásról szóló törvény 79. §-ának (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferen-
ciája a hallgatói önkormányzatokból álló testület, amely
elfogadja alapszabályát. A Hallgatói Önkormányzatok Or-
szágos Konferenciájának alapszabálya határozza meg azt
a rendet, amely alapján a hallgatói önkormányzatok képvi-
seltetik magukat a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciáján.”

3. § A felsõoktatásról szóló törvény 106. §-ának (7) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A regisztrációs központ megkeresésére a külföldi
felsõoktatási intézmények magyarországi mûködésének
engedélyezéséhez szakértõi véleményt készít a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság és a Magyar Ekvi-
valencia és Információs Központ.”

L. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁJUS 11.
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4. § A felsõoktatásról szóló törvény 114. §-ának (3) be-
kezdése a következõ mondattal egészül ki:

„A Magyar Rektori Konferencia jogosult a Magyar
Köztársaság címerének használatára.”

5. § (1) Ez a törvény 2006. március 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a felsõoktatásról szóló törvény
aa) 15. §-a (6) bekezdésének „e törvény 12. §-ának

(2)–(4) bekezdésében” szövegrésze helyébe az „a 12. §
(2)–(4) bekezdésében” szövegrész,

ab) 15. §-a (11) bekezdésének „az e törvény
106. §-ában” szövegrésze helyébe az „a 106. §-ban” szö-
vegrész,

ac) 17. §-a (3) bekezdésének „az e törvény 106. §-ában”
szövegrésze helyébe az „a 106. §-ban” szövegrész,

ad) 28. §-a (3) bekezdésének harmadik mondatában
„az (1) bekezdés b) pontjában, 27. § (11) bekezdésében”
szövegrésze helyébe „az (1) bekezdés b) pontjában és a
27. § (11) bekezdésében” szövegrész,

ae) 35. §-a (10) bekezdésének „a diákigazolvány tulaj-
donosa megtekintse” szövegrésze helyébe „a diákigazol-
vány jogosultja megtekinthesse” szövegrész, a „kérje azok
helyesbítését” szövegrésze helyébe a „kérhesse azok he-
lyesbítését” szövegrész,

af) 62. §-a (5) bekezdésének „illetõleg a vizsgaszabály-
zatban meghatározott” szövegrésze helyébe az „illetõleg a
tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott” szö-
vegrész, „a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a vizsga-
szabályzatban meghatározott vezetõ” szövegrész helyébe
„a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a tanulmányi és
vizsgaszabályzatban meghatározott vezetõ” szövegrész,

ag) 78. §-a (8) bekezdésének „A felsõoktatásban intéz-
kedésre jogosult” szövegrésze helyébe „Az intézkedésre
jogosult” szövegrész,

ah) 115. §-a (9) bekezdésének „a (6)–(8) bekezdésben”
szövegrésze helyébe „az (5)–(8) bekezdésben” szövegrész,

ai) 140. §-a (5) bekezdésének „a (2) bekezdés c) pont-
jában, a (3) bekezdés b) pontjában” szövegrésze helyébe
„a (2) bekezdés d) pontjában, a (3) bekezdés a)–b) pontjá-
ban” szövegrész,

aj) 143. §-a (2) bekezdésének „az e fejezet elõzõ évi fe-
jezeti kezelésû elõirányzatainak” szövegrésze helyébe „az
agrár fejlesztésre jutó források” szövegrész,

ak) 147. §-a 8. pontjának „érzékszervi, értelmi, beszéd-
fogyatékos” szövegrésze helyébe az „érzékszervi, beszéd-
fogyatékos” szövegrész, a „(például: dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia, mutizmus),” szövegrésze helyébe a „(például:
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia),” szövegrész,

al) 151. §-a (6) bekezdésének az „elektronikusan nem
lehet gyakorolni.” szövegrésze helyébe az „elektronikusan
lehet gyakorolni.” szövegrész,

am) 152. §-a (2) bekezdés elsõ mondatának a „2006.
január 1-jétõl a Magyar Akkreditációs Bizottság” szöveg-
része helyébe „A Magyar Akkreditációs Bizottság” szö-
vegrész,

an) 153. §-a (1) bekezdés 17. pontjának „93. § (5) be-
kezdés,” szövegrésze helyébe a „93. § (4) bekezdés,” szö-
vegrész,

ao) 167. §-ának – a szakképzésrõl szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 5. §-a (6) bekezdésének szövegét megál-
lapító – c) pontjában az „e) és f) pontjában,” szövegrész
helyébe az „f) és g) pontjában” szövegrész,

ap) 1. számú mellékletében az Állami egyetemek alcí-
men belül a „Veszprémi Egyetem, Veszprém” szövegrész
helyébe a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje
szerint a „Pannon Egyetem, Veszprém” szövegrész,

b) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
13. § (1) bekezdésének második mondatában az „a)–c)
pontjában” szövegrész helyébe az „a)–d) pontjában” szö-
vegrész
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg nem lép ha-
tályba a felsõoktatásról szóló törvény

a) 106. §-a (1) bekezdésének negyedik mondatában „az
állami felsõoktatási intézménnyel kapcsolatos” szövegrésze,

b) 106. §-a (3) bekezdésének harmadik mondatában az
„elsõ fokon” szövegrésze, valamint

c) 164. §-ának második mondata.

(4) 2006. szeptember 30-ig a Hallgatói Önkormányza-
tok Országos Konferenciája határozatot hoz, amelyben
dönt arról, hagy átalakul az e törvény 2. §-ával megállapí-
tott szabályok szerint mûködõ szervezetté. A határozattal
egyidejûleg a Hallgatói Önkormányzatok Országos Kon-
ferenciája dönt tisztségviselõinek megbízatásáról. Az
e törvény 2. §-ával meghatározott szabályok szerint létre-
jött jogi személyre a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájának jogai és kötelezettségei átszállnak.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Az oktatási miniszter
7/2006. (III. 7.) OM

rendelete
az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló

40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének h) pontjá-
ban foglalt felhatalmazás alapján a következõket ren-
delem el:

1. §

Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet melléklete e rendelet mel-
lékletével egészül ki.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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Melléklet a 7/2006. (III. 7.) OM rendelethez

[Melléklet a 40/2002. (V. 24.) OM rendelethez]

„Bibliaismeret – Hit Gyülekezete érettségi vizsgatárgy

I. A vizsga leírása

I.1. Középszint

A vizsga szerkezete
A Bibliaismeret tantárgy középszintû érettségi vizsgája csak szóbeli vizsgarészbõl áll. A szóbeli vizsga a 30 perces

felkészülési idõt követõen 15 perc idõtartamú. A felkészüléshez a Károli Gáspár által fordított Biblia, valamint Bibliai
Atlasz használata megengedett.

A tételsor legalább 20 tételbõl áll. A tételsor összeállításáért a szaktanár a felelõs. A tételsort úgy kell összeállítani,
hogy a tételek 60%-a a bibliaismereti, 40%-a a kortörténeti háttér, a fundamentális teológia, a bibliai ünnepek, valamint a
keresztény erkölcsi élet témaköreibõl kerüljön ki. Egy tétel A és B részbõl áll. Az A tételek egy-egy témakör átfogó anya-
gából jelölnek ki egy-egy témát, amelyben a vizsgázó bemutatja alapvetõ bibliai ismereteit, tudását. A B tételek rövidebb
témák, fogalmak bemutatását, megadott bibliai idézet értelmezését kívánják meg a vizsgázótól. A szaktanár az A tétel-
hez mindig más témakörbõl illeszt B tételt.

A szóbeli vizsga értékelése
A vizsgázó a feleletre maximum 501 pontot kap. A vizsgázó szóbeli vizsgateljesítményének értékelése a következõ

általános értékelési kritériumok alkalmazásával történik.

A középszintû szóbeli tételek kifejtésének értékelési kritériumai Pontérték

Tartalom
– tématartás
– a téma bemutatásában érvényesülõ bibliaismereti, egyháztörténeti, etikai, teológiai, illetve

kulturális tájékozottság, tárgyi tudás
– megfelelõ szó- és fogalomhasználat
– gondolatgazdagság, problémaérzékenység

40 pont

Elõadásmód
– a témák megfelelõ világos felépítése
– logikus érvelés
– világos nyelvi forma
– lényegkiemelés, rendszerezés

10 pont

Póttétel húzatás szabálya: ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, és ezért az elnök pót-
tételt húzat vele, úgy a vizsgázó köteles az új tétel A és B részét is kifejteni.

I.2. Emelt szint

A vizsga szerkezete
A Bibliaismeret emelt szintû érettségi vizsgája írásbeli és szóbeli vizsgarészbõl tevõdik össze. Az írásbeli vizsgán

180 perc áll a vizsgázó rendelkezésére a feladatok megoldására. A szóbeli vizsga a 30 perces felkészülési idõt követõen
maximum 20 perc idõtartamú.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat összegzi:

Írásbeli vizsga
180 perc

Szóbeli vizsga
max. 20 perc

Bibliaismereti feladatsor Szövegalkotási feladatok A tétel kifejtése B tétel kifejtése

40 pont 60 pont 50 pont
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Az írásbeli vizsga két, jól elkülönülõ részbõl áll:
Az I. rész 15–20 feladatot tartalmazó feladatlap, amely bibliaismeret, alapfogalmak, egyszerû összefüggések ismere-

tét hivatott ellenõrizni. A feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. Az elsõ rész megoldására
60 perc áll rendelkezésre, vagyis ezen idõ eltelte után e feladatok megoldására nincs tovább mód.

A II. rész megoldási idõtartama 120 perc. Ebben a részben mutatja be a vizsgázó komplex bibliaismereti tudását,
összetettebb teológiai kérdések világos megfogalmazási képességét, önálló vélemény- és ítéletalkotási készségét. A
vizsgázó értekezõ dolgozat mûfajában fejti ki a megadott cím tartalmát, legalább két írásbeli tételcím közül választhat.
Az írásbeli vizsga második részében Károli Gáspár által fordított Biblia használata megengedett.

A szóbeli vizsga témakörei, az A és B tételek összeállítási lehetõségei és feltételei azonosak a középszintû vizsgáéval.
Az emelt szintû érettségi vizsga tartalmi követelményrendszere magukban foglalja a középszintû vizsga követelményeit.
(A táblázatban az emelt szintû vizsga követelményei oszlop csak a többletet fogalmazza meg.) A felkészüléshez a Károli
Gáspár által fordított Biblia, valamint Bibliai Atlasz használata megengedett.

Az emelt szintû vizsgán különös figyelemmel kell A vagy B tételben megfogalmazni azokat a témákat, amelyek a kö-
zépszintû érettségi követelményeiben nem szerepelnek. A tételjavaslatok közül az átfogóbb, tágabb ismeretanyagot és
mélyebb értelmezést igénylõ tételeket célszerû az emelt szintû vizsgára kiválasztani.

A szóbeli tételek értékelésére adható összpontszám 50 pont. Az értékelésnél a középszintû vizsga szempontjait kell al-
kalmazni. A végsõ érdemjegyet az írásbeli vizsgarész (100 pont) és a szóbeli vizsgarész (50 pont) értékelése alapján ala-
kítja ki a szaktanár a jogszabályban meghatározottak alapján.

II. Tartalmi követelmények

Követelmények

Témakörök Középszint Emelt szint

BIBLIAISMERET

1. Ószövetség
1.1. Teremtés és a lelkiismereti kor

A világ és az ember teremtése. A bûn-
beesés
Ismerje az ember teremtésének cél-
jait, a bûnbeesés folyamatát és
következményeit. Ismerje Káin és
Ábel történetét és tanulságait.
Az özönvíz és a nemzetek eredete

Ismerje a kettõs teremtéselméletet.
Legyen képes összekapcsolni Noé
történetét az utolsó idõk eseményei-
vel és az egyházzal, valamint Nimró-
dot és a Bábel tornyát az utolsó idõk
antikrisztusi világával.

1.2. A pátriárkák élete és kora A pátriárkák történetei:
Ábrahám, Izsák, Jákob, József
Mutassa be Ábrahámot, mint a hit
atyját és Isten barátját. Ismerje fel a
párhuzamot Izsák feláldozása és
Jézus Krisztus áldozata között. Tudja,
hogy milyen messiási elõképek szere-
pelnek József történetében.

Ismerje Ábrahám áldásának birtokba
vételét és ígéreteinek megvalósulását
utódjai életében.

1.3. Az exodus és a törvény Mózes élete és szolgálata
Ismerje a tíz csapást és a páskabá-
rányt mint Jézus Krisztusra utaló elõ-
képet.
Pusztai vándorlás és a szövetségkötés
Ismerje a tíz parancsolatot és tudja
elemezni az Újszövetség szemszögé-
bõl. Ismerje a Szent Sátor berendezé-
seit és annak szimbolikáját.

Mutassa be az egyiptomi rendszert a
zsidó nép életkörülményein keresztül,
és a zsidó nép magatartását a fogság
alatt. Tudja bemutatni a zsidó nép
pusztai vándorlásának szellemi és er-
kölcsi tanulságait.
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Követelmények

Témakörök Középszint Emelt szint

1.4. A honfoglalás és a bírák kora Ismerje a honfoglalás fõbb esemé-
nyeit (Átkelés a Jordánon, Jerikó és
Ai ostroma, Ákán bûne és a gibeoni-
ták csalárdsága.)
Ismerje Gedeon és Sámson életének
és munkásságának tanulságait, vala-
mint a bírák korának jellemzõit.

Mutassa be a honfoglalás szellemi,
erkölcsi üzenetét az újszövetségi hí-
võk számára.

1.5. A királyság kora A királyság kialakulása
Dávid és Salamon királysága
A kettészakadt királyság –
Izrael és Júda
Illés és Elizeus próféták tevékenysége

Mutassa be Sámuel próféta tevékeny-
ségén keresztül az átmenetet a bírák
korából a királyság létrejöttéig.
Ismerje fel és hasonlítsa össze Saul
bukásának, valamint Dávid sikerének
okait. Tudja értelmezni Salamon ki-
rályságát mint a messiási kor szimbó-
lumát.
Tudja bemutatni a királyok szellemi
életén és tevékenységén keresztül,
hogy ez milyen hatással volt a ha-
nyatlás és a fogság elõidézésére, illet-
ve késleltetésére.

1.6. A babiloni fogság Izrael és Júda fogságbavitelének tör-
ténete.
Eszter története
A hazatérés: Ezsdrás és Nehémiás te-
vékenysége

Tudja bemutatni a fogságban élõ zsi-
dó nép életkörülményeit, társadalmi
helyzetét.
Legyen képes felismerni a helyreállí-
tás szellemi alapelveit.

1.7. A költészeti könyvek Ismerje a Biblia költészeti könyvei-
nek összességét, azok szerzõit és fõbb
üzeneteit. Ismerje a zsoltárok keletke-
zésének körülményeit, szerepüket az
istentiszteletben.

Tudja összehasonlítani a mózesi és a
dávidi sátrat és istentiszteletet. Le-
gyen tisztában a dávidi istentisztelet
módjával, formájával, valamint annak
újszövetségi elõkép voltával.

1.8. A próféták Ismerje a nagy próféták (Ézsaiás, Je-
remiás, Ezékiel és Dániel) tevékeny-
ségét és üzenetük lényegét. Ismerje a
fõbb messiási próféciákat, és azok be-
teljesedését, valamint a nemzetekre és
Izraelre vonatkozó utolsó idõkrõl
szóló próféciákat.

Jóel, Mikeás, Aggeus, Zakariás,
Malakiás

2. Alapvetõ ószövetségi bevezetés-
tudományi ismeretek

A Biblia keletkezése, az ószövetség
könyveinek keletkezése és felosztása:
történeti, költészeti és prófétai
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Követelmények

Témakörök Középszint Emelt szint

3. Újszövetség
3.1. Az Evangéliumok

Keresztelõ János élete és munkássága
Jézus Krisztus földi életének esemé-
nyei, tanítása. Ismerje fõbb tanításait
(hegyi beszéd, megbocsátás, imádko-
zás, tanítványság, Jézus követése,
Isten országáról szóló példázatok), és
tudja vonatkoztatni azokat a keresz-
tény hívõ életre.
Az apostolok elhívása
Legyen tisztában Jézus Krisztus he-
lyettesítõ és engesztelõ áldozatának
jelentõségével.

Ismerje Nikodémus és a szamáriai
asszony Jézussal való beszélgetésé-
nek szellemi tartalmát.

3.2. Az Apostolok cselekedetei A Szent Lélek kiáradása
Legyen tisztában a Pünkösd esemé-
nyének jelentõségével. Ismerje Pál
apostol életútját és szolgálatának
jelentõségét.

Ismerjen a Pünkösdre utaló ószövet-
ségi próféciát.

3.3. Az újszövetségi levelek Ismerje Pál apostol levelei közül
rómaiakhoz, korinthusiakhoz,
efézusiakhoz, valamint a Zsidókhoz
írt levél tartalmát és fõbb üzeneteit.

Az apostoli levelek tartalmának isme-
rete. Legyen képes összehasonlítani
az ószövetségi áldozatokat és a papi
szolgálatot Jézus Krisztus áldozatával
és fõpapi szolgálatával a Zsidókhoz
írt levél alapján. Tudja bemutatni
Jézus Krisztus megdicsõülését, vala-
mint a törvény és a kegyelem viszo-
nyát Pál leveleiben.

3.4. A Jelenések könyve Tudja értelmezni a hét gyülekezetnek
adott üzeneteket. Legyen tisztában az
utolsó idõk eseményeivel (Antikrisz-
tus uralma, Krisztus visszajövetele, az
ezeréves királyság és az örökkévaló-
ság).

Legyen képes összekapcsolni az utol-
só idõk eseményeit az ószövetségi
próféciákkal és Jézus utolsó idõkrõl
szóló tanításával.

4. Alapvetõ újszövetségi bevezetés-
tudományi ismeretek

Az evangéliumok és az apostolok
cselekedetei keletkezésének története
és célja.
A jelenések könyv keletkezésének és
szerzõjének bemutatása.

Párhuzamok és eltérések az evangé-
liumokban és ezek okai. Az újszövet-
ségi levelek felosztása: páli levelek:
tanítói és pásztori; egyetemes.
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Követelmények

Témakörök Középszint Emelt szint

KORTÖRTÉNETI HÁTTÉR

Kortörténeti ismeretek

4.1. Az ószövetségi zsidóság és nem-
zetek története

A zsidó nép eredete, pátriárkák,
egyiptomi fogság és honfoglalás.
Királyság kora, Izrael és Júda.
Az asszír és a babiloni fogság, a hely-
reállítás és a diaszpóra.

Pátriárkák korának kronológiája.
Egyiptom. A kánaánita népek és
Izrael kapcsolata.
A királyság, a prófétaság és a papság
intézménye. Izrael és a környezõ
népek kapcsolata.
A birodalmak és a zsidó nemzeti
szuverenitás.

4.2. A korai egyház története Jézus és az apostolok korának törté-
neti háttere: az intertestamentális kor.
Tudja ismertetni a jeruzsálemi gyüle-
kezet történetét és üldöztetését.
Tudja bemutatni a kereszténység
elterjedésének fõbb állomásait és je-
lentõsebb gyülekezeteit.

Zsidók a római uralom alatt.
A zsidóság vallási élete, vallási moz-
galmak, irányzatok: farizeus, esszé-
nus, szadduceus, zélóta.
Mutassa be az egyház mûködését és
az újszövetségi istentiszteletet az
apostolok cselekedetei és az újszövet-
ségi levelek alapján.

FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA

5. A kereszténység alaptanításai
5.1. A megtérés

Legyen tisztában a megtérés szó gö-
rög és héber jelentésével. Tudjon
mondani bibliai példákat a megté-
résre.

5.2. A bibliai hit Ismerje a hit bibliai meghatározását,
Jézus tanítását a hitrõl.

5.3. A keresztségek Legyen tisztában a vízkeresztség szel-
lemi tartalmával, ószövetségi elõ-
képeivel, és tudjon példákat mondani
az újszövetségi könyvekbõl.
Ismerje a Szent Szellem gyümölcseit
és ajándékait és Jézusnak a Szent
Szellemrõl mondott ígéreteit. Tudjon
példákat mondani a Szent Szellemmel
való megkeresztelkedésre.

5.4. A kézrátevés Ismerje a kézrátevés szellemi jelentõ-
ségét, és tudjon megnevezni ó- és új-
szövetségi példákat.

5.5. A halottak feltámadása Ismerje a halottak feltámadásának
szakaszait és az azokra utaló bibliai
próféciákat.

5.6. Az örök ítélet Ismerje az isteni ítélet elveit, és tud-
jon megnevezni néhány történelmi
ítéletet, valamint ismerje a jövõben
megvalósuló ítéleteket.
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Követelmények

Témakörök Középszint Emelt szint

Bibliai ünnepek

6. Az Úr ünnepei Páska ünnepe
Kovásztalan kenyerek ünnepe
Elsõ zsengék ünnepe
Hetek ünnepe
Kürtzengés ünnepe
Engesztelés napja
Sátorok ünnepe

Hanuka
Purim
Jubileumi év

A keresztény erkölcsi élet – etika

7. A keresztény erkölcsi élet – etika Erkölcs, erkölcsi döntés, etika fogal-
ma.
Az erkölcs keresztény megítélése a
bûn és a kegyelem fényében.
A belsõ törvény: a lelkiismeret.
Tolerancia és megalkuvás.
A keresztény etika normái a családi
élet, a munka és a társadalmi élet te-
rületén.
A Tíz parancsolat etikai üzenete.

Tudja ismertetni az apostoli levelek
alapján a keresztény életvitel fõbb
normáit, a hívõknek szóló intelmeket,
a családról, a beszédrõl és a hívõk
közötti kapcsolatokról szóló tanításo-
kat.

Kompetenciák
Az érettségizõnek képesnek kell lennie arra, hogy a Bibliát ne csak olvassa, hanem bizonyos témák szerint tanulmá-

nyozza is; el kell tehát sajátítania az ún. szisztematikus olvasás képességét. Képesnek kell lennie továbbá a leggyakrab-
ban felmerülõ bibliai témákkal kapcsolatban konkrét szöveghelyek, illetve bibliai történet idézésére, bibliai szöveg alap-
vetõ mondanivalójának kifejtésére.

Képesnek kell lennie arra is, hogy bibliai eseményeket értelmezzen, azaz azoknak jelentést tulajdonítson; az Írás koro-
kon túlmutató, a jelenre vagy akár önnön helyzetére vonatkoztatható tanulságait felismerje.

Az ó- és újszövetségi szövegek ismeretében legyen képes arra, hogy a bibliai eseményeket a világtörténelemben elhe-
lyezze; valamint arra is, hogy az ó- és újszövetséget egymásra vonatkoztatva is értelmezze: lássa be bizonyos szöveghe-
lyek jelentésbeli párhuzamosságát.

Képesnek kell lennie arra is, hogy etikai kérdéseket, mai problémákat elemezzen, ezekben foglaljon állást, vélemé-
nyét indokolja.

III. Nyilvánosságra hozatal

A bibliaismeret vizsgatantárgy részletes és általános követelményei, valamint a vizsga leírása mind középszinten,
mind emelt szinten nyilvános.

Mind az emelt, mind a középszinten csak a témaköröket lehet nyilvánosságra hozni, a konkrét tétel címeket nem lehet
megadni a tanulóknak.

Az emelt és középszinten a témakörök nyilvánosságra hozatala a jogszabályoknak megfelelõen történik.
Nyilvánosságra hozatal középszinten az érettségiztetõ tanár által történik.”
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HATÁROZAT

A Miniszterelnök
19/2006. (III. 7.) ME

határozata
fõiskolai fõigazgatói és rektori megbízásokról

és fõiskolai fõigazgatói megbízások megerõsítésérõl
szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvény
20. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján, az oktatási
miniszter elõterjesztésére, a fõiskolai fõigazgatók és rekto-
rok megbízásával kapcsolatos határozatokat a következõk
szerint módosítom:

1. A 74/2003. (VII. 15.) ME határozatban, a 125/2003.
(XII. 27.) ME határozatban a „fõiskolai rektori teendõk el-
látásával megbízom” szövegrész helyébe a „rektori teen-
dõk ellátásával megbízom” szövegrész lép.

2. A 71/2002. (VIII. 30.) ME határozatban, a 47/2005.
(VII. 1.) ME határozatban a hatályos vezetõi megbízások-
ra vonatkozóan a „fõigazgatói teendõk ellátásával … meg-
bízom” szövegrész helyébe a „rektori teendõk ellátásával
… megbízom” szövegrész lép.

3. A 28/1995. (VIII. 31.) ME határozatban, a 27/2000.
(IX. 8.) ME határozatban, a 26/2002. (VI. 5.) ME határo-
zatban, az 59/2002. (VIII. 2.) ME határozatban, a 66/2002.
(VIII. 29.) ME határozatban, a 71/2002. (VIII. 30.) ME ha-
tározatban, a 74/2003. (VII. 15.) ME határozatban, a
118/2003. (XII. 17.) ME határozatban, a 119/2003.
(XII. 17.) ME határozatban, a 42/2004. (VII. 13.) ME hatá-
rozatban, a 43/2004. (VII. 13.) ME határozatban, az
57/2004. (IX. 3.) ME határozatban, a 72/2004. (X. 25.) ME
határozatban, a 10/2005. (I. 12.) ME határozatban, a
11/2005. (I. 12.) ME határozatban, a 16/2005. (II. 10.) ME
határozatban, a 27/2005. (III. 3.) ME határozatban, a
48/2005. (VII. 1.) ME határozatban a hatályos vezetõi
megbízásokra vonatkozóan a „fõigazgatói megbízását …
megerõsítem” szövegrész helyébe a „rektori megbízását
… megerõsítem” szövegrész lép.

4. E határozat 2006. március 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2006. március 1.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK

Közlemény felsõfokú szakképzési programok
indításáról

A felsõoktatásról szóló – többször módosított – 1993.
évi LXXX. törvény 74. § (1) bekezdésének f) pontjában
foglalt jogkörömben közzéteszem az alábbi felsõfokú
szakképzési program indításáról szóló döntést.

Az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés-
rõl szóló 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a
Budapesti Gazdasági Fõiskola Fõiskolai Tanácsa 2005.
június 24-ei ülésén 2004/2005-ös tanévi 23. határozatával
az alábbi képzés indításáról döntött:

A szakképesítés neve OKJ-száma

A szakmai és vizsgakö-
vetelményeket

tartalmazó miniszteri
rendelet száma

A szakképesítésért
felelõs miniszter

Költségvetési
gazdálkodási
szakügyintézõ

55 3436 05 27/2005.
(VIII. 15.) PM
[Alaprendelet:
20/1988.
(VII. 22.) PM]

pénzügy-
miniszter

A képzés indítására feljogosított szakközépiskolák:
Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola

(Székesfehérvár)
PERFEKT Közgazdasági Szakközépiskola (Szolnok)

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola
(Kecskemét)

A képzésre az alábbi felsõoktatási intézménnyel kötött
megállapodás alapján kerül sor:

Budapesti Gazdasági Fõiskola (Budapest)

Ügyiratszám: 4.839/2006.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

* * *

A felsõoktatásról szóló – többször módosított – 1993.
évi LXXX. törvény 74. § (1) bekezdésének f) pontjában
foglalt jogkörömben közzéteszem az alábbi felsõfokú
szakképzési programok indításáról szóló döntést.

Az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés-
rõl szóló 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a
Harsányi János Fõiskola Fõiskolai Tanácsának 2006.
január 26-án tartott ülésén hozott 1/2006. (01. 26.),
2/2006. (01. 26.), 3/2006. (01. 26.), 4/2006. (01. 26.),
5/2006. (01. 26.), 6/2006. (01. 26.) illetve a 7/2006. (01.
26.) határozataival az alábbi képzések indításáról döntött:

A szakképesítés neve OKJ-száma
A szakmai és vizsgakövetel-

ményeket tartalmazó
miniszteri rendelet száma

A szakképesítésért
felelõs miniszter

Adóigazgatási
szakügyintézõ

55 3436 04 27/2005.
(VIII. 15.) PM
[Alaprendelet:
20/1988.
(VII. 22.) PM]

pénzügy-
miniszter

Értékpapír-piaci
szakértõ

55 3441 02 27/2005.
(VIII. 15.) PM
[Alaprendelet:
20/1988.
(VII. 22.) PM]

pénzügy-
miniszter
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A szakképesítés neve OKJ-száma
A szakmai és vizsgakövetel-

ményeket tartalmazó
miniszteri rendelet száma

A szakképesítésért
felelõs miniszter

Költségvetési
gazdálkodási
szakügyintézõ

55 3436 05 27/2005.
(VIII. 15.) PM
[Alaprendelet:
20/1988.
(VII. 22.) PM]

pénzügy-
miniszter

Pénzügyi
szakügyintézõ

55 3436 01 2/2004.
(I. 22.) PM
[Alaprendelet:
20/1988.
(VII. 22.) PM]

pénzügy-
miniszter

Számviteli
szakügyintézõ

55 3436 02 2/2004. (I. 22.) PM
[Alaprendelet:
20/1988.
(VII. 22.) PM]

pénzügy-
miniszter

Európai uniós
üzleti
szakügyintézõ

55 3433 03 15/2004.
(V. 14.) OM
[Alaprendelet:
28/2003.
(X. 18.) OM]

oktatási
miniszter

Reklámszervezõ
szakmenedzser

55 3435 01 2/2002. (I. 18.) OM
[Alaprendelet:
18/1995.
(VI. 6.) IKM]

oktatási
miniszter

A képzések indítására feljogosított szakközépiskola:
MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképzõ Iskola

(Budapest)

A képzésre az alábbi felsõoktatási intézménnyel kötött
megállapodás alapján kerül sor:

Harsányi János Fõiskola (Budapest)

Ügyiratszám: 5.106/2006.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

* * *

A felsõoktatásról szóló – többször módosított – 1993.
évi LXXX. törvény 74. § (1) bekezdésének f) pontjában
foglalt jogkörömben közzéteszem az alábbi felsõfokú
szakképzési program indításáról szóló döntést.

Az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés-
rõl szóló 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a
Pécsi Tudományegyetem Szenátusának 2005. december
15-ei ülésén hozott 1263/2005. (12. 15.) sz. határozatával
az alábbi képzés indításáról döntött:

A szakképesítés neve OKJ-száma
A szakmai és vizsgaköve-
telményeket tartalmazó

miniszteri rendelet száma

A szakképesítésért
felelõs miniszter

Nemzetközi
szállítmányozási
és logisztikai
szakügyintézõ

55 3433 04 15/2004.
(V. 14.) OM
[Alaprendelet:
28/2003.
(X. 18.) OM]

OM–GKM

A képzés indítására feljogosított szakközépiskola:
Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály

Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola (Pécs)

Ügyiratszám: 4.347/2006.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

* * *

A felsõoktatásról szóló – többször módosított – 1993.
évi LXXX. törvény 74. § (1) bekezdésének f) pontjában
foglalt jogkörömben közzéteszem az alábbi felsõfokú
szakképzési program indításáról szóló döntést.

Az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzés-
rõl szóló 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a
Pécsi Tudományegyetem Szenátusának 2005. december
15-ei ülésén hozott 1263/2005. (12. 15.) sz. határozatával
az alábbi képzés indításáról döntött:

A szakképesítés neve OKJ-száma
A szakmai és vizsgaköve-

telményeket tartalmazó
miniszteri rendelet száma

A szakképesíté-
sért felelõs
miniszter

Nemzetközi
szállítmányozá-
si és logisztikai
szakügyintézõ

55 3433 04 15/2004.
(V. 14.) OM
[Alaprendelet:
28/2003.
(X. 18.) OM]

OM–GKM

A képzés indítására feljogosított felsõoktatási intéz-
mény:

Pécsi Tudományegyetem (Pécs)

Ügyiratszám: 4.347/2006.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Közlemény
Nagy Tibor Gyula-díj adományozásáról

Nagy Tibor Gyula emlékére, a Magyar Köztársaság ok-
tatási minisztere az oktatás területén az európai jogharmo-
nizációért és a közigazgatás korszerûsítéséért végzett ki-
magasló tevékenységért

Nagy Tibor Gyula-díjat

adományoz:

Dr. Kökényesi Józsefnek, a Magyar Közigazgatási Inté-
zet fõigazgató-helyettesének,

Dr. Szabó Imrének, a Szegedi Tudományegyetem Ál-
lam- és Jogtudományi Kara tanszékvezetõ egyetemi do-
censének, dékánnak.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeire

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
rektora – Sopron
pályázatot hirdet az
ERDÕMÉRNÖKI KAR
Vadgazdálkodási Intézetébe
fõállású egyetemi docensi álláshely betöltésére

A pályázóval szemben támasztott követelményeket a NYME SZMSZ M1/a Oktatói-kutatói követelményrendszer 2. §
(1) és (8) bekezdései tartalmazzák.

A kinevezendõ egyetemi docens oktatási feladatai:
– természetvédelmi mérnöki szak nappali tagozatán a Gerinces állatfajok védelme címû tantárgy elõadásainak és gya-
korlatainak tartása,
– vadgazda mérnöki szak nappali tagozatán a Gerinces állatrendszertan címû tantárgy elõadásainak és gyakorlatainak
tartása; a Vadászati állattan címû tantárgy gyakorlatainak tartása; a Gerinces állatfajok védelme címû tantárgy elõadásai-
nak és gyakorlatainak tartása. Levelezõ tagozaton a Gerinces állatrendszertan és a Gerinces állatfajok védelme címû tan-
tárgyak elõadásainak és gyakorlatainak tartása,
– természetvédelmi szakmérnöki szak hallgatóinak az Állatvilág védelme II. címû tantárgy oktatása.

BSc képzés 2006/2007. tanévtõl kezdõdõen:
– természetvédelmi mérnöki szak nappali tagozatán az Általános állattan címû tantárgy elõadásainak és gyakorlatainak
tartása; a Speciális madártan címû tantárgy oktatása,
– vadgazda mérnöki szak nappali tagozatán az Általános állattan címû tantárgy elõadásainak és gyakorlatainak tartása,
– diplomaterv és szakdolgozat konzulensi feladatok a természetvédelmi mérnöki és a vadgazda mérnöki szakon, tanul-
mányutak szervezése és vezetése a vadgazda mérnöki szakon.

A kinevezendõ egyetemi docens kutatási feladatai:
– erdei madárközösségek és a vegetáció közötti kapcsolatok vizsgálata,
– intenzíven kezelt agrárterületek gerinces faunájának vizsgálata,
– Magyar Vízivad Monitoring.

Egyéb intézeti feladatok:
– intézeti könyvtárfelelõs,
– Fertõ-tavi kutatóbázis felelõs.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, illetményét, munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyait,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait (elismeréseit), idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, kutatási-tudományos munkáját, valamint esetleges vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– habilitált pályázónál a habilitációt tanúsító oklevelet,
– fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét,
– hazai és külföldi referenciák másolatait,
– három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek
betekinthetnek.
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A pályázatokat az elõírt mellékletekkel együtt 2 példányban az Erdõmérnöki Kar dékánjához kell benyújtani (Prof. dr.
Mészáros Károly Sopron, Ady E. u. 5.).
A pályázatokkal kapcsolatos bõvebb felvilágosítást a Vadgazdálkodási Intézet intézetigazgatója ad; tel.: (99) 518-344.
A benyújtási határidõ a megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

GEOINFORMATIKAI FÕISKOLAI KAR – Székesfehérvár
Területfejlesztési Intézet
Társadalomtudományi Tanszékén
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docensi álláshelyre pályázhatnak, akik egyetemi oklevéllel, doktori (PhD) vagy kandidátusi fokozattal,
megfelelõ tudományos tapasztalattal, legalább 6 éves szakmai vagy felsõoktatási gyakorlattal rendelkeznek.
A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz a Szociológia és Kommunikáció címû tantárgyak gondozása és oktatása,
aktív részvétel a tanszék kutatási munkájában.
A pályázatnak meg kell felelnie a Felsõoktatási Törvényben és a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatói és kutatói kö-
vetelményrendszerében foglaltaknak.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– doktori (PhD), vagy kandidátusi fokozattal,
– tudományágának átfogó ismeretével, magas színvonalú magyar és idegen nyelvû elõadások tartásához szükséges fel-
készültséggel,
– önálló eredményeket is tartalmazó színvonalas publikációkkal,
– szakmai-közéleti tapasztalattal, magasabb szintû oktatásszervezési, közéleti feladatok ellátásának, a hallgatók, tudo-
mányos munkatársak, doktori képzésben résztvevõk tanulmányi szakmai irányításának képességével.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását,
– további jogviszonyait, azok idõtartamát,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói munkásságát, eredményeit, vezetõi tevékenységét,
– idegennyelv-tudását és jelentõsebb tanulmányutak megjelölését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetben végzett tevékenységének ismertetését,
– a képzési tevékenységre vonatkozó elképzeléseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– a fõiskolai kartól beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az errõl szóló igazolást,
– nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagába az illetékes testületek és személyek betekinthessenek.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázati anyagot bizalmasan kezeljük.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Fõiskolai Kar
fõigazgatójához (Székesfehérvár, Pirosalma u. 1–3.) kell benyújtani.
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GEOINFORMATIKAI FÕISKOLAI KAR – Székesfehérvár
Geomatikai Intézet
Fotogrammetria és Távérzékelés Tanszékén
teljes munkaidõs fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A fõiskolai docensi álláshelyre pályázhatnak, akik egyetemi oklevéllel, megfelelõ tudományos tapasztalattal, legalább 6
éves szakmai lehetõség szerint felsõoktatási gyakorlattal rendelkeznek.
A kinevezendõ fõiskolai docens feladata lesz a Térképtan és Topográf ia címû tantárgyak gondozása és oktatása.
A pályázatnak meg kell felelnie a Felsõoktatási Törvényben és a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatói és kutatói kö-
vetelményrendszerében foglaltaknak.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– szakirányú másoddiplomával, vagy szakmérnöki diplomával vagy PhD doktori szigorlattal,
– legalább egy idegen nyelvbõl állami középfokú nyelvvizsgával,
– önálló eredményeket is tartalmazó színvonalas publikációkkal,
– a hallgatók tanulmányi és beosztott oktatók tudományos munkájának irányítási képességével.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását,
– további jogviszonyait, azok idõtartamát,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói munkásságát, eredményeit, vezetõi tevékenységét,
– idegennyelv-tudását és jelentõsebb tanulmányutak megjelölését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetben végzett tevékenységének ismertetését,
– a képzési tevékenységére vonatkozó elképzeléseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– a fõiskolai kartól beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az errõl szóló igazolást,
– nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagába az illetékes testületek és személyek betekinthessenek.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázati anyagot bizalmasan kezeljük.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Fõiskolai Kar
Fõigazgatójához (Székesfehérvár, Pirosalma u. 1–3.) kell benyújtani.

GEOINFORMATIKAI FÕISKOLAI KAR – Székesfehérvár
Geomatikai Intézet
Fotogrammetria és Távérzékelés Tanszékén
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docensi álláshelyre pályázhatnak, akik egyetemi oklevéllel, doktori (PhD) vagy kandidátusi fokozattal,
megfelelõ tudományos tapasztalattal, legalább 6 éves szakmai vagy felsõoktatási gyakorlattal rendelkeznek.
A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz a Topográfia és Digitális fotogrammetria címû tantárgyak gondozása és
oktatása, aktív részvétel a tanszék kutatási munkájában.
A pályázatnak meg kell felelnie a Felsõoktatási Törvényben és a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatói és kutatói kö-
vetelményrendszerében foglaltaknak.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– doktori (PhD) vagy kandidátusi fokozattal,
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– tudományágának átfogó ismeretével, magas színvonalú magyar és idegennyelvû elõadások tartásához szükséges felké-
szültséggel,
– önálló eredményeket is tartalmazó színvonalas publikációkkal,
– szakmai-közéleti tapasztalattal, magasabb szintû oktatásszervezési, közéleti feladatok ellátásának, a hallgatók, tudo-
mányos munkatársak, doktori képzésben résztvevõk tanulmányi-szakmai irányításának képességével.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását,
– további jogviszonyait, azok idõtartamát,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói munkásságát, eredményeit, vezetõi tevékenységét,
– idegennyelv-tudását és jelentõsebb tanulmányutak megjelölését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetben végzett tevékenységének ismertetését,
– a képzési tevékenységre vonatkozó elképzeléseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– a fõiskolai kartól beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy az errõl szóló igazolást,
– nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagába az illetékes testületek és személyek betekinthessenek.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázati anyagot bizalmasan kezeljük.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Fõiskolai Kar
fõigazgatójához (Székesfehérvár, Pirosalma u. 1–3.) kell benyújtani.

Prof. dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Analízis Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktatómunkájának és adminisztratív feladatainak irányítása és össze-
hangolása, az analízis témájú fõkollégiumok tartása, a tanszék képviselete és a tanszékkel kapcsolatos pályázatokban
való részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell a tudomány doktora (MTA doktora) fokozattal, egyetemi tanári kinevezéssel, megfelelõ
hazai és külföldi szakmai kapcsolatokkal és elismertséggel.
A megbízás 3 éve szól.

Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató- és kutatómunkájának koordinálása, a graduális képzésben fõ-
kollégiumok tartása a földrajz, a geográfus és a környezettudományi szakos hallgatók részére. Részt kell vennie a hallga-
tók szakdolgozati és diplomamunka elõkészítõ tevékenységének, valamint a PhD-hallgatók szakmai irányításában. Tö-
rekednie kell a tanszék nemzetközi kapcsolatainak fenntartására és fejlesztésére.

1342 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám



A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, az SZTE – vezetõ oktatókra vonatkozó – oktatói követelményei-
ben meghatározott nyelvvizsgával, legalább 10 éves egyetemi oktatási és kutatási gyakorlattal, tudományszervezési ta-
pasztalattal és megfelelõ vezetõi készséggel. A pályázat elbírálásának elõnyben részesülnek a habilitációval rendel-
kezõk.

A megbízás 3 évre szól.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– vezetõi elképzeléseket, eddigi vezetõi tevékenység leírását,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében rögzített feltételek-
nek.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A VESZPRÉMI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
Felnõttképzési Intézet
ügyvezetõ igazgatói tisztségének betöltésére

A kinevezett igazgató feladata: az egyetem felnõttképzéssel, szakképzéssel és továbbképzéssel, az ehhez kötõdõ pályá-
zati tevékenységgel, szaktanácsadással, tudományos szolgáltatással, távoktatással kapcsolatos tevékenységeinek irányí-
tása, szervezése; együttmûködés más egyetemi szervezeti egységekkel vagy egyetemen kívüli szervezetekkel, szakér-
tõkkel; önálló gazdálkodás.
A pályázó rendelkezzék egyetemi végzettséggel, legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert középfokú komplex
nyelvvizsgával, a felnõttoktatás területén szerzett legalább ötéves gyakorlattal.
Elõnyben részesül az a pályázó, aki OM vizsgaelnöki jogosultsággal rendelkezik, illetve FMM felnõttképzési szakértõ.

GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Növényvédelmi Intézetében
intézetigazgatói tisztség betöltésére

A kinevezett intézetigazgató feladata: az intézet oktató-kutató munkájának irányítása, az intézeti szakterületekhez és a
PhD-képzéshez kapcsolódó tárgy(ak) elõadása, a gyakorlati foglalkozások korszerûsítése, a stabilizációt szolgáló sze-
mélyzeti politikai kialakítása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tanszék oktatási profiljának gazdaságos szé-
lesítése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület
átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-tudományos tevékenységgel, 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal, egy
világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában fejtse ki részletesen a tanszék korszerû oktatási tevékenységére és
gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék profiljával. A habili-
táció és/vagy az MTA doktora cím, illetve doktori iskolában szerzett jelentõs oktatói gyakorlat elõnyt jelent.
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Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a tanszéki szakterületekhez és a
PhD-képzéshez kapcsolódó tárgyak(ak) elõadása, a gyakorlati foglalkozások korszerûsítése, a stabilizációt szolgáló sze-
mélyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tanszék oktatási profiljának gazdaságos széle-
sítése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület
átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-tudományos tevékenységgel, 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal, egy
világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában fejtse ki részletesen a tanszék korszerû oktatási tevékenységére és
gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék profiljával. A habili-
táció és/vagy az MTA doktora cím, illetve doktori iskolában szerzett jelentõs oktatói gyakorlat elõnyt jelent.

Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a tanszéki szakterületekhez és a
PhD-képzéshez kapcsolódó tárgy(ak) elõadása, a gyakorlati foglalkozások korszerûsítése, a stabilizációt szolgáló sze-
mélyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tanszék oktatási profiljának gazdaságos széle-
sítése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület
átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-tudományos tevékenységgel, 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal, egy
világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában fejtse ki részletesen a tanszék korszerû oktatási tevékenységére és
gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék profiljával. A habili-
táció és/vagy az MTA doktora cím, illetve doktori iskolában szerzett jelentõs oktatói gyakorlat elõnyt jelent.

Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a tanszéki szakterületekhez és a
PhD-képzéshez kapcsolódó tárgy(ak) elõadása, a gyakorlati foglalkozások korszerûsítése, a stabilizációt szolgáló sze-
mélyzeti politika kialakítása, hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tanszék oktatási profiljának gazdaságos széle-
sítése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület
átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-tudományos tevékenységgel, 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal, egy
világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában fejtse ki részletesen a tanszék korszerû oktatási tevékenységére és
gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék profiljával. A habili-
táció és/vagy az MTA doktora cím, illetve doktori iskolában szerzett jelentõs oktatói gyakorlat elõnyt jelent.

Gazdaságmódszertani Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a tanszéki szakterületekhez és a
PhD-képzéshez kapcsolódó tárgy(ak) elõadása, a gyakorlati foglalkozások korszerûsítése, a stabilizációt szolgáló sze-
mélyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tanszék oktatási profiljának gazdaságos széle-
sítése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület
átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-tudományos tevékenységgel, 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal, egy
világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában fejtse ki részletesen a tanszék korszerû oktatási tevékenységére és
gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék profiljával. A habili-
táció és/vagy az MTA doktora cím, illetve doktori iskolában szerzett jelentõs oktatói gyakorlat elõnyt jelent.
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Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a tanszéki szakterültekhez és a
PhD-képzéshez kapcsolódó tárgy(ak) elõadása, a gyakorlati foglalkozások korszerûsítése, a stabilizációt szolgáló sze-
mélyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tanszék oktatási profiljának gazdaságos széle-
sítése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület
átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-tudományos tevékenységgel, 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal, egy
világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában fejtse ki részletesen a tanszék korszerû oktatási tevékenységére és
gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék profiljával. A habili-
táció és/vagy az MTA doktora cím, illetve doktori iskolában szerzett jelentõs oktatói gyakorlat elõnyt jelent.

Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a tanszéki szakterültekhez és a
PhD-képzéshez kapcsolódó tárgy(ak) elõadása, a gyakorlati foglalkozások korszerûsítése, a stabilizációt szolgáló sze-
mélyzeti politika kialakítása, a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tanszék oktatási profiljának gazdaságos széle-
sítése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület
átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-tudományos tevékenységgel, 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal, egy
világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában fejtse ki részletesen a tanszék korszerû oktatási tevékenységére és
gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék profiljával. A habili-
táció és/vagy az MTA doktora cím, illetve doktori iskolában szerzett jelentõs oktatói gyakorlat elõnyt jelent.

MÉRNÖKI KAR
Analitikai Kémia Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a kapcsolódó PhD-képzés néhány
tárgyának elõadása, a laboratóriumi gyakorlatok korszerûsítése, a stabilizációt szolgáló személyzeti politika kialakítása,
a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása. A tanszék oktatási profiljának gazdaságos szélesítése.
Biztosítsa a munkavégzés feltételeit, az emberi erõforrások optimális kihasználását. Bõvíteni és erõsítenie kell a tanszék
hazai és nemzetközi kapcsolatait. A tanszékvezetõ feladata továbbá külsõ erõforrások megszerzése, a tanszék bevételé-
nek növelése (pályázatok, szerzõdéses munkák stb.).
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület
átfogó ismeretével, nemzetközi szintû ismeretével. Pályázatában fejtse ki részletesen a tanszék korszerû oktatási tevé-
kenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék profil-
jával.

Biológia, Föld- és Környezettudományi Intézet
Föld- és Környezettudományi Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshelyre

A kinevezett egyetemi docens feladata: a Bevezetés a környezettanba, Természetföldrajz, Általános földtan, Magyaror-
szág földtana, Geológia tantárgyak elõadásainak és a kapcsolódó szemináriumok és gyakorlatok tartása, a tananyag
összeállítása, fejlesztése; jegyzet vagy tankönyv írása. A tanszéken folyó környezeti geokémiai kutatások irányítása, en-
nek során a tanszéken belül, illetve társintézmények kutatócsoportjaival hatékony szakmai együttmûködés kialakítása és
koordinálása, PhD-hallgatók kutatásainak irányítása, diplomamunkák és TDK-dolgozatok témavezetése, nemzetközileg
is figyelemreméltó tudományos publikációs tevékenység, illetve eredményes pályázati tevékenység folytatása. Aktív
részvétel az egyetemi, ill. a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben, szakmai rendezvényeken.
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A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal, leg-
alább 6 éves felsõoktatási gyakorlattal, rendszeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel, széleskörû ha-
zai és külföldi kapcsolatrendszerrel, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.

Vegyészmérnöki Intézet
Vegyipari Mûveleti Tanszéken
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshelyre

A kinevezett egyetemi docens feladata nappali tagozaton a Finomkémiai Mûveletek Technikája, Korszerû Finomkémiai
Mûveletek tantárgyak elõadásainak és a kapcsolódó szemináriumok és gyakorlatok tartása, a tananyag összeállítása, fej-
lesztése; valamint diplomaterv csoport vezetése, jegyzet vagy tankönyv írása. A tanszéken folyó K+F kutatások irányítá-
sa, ennek során tanszéken belül, illetve társintézmények kutatócsoportjaival hatékony szakmai együttmûködés kialakítá-
sa és koordinálása, PhD-hallgatók kutatásainak irányítása. Korszerû folyadékszeparációs mûveletek, Bioszeparációs
mûveletek, Preparatív folyadékkromatográfia c. tantárgyak elõadása, diplomamunkák és TDK-dolgozatok támavezeté-
se, nemzetközileg is figyelemreméltó tudományos publikációs tevékenység, illetve eredményes pályázati tevékenység
folytatása. Aktív részvétel az egyetemi, ill. a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben, szakmai rendezvényeken.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal, leg-
alább 6 éves felsõoktatási gyakorlattal, rendszeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel, széleskörû ha-
zai és külföldi kapcsolatrendszerrel, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.

Folyamatmérnöki Tanszéken
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett docens feladatai:
– a Vegyipari rendszerek modellezése, a Környezeti technológiák modellezése, és a Mérnökség az Interneten tárgyak
oktatása,
– részvétel a Folyamatmérnöki laboratórium, valamint a Mérés és irányítástechnika tárgyak laboratóriumi gyakorlatinak
oktatásában,
– részvétel a vegyészmérnöki BSc és MSc szakok oktatásában, különös tekintettel a Technológia analízis és a Bevezetés
a folyamatipari technológiákba tárgyak tematikájának kidolgozására és tartására,
– a tanszék technológiai rendszerek modellezésével és polimerizációs technológiák fejlesztésével kapcsolatos kutatási
profiljának kiteljesítése,
– diplomaterv és diplomamunka témavezetése, a tanszéki TDK, PhD munkák és egyéb kutatási projektek irányítása,
– különbözõ pályázatok összeállítása, felkészülés egyes tantárgyak angol nyelvû elõadására.

A pályázó rendelkezzék szakirányú tudományos minõsítéssel és egy államilag elismert középfokú C-típusú nyelvvizsgá-
val, valamint megfelelõ publikációs tevékenységgel.

TANÁRKÉPZÕ KAR
Francia nyelv és Irodalom Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A pályázónak bölcsészettudományi karon szerzett francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevéllel,
nyelvtudományból vagy irodalomtudományból tudományos fokozattal és habilitációval, tovább 20 éves felsõoktatási és
vezetõi tapasztalattal, folyamatos kutatói tevékenységgel és komoly nemzetközi kapcsolatokkal kell rendelkeznie. A
francia nyelven kívül ismernie kell még egy újlatin nyelvet. Elõnyt jelent további világnyelv ismerete.
A tanszékvezetõ feladata lesz a Francia Nyelv és Irodalom Tanszék oktató-képzõ és tudományos munkájának az irányítá-
sa, nemzetközi kapcsolatainak a koordinálása, a francia nyelvészeti vagy irodalmi stúdiumok oktatása, valamint kutató-
munka végzése a nyelvtudomány vagy az irodalomtudomány területén. Feladatai közé tartozik még az egyetem fordító-
és tolmácsképzésének a szervezése.

1346 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám



Magyar Irodalomtudományi Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata oktatói, kutatói tevékenység folytatása és irányítása, szervezõi és tanszékvezetõi fel-
adatok ellátása, az irodalomtudományi doktori iskola kialakításában és a PhD-képzésben való részvétel.
A pályázó rendelkezzék MTA doktori fokozattal és egyetemi habilitációval irodalomtudományból, iskolateremtõ oktatói
tevékenységgel, nemzetközi elismertséggel járó tudományos teljesítménnyel, az állás betöltéséhez szükséges szakmai
gyakorlattal és vezetõoktatótól elvárható szintû publikációs teljesítménnyel.

Magyar Nyelvtudományi Tanszéken
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata a tanszék oktatási, kutatási, gazdálkodási és személyzeti ügyeinek koordinálása, va-
lamint az intézményen belüli, az intézményközi és a külföldi kapcsolatok irányítása, a tanszék képviselete hazai és nem-
zetközi fórumokon.
Feladata továbbá az oktatói-kutatói utánpótlás nevelése, közremûködés a nyelvtudományi doktori programban, a tudo-
mányos diákköri munka segítése.
A pályázó rendelkezzék magyar szakos egyetemi oklevéllel, mellette finnugor szakos végzettség elõnyt jelent. Rendel-
kezzék továbbá a nyelvtudomány területén szerzett tudományos fokozattal, valamint egyetemi magyar nyelvészeti tan-
széken szerzett több éves oktatói tapasztalattal és vezetõi jártassággal. Idegen nyelvek dokumentált ismerete elõnyt je-
lent.

Germanisztikai Intézet
Német Irodalomtudományi Tanszéki Csoportjában
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata a német nyelv és irodalom bölcsész és tanár, valamint a germanisztika alapszak
német szakirány képzésben elõadások és szemináriumok tartása a német irodalomtudomány területén, elsõsorban a XIX.
századi német nyelvû irodalom és az irodalomtudomány mint kultúratudomány témakörben. Minõsített oktatótól elvár-
ható szinten részt kell vennie az Intézet német irodalomtudományi kutatásaiban és nemzetközi kapcsolatainak ápolásá-
ban.
A pályázó rendelkezzék német nyelv és irodalom szakos egyetemi oklevéllel, német irodalomtudományból szerzett tudo-
mányos fokozattal, vezetõoktatói szintû publikációs tevékenységgel és a munkakör betöltéséhez szükséges felsõoktatási
gyakorlattal. További idegen nyelv dokumentált ismerete elõnyt jelent.

Angol Nyelv és Irodalom Tanszékén
részmunkaidejû egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata elõadások és gyakorlatok tartása irodalmi tárgyakból (elsõsorban modern ameri-
kai irodalomból). Aktívan vegyen részt a tanszék egyéb feladatainak megoldásában, illetve tananyagok írásában, kutatá-
sában, és a létesítendõ irodalomtudományi doktori iskola munkájában.
A pályázó rendelkezzék szakirányú végzettséggel, vezetõi és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, tudományos foko-
zattal, megfelelõ tudományos publikációkkal, kiterjedt külkapcsolatokkal.

A pályázatok beadásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatvánok, további információk a Veszprémi Egyetem Személyzeti Osztályán sze-
rezhetõk be. [8200 Veszprém, Egyetem u. 10. tel.: (88) 624-236]

dr. Gaál Zoltán s. k.,
rektor
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A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
Politológia és Szociológia Tanszékén
egy fõiskolai docensi kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése politológia (angol és magyar nyelven) tantárgyakból,
– szakdolgozati témavezetõként a hallgatók képzése,
– a PhD képzésben résztvevõ oktatók szakmai segítése,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– közremûködés a tanszéken folyó egyéb oktató- és kutatómunkában.

A pályázó rendelkezzen:
– a társadalomtudomány területén szerzett egyetemi szintû diplomával,
– PhD-fokozattal filozófia tudományból,
– angol és román nyelvbõl felsõfokú nyelvismerettel,
– legalább 5 éves felsõoktatási gyakorlattal,
– színvonalas publikációs tevékenységgel,
– hazai és külföldi konferenciákon való részvétel.

Pedagógusképzõ Fakultása
pályázatot hirdet
Tanárképzõ Intézete Pszichológia Tanszékén
egy fõiskolai docensi kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása, szemináriumok vezetése pszichológia tárgyakból,
– szakdolgozatok vezetése, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása,
– tantárgyleírások, tantárgyi tematikák készítése,
– aktív részvétel a tanszék kutatói munkájában, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben.

A pályázó rendelkezzen:
– okleveles pszichológus diplomával,
– német középfokú nyelvvizsgával,
– orosz alapfokú nyelvvizsgával,
– legalább 8 év felsõoktatási gyakorlattal,
– PhD fokozatszerzésre való bejelentkezéssel.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
Rajz Tanszékén
egy fõiskolai docensi kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok, szemináriumok vezetése,
– részvétel szakdolgozati témavezetõjeként a hallgatók képzésében, diplomamunkák konzultálásában,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– közremûködik a tanszéken folyó egyéb oktató és kutatómunkában,
– részvétel a tananyagok és oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi fel-
adatok ellátásában,
– részvétel a fõiskolai (kari) közéletben,
– folyamatos önálló kutatómunka, az eredmények publikálása.
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A pályázó rendelkezzen:
– egyetemi szintû szakirányú diplomával,
– legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlattal,
– színvonalas publikációs tevékenységgel, hazai és nemzetközi képzõmûvészeti kiállításokon való szereplés,
– hazai és külföldi konferenciákon való részvétel,
– középfokú nyelvvizsga egy világnyelvbõl,
– a doktori fokozat elnyerése érdekében végzett, lezárt kutatómunka.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
Matematika és Informatika Intézetében
egy fõiskolai docensi kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– az intézeten belül mûködõ matematikatudományi és matematikadidaktikai csoportban elõadások és gyakorlatok veze-
tése a matematika szakos hallgatók számára,
– a hallgatók TDK-s munkájának irányítása, szakdolgozatok témavezetése,
– elõadások tartása és gyakorlatok, szemináriumok vezetése,
– részvétel szakdolgozati témavezetõjeként a hallgatók képzésében, diplomamunkák konzultálásában,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– közremûködik a tanszéken folyó egyéb oktató és kutatómunkában,
– részvétel a tananyagok és oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi fel-
adatok ellátásában,
– részvétel a fõiskolai (kari) közéletben,
– folyamatos önálló kutatómunka, az eredmények publikálása.

A pályázó rendelkezzen:
– egyetemi szintû szakirányú oklevéllel,
– legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlattal,
– színvonalas publikációs tevékenységgel,
– hazai és külföldi konferenciákon való részvétellel,
– középfokú nyelvvizsgával egy világnyelvbõl,
– PhD tudományos fokozat matematika tudományból.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
Testnevelés és Sporttudományi Tanszékén
egy fõiskolai docensi kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– a Sporttorna, Gimnasztika, Általános sportági ismeretek, Rekreáció, Testnevelés tantárgypedagógia tantárgyak okta-
tása,
– be kell kapcsolódnia a tanszék tudományos, OTDK munkájába, valamint szakdolgozat készítésénél a konzulensi fel-
adatokat is el kell látnia,
– további feladatai közé tartozik a tanszék szakmai táborainak (turisztikai-rekreációs) szervezése és vezetése,
– irányítani kell a hallgatók sportszakmai gyakorlatát, valamint részt kell vennie az edzõképzésben is.

A pályázó rendelkezzen:
– egyetemi szintû szakirányú végzettséggel,
– többéves felsõoktatási gyakorlattal,
– elõnyt jelent, ha sportágában edzõi oklevéllel rendelkezik.
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MÛSZAKI ÉS MEZÕGAZDASÁGI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
Mûszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszékén
egy fõiskolai docensi kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése a Fizika és a Mûszaki kémia címû tantárgybakból,
– részvétel szakdolgozati témavezetõjeként a hallgatók képzésében, diplomamunkák konzultálásában,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– közremûködik a tanszéken folyó egyéb oktató és kutatómunkában,
– részvétel a tananyagok és oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi fel-
adatok ellátásában,
– részvétel a fõiskolai (kari) közéletben,
– folyamatos önálló kutatómunka, az eredmények publikálása.

A pályázó rendelkezzen:
– egyetemi szintû szakirányú végzettséggel,
– több éves felsõoktatási gyakorlattal,
– PhD tudományos fokozattal fizikatudományból,
– színvonalas publikációs tevékenységgel,
– középfokú nyelvvizsgával egy világnyelvbõl.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolásra vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációs tevékenységet,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– jövõbeni terveit,
– az idegennyelv-tudásra vonatkozó információkat.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél és az idegennyelv-tudást igazoló dokumentum másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– a publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

Pályázhatnak, a Nyíregyházi Fõiskolával közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók.
A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve (4401
Nyíregyháza, Sóstói út 31/B)
A kinevezésre 2006. július 1. napjától kerül sor, a bérezés a Kjt. szerint történik.

Dr. Balogh Árpád s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira és egyéb vezetõi állásokra

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított leg-

alább 30 nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Ászár-Bársonyos-Csá-
szár-Kerékteleki Önkor-
mányzatok
Intézményfenntartó
Társulása
2881 Ászár,
Kossuth Lajos u. 16.

Óvoda
(az óvodának négy tag-
intézménye van, a gyer-
mekek összlétszáma
167 fõ)

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v., legalább öt év
szgy.
Elõny: a kistérségi mû-
ködésben szerzett gya-
korlat, a vezetõi
gyakorlat és a közokta-
tás-vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat lejártát követõ
40 napon belül.
Juttatás: vp. 250%.
A pályázathoz mellékelni kell:
esetleges posztgraduális oklevél
másolata, juttatások iránti igé-
nyek felsorolása.
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A pályázó részletesen fejtse ki
az óvoda pedagógiai programjá-
nak és minõségirányítási prog-
ramjának kidolgozásával és
végrehajtásával kapcsolatos el-
képzeléseit.
szl. nincs
Pc.: a Társulási Tanács elnöké-
hez címezve Ászár község jegy-
zõje

Bakonynána és Dudar
Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézmény
8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 9.

Német Nemzetiségi
Napközi Otthonos
Óvoda
8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 3.

Napközi Otthonos
Óvoda
8416 Dudar,
Kossuth u. 26.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év óvoda-
pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
étkh.

Ercsi Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2451 Ercsi,
Fõ u. 20.

Napfény Óvoda
2451 Ercsi,
Dózsa Gy. tér 2.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: óvo-
dai, ill. szakmai tevékenységet
igazoló dokumentumok hiteles
másolatát.
Írásbeli nyilatkozatot arra vonat-
kozóan, hogy a képviselõ-testü-
let benyújtott pályázatát zárt
vagy nyílt ülésen tárgyalja.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc., f: Bátki József polgármester
Tel.: (25) 520-620

Jákfalva Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3721 Jákfalva,
Dózsa Gy. út 12.
Tel.: (48) 502-218
Fax: (48) 502-219

Napközi Otthonos
Óvoda
3721 Jákfalva,
Kossuth Lajos út 4.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz mellékelni kell:
kézzel írott szakmai ön.
Pc: Vilcsek Ernõ polgármester
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Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola és Napra-
forgó Óvoda
8044 Kincsesbánya,
Iskola u. 1.

Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola és Napra-
forgó Óvoda közös
igazgatású közoktatási
intézmény óvoda intéz-
ményegysége
8044 Kincsesbánya,
Kincsesi u. 12.
(mely Kincsesbányán a
székhelyén kívül továb-
bi egy telephelyen mû-
ködik, s 2005. július
31-i hatállyal 8045 Isz-
timér, Jókai u. 10/A
sz. alatt egy kihelyezett
óvodai csoportot mû-
ködtet)

Legalább öt év szgy. ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
eddigi munkaviszonyokról szóló
igazolásokat.
Nyilatkozatot, amelyben a pá-
lyázó hozzájárul, hogy a pályá-
zat elbírálásában közremûködik,
a pályázatba betekinthessenek.
Pc: Kazinczy Ferenc Általános
Iskola és Napraforgó Óvoda in-
tézményegység vezetõi pályázat

Kunmadaras Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5321 Kunmadaras,
Kossuth tér 1.

Összevont Óvodai In-
tézmény

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagó-
gus-munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 60 napon belül.
Juttatás: étkh., tp.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló oklevél hiteles
másolata.
Nyilatkozat a pályázati anyag
kezelésérõl.
A pályázatot egy eredeti és há-
rom másolati példányban kell
benyújtani.
A pályázat kiírója fenntartja a
jogát a pályázat eredménytelen-
né nyilvánítására.
Pc: Márki Sándor polgármester
Tel.: (59) 527-342

Majs és Udvar Közsé-
gek Önkormányzata
7783 Majs,
Kossuth L. u. 199.

Önkormányzati Óvoda
7783 Majs,
Ady E. u. 63.

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség,
ötéves szgy.
Elõny: helyi sajátossá-
gok ismerete, közokta-
tás-vezetõi szakvizsga,
német nyelvtudás

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc: dr. Schwalm Mária polgár-
mester.
A borítékra kérjük ráírni: „óvo-
davezetõi pályázat”

Arany János Általános
Mûvelõdési Központ
5751 Nagykamarás,
Ady u. 1.

Arany János Általános
Mûvelõdési Központ
Óvoda
(intézményegység)
5751 Nagykamarás,
Ady u. 9.

Szakirányú felsõfokú
v., nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idejû alkalmazás, leg-
alább öt év óvodapeda-
gógusi gyak.
Büntetlen elõélet

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: közzétételtõl számított 60.
nap.
Juttatás: vp., tp., étkh.
Pc: Kalmár Mihály ÁMK igazgató.
A pályázatot egy példányban
zárt borítékban kell benyújtani.
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Pánd Község Önkor-
mányzata
2214 Pánd,
Fõ u. 84.

Napközi Otthonos
Óvoda
2214 Pánd,
Arany J. u. 7/A

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség,
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
30 napot követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Pc: Pánd Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2214 Pánd, Fõ u. 84.,
Hugyák Zoltánné polgármester
f: polgármesternél
Tel.: (39) 430-240

Szárföld Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9353 Szárföld,
Fõ u. 16.

Napközi Otthonos
Óvoda
9353 Szárföld,
Fõ u. 72.

Szakirányú felsõfokú v.
Öt év szgy.

ÁEI: 2006. júl. 1.

Szederkény és Monyo-
ród Közoktatási Intéz-
ményi Társulás
7751 Szederkény,
Kossuth L. u. 1.

Szederkény Községi
Önkormányzati Óvoda
7751 Szederkény,
Pécsi u. 40.

A közoktatási tv. sze-
rint elõírt iskolai v.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázattal kapcsolatos
vélemények kialakítását követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a szakmai helyzetelemzésre épü-
lõ fejlesztési elképzeléseket, kü-
lönös tekintettel a német
nemzetiségi nevelésre vonatko-
zóan.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Hergenrõder János polgár-
mester, a Szederkény és Monyo-
ród Közoktatási Intézményi
Társulás elnöke.
7751 Szederkény,
Kossuth L. u. 1.
Tel.: (69) 354-369
Az önkormányzati társulás
fenntartja azon jogát, hogy meg-
felelõ pályázatok hiányában a
pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

Visonta Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
3271 Visonta,
Hõsök tere 3.

Napközi Otthonos
Óvoda
3271 Visonta,
Táncsics u. 2.

Felsõfokú v., legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 15.
Pc: Visonta Község polgármes-
tere
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Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Adásztevel Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
8561 Adásztevel,
Árpád u. 22.

Általános Iskola és
Óvoda közös igazgatá-
sú közoktatási intéz-
mény
8561 Adásztevel,
Árpád u. 95.
(Az intézményvezetõ
egyben az általános is-
kola igazgatója. Az in-
tézményben német
kisebbségi nevelést
folytató kétnyelvû óvo-
da mûködik óvodaveze-
tõvel.
Az iskolában hagyomá-
nyos nyelvoktató német
kisebbségi oktatás fo-
lyik)

Fõiskolai vagy egyete-
mi tanári v., valamint a
kisebbségi oktatás nyel-
ve (német) szerinti a
Közoktatási törvényben
elõírt végzettségek,
szakképesítések egyike,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázati és véleménye-
zési határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget és szakkép-
zettséget igazoló oklevél
hitelesített másolatát.
A pályázatot zárt borítékban „In-
tézményvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc: Fodor Béla polgármester
f: telefonon, vagy személyesen
az önkormányzat hivatalában
Tel.: (89) 354-759

Ászár-Bársonyos-Csá-
szár-Kerékteleki Ön-
kormányzatok
Intézményfenntartó
Társulása
2881 Ászár,
Kossuth Lajos u. 16.

Iskolaigazgató Felsõfokú pedagógusi
v., legalább öt év szgy.
Elõny: a kistérségi mû-
ködésben szerzett gya-
korlat, vezetõi
gyakorlat, közokta-
tás-vezetõ szakvizsga.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat lejártát követõ
40 napon belül.
Juttatás: 300% vp.
Sz. nincs
A pályázathoz csatolni kell:
esetleges posztgraduális oklevél
másolatát, valamint a Kjt.-n kí-
vüli egyéb juttatások iránti igé-
nyek felsorolását.
A pályázó részletesen fejtse ki
az iskola pedagógiai programjá-
nak és minõségirányítási prog-
ramjának kidolgozásával és
végrehajtásával kapcsolatos el-
képzeléseit.
Pc: Társulási Tanács elnökének
címezve Ászár község jegyzõjé-
hez
2881 Ászár, Kossuth Lajos u.
16.

Bakonynána és Dudar
Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézmény
8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 9.

Általános Iskola
8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 9.

Általános Iskola
8416 Dudar,
Hunyadi út 13.

Felsõfokú szakirányú
v., öt év szakképesítés-
nek megfelelõ szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
étkh.
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Bakonyszentkirály
Községi Önkormányzat
8430 Bakonyszentki-
rály,
Kossuth u. 69.
Tel.: (88) 585-530

Bakonyszentkirály-Ba-
konyoszlop-Csesznek
Önkormányzata által
fenntartott Békefi Antal
Általános Iskola és Mû-
vészeti Iskola

Felsõfokú tanári v., a
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött munkaviszony.
Elõny: vezetõi tapaszta-
lat.

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Szl. nincs.
Pc: körjegyzõség, Bakonyszent-
király
8430 Bakonyszentkirály,
Kossuth u. 69.

Biharnagybajom Köz-
ségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4172 Biharnagybajom,
Rákóczi út 5.

Biharnagybajomi Szûcs
Sándor Általános és
Alapfokú Mûvészeti Is-
kola (az intézmény ke-
retein belül mûködik a
napközi konyha, mely
az intézményvezetõ irá-
nyítása alá tartozik)

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
A pályázatot hirdetõ fi-
gyelembe veheti: a pá-
lyázó eddigi vezetõi
gyakorlatát, szakmai és
tudományos tevékeny-
ségét, általános és mû-
vészeti iskolában
eltöltött szakmai gya-
korlatát, pedagó-
gus-szakvizsgát.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2006. júl. 27.
Juttatás: vp. 230%, szükség ese-
tén szl. biztosított.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló oklevelek hite-
lesített másolatát.
Pc., f.: Kovács László polgár-
mester.
Tel.: (54) 472-021

Budafok-Tétény Buda-
pest, XXII. Kerület Ön-
kormányzatának
Képviselõ-testülete
1221 Budapest,
Városház tér 11.

Nádasdy Kálmán Alap-
fokú Mûvészeti és Álta-
lános Iskola
1221 Budapest,
Nagytétényi út 35.

Felsõfokú iskolai v.
Öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû oklevél

ÁEI: testületi döntést követõ hó-
nap elsõ napja.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Budafok-Tétény Budapest,
XXII. Kerület Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Közokta-
tási és Sport Iroda
Tel.: 229-2686

Elek Város Önkor-
mányzata
5742 Elek
Gyulai út 2.

Dr. Mester György Ál-
talános Iskola
5742 Elek,
Lõkösházi út 17–19.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
Pc: Elek város polgármestere

Ercsi Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2451 Ercsi,
Fõ u. 20.

Eötvös József Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Oktatási Intéz-
mény, mint többcélú
intézmény
2451 Ercsi,
Szent I. u. 10.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: a
pedagógusi, ill. szakmai tevé-
kenységet igazoló dokumentu-
mok hiteles másolatát, írásbeli
nyilatkozatot arra vonatkozóan,
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hogy a képviselõ-testülethez be-
nyújtott pályázatát zárt vagy
nyílt ülésen tárgyalja.
A pályázatot zárt borítékban
írásban kell benyújtani.
Pc: Bátki József polgármester
Tel.: (25) 520-620

Felsõnyárád-Felsõkele-
csény-Jákflva-Dövény
Községi Önkormány-
zatok Képviselõ-testü-
lete
3721 Felsõnyárád,
Alkotmány u. 8.
Tel./fax: (48) 347-001

Nyárády András Általá-
nos Iskola
3721 Felsõnyárád,
Petõfi út 15.

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett tanári
diploma.
Legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ együttes képvise-
lõ-testületi ülés.
Pc: Visnyai Gyula polgármester

Hernád Község Önkor-
mányzata
2376 Hernád,
Köztársaság út 47.

Általános Iskola
2376 Hernád,
Fõ út 150.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pc: polgármester.

Kékcse Község Önkor-
mányzata
4494 Kékcse,
Fõ út 116.

Általános Iskola
4494 Kékcse,
Fõ út 87.
(többcélú intézmény
közös igazgatási közok-
tatási intézmény)

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, öt év
pedagógusi szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 30.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
loma, oklevél hiteles másolata.
Pc: Kékcse Község Önkormány-
zat jegyzõje

Kisgyõr Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-
testülete
3556 Kisgyõr,
Dózsa Gy. u. 11.
Tel./fax: (46) 476-202,
(46) 476-280

Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézmény (ál-
talános iskola, óvoda)
Kisgyõr

Szakirányú felsõfokú v.
(közoktatásvezetõi
szak)
Öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 31.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Kisgyõr község polgármes-
tere

Látrány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,
Somogybabod Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,
Somogytúr Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és
Visz Község Önkor-
mányzatának Kép-
viselõ-testülete
8681 Látrány,
Rákóczi u. 69.

Közös fenntartásban
lévõ „Fekete István”
Általános és Mûvészeti
Alapiskola és Napközi
Otthonos Óvoda
8681 Látrány, Szabad-
ság u. 11.

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett tanári v.
és legalább öt éves
szgy., közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejárta
utáni elsõ közös testületi ülésen
bírálják el.
Juttatás: vp. a Kjt. tv. szerint.
A pályázatot szövegszerkesztõ-
vel szerkesztett, számozott, be-
kötött, négy példányban megírt
pályázatként kell benyújtani.
Pc: Látrány község
polgármestere.
A pályázatot „igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
f: Tóth László polgármester
Tel.: (85) 327-165
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Máriakéménd, Erzsé-
bet, Kátoly, Kékesd és
Szellõ Községek
Önkormányzatai
7663 Máriakéménd,
Rákóczi u. 30.

Általános Iskola
Máriakéménd

Általános iskolai tanítói
vagy tanári v., öt éves
szgy., közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pc: Máriakéménd Község pol-
gármestere

Noszlop, Oroszi,
Bakonypölöske és
Doba Községek
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8456 Noszlop,
Dózsa Gy. u. 45.

Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola és Óvoda
(közös igazgatású, kö-
zös fenntartású intéz-
mény)

A közoktatási törvény
szerinti felsõfokú szak-
képzettség, közokta-
tás-vezetõi szakvizsga,
legalább 10 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2006. aug. 16.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60. nap.
szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai bizonyítványok hiteles
másolata.
Pc: Noszlop község polgármes-
tere
f: tel.: (88) 505-820

Pusztamonostor Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5125 Pusztamonostor,
Szabadság u. 74.

Pusztamonostori Általá-
nos Iskola
igazgató, aki az ÁMK
önkormányzati intéz-
mény mindenkori veze-
tõje is.

Az általános iskolai ne-
velési, oktatási intéz-
mény
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
pedagógus-munkakör-
ben szerzett legalább öt
éve szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. megbízással egyide-
jûleg pedagógus-mun-
kakörben történõ
határozatlan idõre szóló
kinevezés.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló oklevél hiteles
másolatát, nyilatkozatot a pályá-
zati anyag kezelésérõl.
Pc: Percz László polgármester
f: (57) 521-761

Rétalap Község Önkor-
mányzata
9074 Rétalap,
Széchenyi u. 68.

Alsótagozatos
Általános Iskola és Nap-
közi Otthonos Óvoda
közös igazgatású közok-
tatási intézmény

Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, angol-
nyelv-tudás.

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
f.: tel.: (96) 547-002,
(30) 957-2456

Sorokpolány község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9773 Sorokpolány,
Fõ u. 104.
Tel.: (94) 556-000

Weöres Sándor
Általános Iskola
9773 Sorokpolány,
Petõfi S. u. 19.

Felsõfokú pedagógiai
v., (fõiskola, tanítói
szak) öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
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Szentlõrinckáta
Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2255 Szentlõrinckáta,
Arany J. u. 26.

Imre Sándor Általános
Iskola
2255 Szentlõrinckáta,
Dózsa Gy. u. 48.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év szgy.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60. nap.
Pc: Szentlõrinckáta község pol-
gármestere

Községi Önkormányzat
3767 Tornanádaska,
Kossuth L. út 44.
Tel.:. (48) 453-508,
(48) 552-204

Iskolaigazgató Felsõfokú pedagógusi
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. aug. 1-ig,
öt évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
nyilatkozat a pályázati anyag ke-
zelésérõl, öt év szgy. igazolása.

Cházár András Óvoda,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Diákotthon, Gyermek-
otthon és Pedagógiai
Szakszolgálat
2660 Vác, Március 15
tér 6.
Tel.: (27) 502-186,
(27) 501-675

Óvoda–általános iskola Gyógypedagógiai (szur-
dopedagógiai, tanulás-
ban akadályozott, vagy
értelmileg akadályozott
tanulók pedagógiája)
tanári szakképzettség.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi, vagy pedagógiai
szakvizsga és vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig
szól.

Egyéb vezetõi állások

Békés Város
Képviselõ-testülete
5630 Békés,
Petõfi u. 2.

Békés Városi Mûvelõ-
dési Központ és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
5630 Békés,
Jantyik u. 21–25.

Szakiránynak megfelelõ
(hangszeres zene, nép-
tánc) pedagógus vagy
mûvész, vagy közmû-
velõdési felsõfokú v. és
szakképesítés.
Öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Pc: Békés Város Polgármesteri
Hivatal

Békéscsaba Megyei
Jogú Város Közgyûlése
5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.

Közép-békési Térségi
Integrált Szakképzõ
Központ Központi
Intézménye
(az intézményvezetõ fel-
adata a Közép-békési
Térségi Integrált Szak-
képzõ Központ létreho-
zása és infrastrukturális
feltételeinek javítása,
projektek megvalósítása)

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Bér: megegyezés szerint

Bükkszentkereszt
Község Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tülete
3557 Bükkszentkereszt,
Kossuth u. 24.

Általános Mûvelõdési
Központ

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.
Közoktatás-vezetõi
szakképzettség

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 15.
Pc: Halász Rezsõ polgármester

11. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1359



1. 2. 3. 4.

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és
Diákotthon
5310 Kisújszállás,
Rákóczi u. 1.

Pedagógiai
Szakszolgálat

Logopédus szakképesí-
tés, legalább öt év szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a beadás határidejét követõ
30. nap
A pályázatról az intézmény igaz-
gató tanácsa dönt.
Pc: Kossuth Lajos Általános
Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat
és Diákotthon Igazgatósága

Kunszentmiklós Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.

Családsegítõ és
Gyermekjóléti
Szolgálat

Legalább öt év felsõfo-
kú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a
szociális ellátás, ill. a
közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy. és az in-
tézményben fennálló
határozatlan idõre szóló
kinevezés, illetõleg a
vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú
végzettségû vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló kinevezés

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ 30. nap.
Juttatás: vp. 250%.
A pályázati eljárás során szemé-
lyes meghallgatásra kerül sor.
A pályázathoz mellékelni kell:
az iskolai végzettséget igazoló
dokumentumok közjegyzõ által
hitelesített másolatát, valamint
személyazonosító igazolvány
másolatát.
A pályázati eljárás során a be-
nyújtás határidejét követõen
hiánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázónak elõzetes bejelent-
kezés alapján lehetõsége van az
intézmény megismerésére, a pá-
lyázat elkészítéséhez szükséges
tájékoztatás megszerzésére.
Ehhez történõ idõpont-egyezte-
tés az alábbi telefonszámon kér-
hetõ: (76) 550-257
Pc., f: Józan Judit jegyzõ
Tel.: (76) 550-150

Mátramindszent Köz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3155 Mátramindszent,
Kossuth tér 25.

Általános Mûvelõdési
Központ
3155 Mátramindszent,
Kossuth tér 1–3.
(Az ÁMK vezetõje egy-
ben az intézmény tagin-
tézményeként mûködõ
Mikszáth Kálmán Álta-
lános Iskola igazgatója
is)

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a 30 napos véleményezési
határidõ lejártát követõ elsõ kép-
viselõ-testületi ülésen.
A pályázatot géppel írt formában
két eredeti példányban kell be-
nyújtani „Pályázat intézményve-
zetõi állásra” megjelöléssel
ajánlott levél formájában, vagy
személyesen.
Pc.: Mátramindszent Önkor-
mányzata
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a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás

f: Molnár Gábor polgármester
Tel.: (32) 366-177
telefonon vagy személyesen a
polgármesteri hivatalban

Péteri Község
Önkormányzata
2209 Péteri,
Kossuth Lajos u. 2.

Péteri Általános
Mûvelõdési Központ
2209 Péteri,
Petõfi Sándor u. 57.

A jogszabályban meg-
határozott képesítési
feltételek, legalább öt-
éves pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot a pályázat elbírálásában
részt vevõk megismerhetik.
A pályázatot zárt borítékban kel
benyújtani.
Pc., f: dr. Szászik Károly polgár-
mester
Tel.: (29) 314-070

Gyûrûs, Kemendollár,
Pókaszepetk, Vöckönd
és Zalaistvánd közsé-
gek önkormányzatai
8932 Pókaszepetk,
Arany J. u. 6.

Festetics Kristóf ÁMK
Pókaszepetk

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pehi: 2006. júl. 20.
Pc: Körjegyzõség
8932 Pókaszepetk,
Arany J. u. 6.
Tel.: (92) 584-006

Vásárosnamény Város
Képviselõ-testülete
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.

Petõfi Sándor Általános
Mûvelõdési Központ
4800 Vásárosnamény,
Iskola u. 54/1.

Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 60. nap, ill. az ezt
követõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló eredeti oklevél,
vagy annak közjegyzõ által hite-
lesített másolata, korábbi mun-
kaviszonyokra vonatkozó
igazolások.
A pályázatot zárt borítékban
postai úton, ajánlott küldemény-
ként „Intézményvezetõi pályá-
zat, Petõfi ÁMK” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc: Vásárosnamény város pol-
gármestere
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Babus Jolán Közép-
iskolai Kollégium
4800 Vásárosnamény,
Kossuth u. 21.

ÁEI: 2006. júl. 2.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 60. nap, illetve az
ezt követõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló eredeti oklevél,
vagy annak közjegyzõ által hite-
lesített másolata, korábbi mun-
kaviszonyokra vonatkozó
igazolások.
A pályázatot zárt borítékban
postai úton, ajánlott küldemény-
ként „Intézményvezetõi pályá-
zat, Babus Jolán Középiskolai
Kollégium” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Vásárosnamény város
polgármestere

Nevelési Tanácsadó
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi u. 32.

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés és a szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 60. nap, illetve az
ezt követõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló eredeti oklevél,
vagy annak közjegyzõ által hite-
lesített másolata.
A pályázatot zárt borítékban
postai úton, ajánlott küldemény-
ként „Intézményvezetõi pályá-
zat, Nevelési Tanácsadó”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Vásárosnamény város
polgármestere

Czázár András Óvoda,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Diákotthon, Gyermek-
otthon és Pedagógiai
Szakszolgálat
2660 Vác,
Március 15. tér 6.
Tel.: (27) 502-186,
501-675

Kollégiumvezetõ Gyógypedagógiai (szur-
dopedagógiai, tanulás-
ban akadályozott, vagy
értelmileg akadályozott
tanulók pedagógiája)
tanári szakképzettség.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi vagy pedagógiai
szakvizsga és vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig
szól.
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1. Sz. Tanulási Képes-
séget Vizsgáló Szakér-
tõi és Rehabilitációs
Bizottság és Pedagógiai
Szakszolgálat
Budapest,
Dohány u. 54.

szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v. (tanu-
lásban akadályozott, ér-
telmileg akadályozott
tanulók pedagógiája,
pszichopedagógia vagy
pszichológus).
Elõny: közoktatás-veze-
tõi vagy pedagógiai
szakvizsga és vezetõi,
pedagógiai-diagnoszti-
kai gyakorlat

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított leg-

alább 30 nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
vp: vezetõi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Bródy Imre Gimnázium
és Szakközépiskola
8400 Ajka,
Bródy u. 4.

Német–bármely,
számítástechnika–bár-
mely,
magyar–bármely szakos
tanár,
közgazdász tanár

f: Tel.: (88) 312-841

Bakonynána és Dudar
Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény
8422 Bakonynána,
Alkotmány u. 9.

Matematika és fizika
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
étkh.

Széchényi Ferenc Kö-
zépiskola és Kollégium
7570 Barcs,
Tavasz u. 3.

Magyar–bármely,
angol–bármely szakos
tanár

Egyetemi v.,
egyetemi v.
Elõny: második szak-
ként történelem vagy
földrajz szak

Juttatás: szl.

Bartók Béla Mûvészeti
Szakközépiskola és
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Zeneiskola
5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 4.
Tel.: (66) 321-222

Hegedûtanár,
klasszikusgitár-tanár,
zongoratanár,
zongoratanár-korrepeti-
tor,
magánénektanár

Zeneakadémia vagy Ze-
nemûvészeti Fõiskola

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: Csajányi Melinda igazgató
Tel.: (66) 321-222,
e-mail:
bekesbartok@freemail.hu

Kürttanár, fagott-tanár,
zongoratanár

zeneakadémiai v.

Gépészeti és Számítás-
technikai Szakközépis-
kola
5600 Békéscsaba,
Kazinczy u. 7.

Angol nyel szakos tanár Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 20.
Pc: Maczik Mihály igazgató
Tel.: (66) 324-163

Kemény Gábor Logisz-
tikai és Közlekedési
Szakközépiskola
5600 Békéscsaba,
Gábor köz 1.
Tel.: (66) 325-636

Közlekedésmérnök
tanár

Egyetemi v.,
Elõny: tanári v.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pc: Skultétiné Barna Anita
Tel.: (66) 325-636

Szent-Györgyi Albert
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
5600 Békéscsaba,
Gyulai út 55–57.

Szakmai elméleti tanár Nyomdaipari
(üzem)mérnök vagy
nyomdaipari mérnök
tanár

ÁEI: 2006. aug. 1.

Tervezõtanár öltözéktervezõ iparmû-
vész (egyetemi v.)
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Széchenyi István Két
Tanítási Nyelvû
Közgazdasági
Szakközépiskola
5600 Békéscsaba,
Andrássy út 1.

Angol–történelem sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: Matyuska Ferenc igazgató
Tel.: (66) 322-611,
e-mail: matfer@mail.szikszi.hu

Rózsa Ferenc
Gimnázium
5600 Békéscsaba,
Andrássy u. 56.
Tel.: (66) 325-998

Informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v.
Elõny: informatika–fi-
zika szakos párosítás

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: 2006. aug. 1.
Pc: dr. Kovács János igazgató

Trefort Ágoston
Villamos- és Fémipari
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
5600 Békéscsaba,
Puskin tér 1.

Matematika–fizika sza-
kos tanár

német szakos nyelvta-
nár

könyvtáros/informati-
kus

gépipari szakoktató

kollégiumvezetõ

Szakirányú egyetemi v.

nyelvtanári v., egyetemi
vagy fõiskolai v.

egyetemi vagy fõiskolai
v.

mûszaki tanár
Elõny: szakmunkás v.,
vagy gépészmérnök,
elõny: szakmunkás v.,
vagy érettségi és szak-
munkás v., valamint öt
év szgy.

fõiskolán vagy egyete-
men szerzett tanári
vagy pedagógiai képesí-
tés.
Öt év szgy.
Elõny: kollégiumi gyak.

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pc: Marton József igazgató
Tel.: (66) 441-314
ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
f: Marton József igazgató
Tel.: (66) 441-314

Vásárhelyi Pál Mûszaki
Szakközépiskola
5600 Békéscsaba,
Deák u. 6.

Okleveles építõmérnök
(vízügyi szakterület)

okleveles építõmérnök
(földmérõ szakterület)

testnevelõ–bármely sza-
kos tanár

kémia–biológia szakos
tanár

magyar–bármely szakos
tanár

fizika–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Pehi: 2006. júl. 30.
f: Török Árpád igazgató
Tel.: (66) 321-145
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Zwack József
Kereskedelmi
és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola
5600 Békéscsaba,
Gyulai út 32.
Tel.: (66) 445-845,
(20) 375-1060,
(30) 670-2988

Történelem–kommuni-
káció szakos tanár

történelem–bármely
szakos tanár

magyar–bármely szakos
tanár

matematika–bármely
szakos tanár

vendéglátó gazdasági
szaktanár

ének–rajz szakos tanár

Egyetemi v.

szakirányú fõiskolai v.

fõiskolai v.

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pehi: a benyújtást követõ 30.
nap.
A pályázatot írásban, postai úton
vagy személyesen lehet benyúj-
tani.
Pc., f: Benkóné Dudás Piroska
igazgató

Jókai Mór Középiskolai
Kollégium
5600 Békéscsaba,
Gyulai út 9.
Tel.: (66) 325-788

Kollégiumi nevelõ (nõ)

kollégiumi nevelõ
(férfi)

Szakirányú egyetemi v.,
vagy pedagógia szakos
fõiskolai v.
Elõny: matematika–szá-
mítástechnika szak

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pc., f: Horváth Mihály igazgató
Tel.: (66) 325-788

Jankay Tibor Két Taní-
tási Nyelvû Általános
Iskola és Diákotthon
5600 Békéscsaba,
Thurzó u. 33.
Tel.: (66) 322-621
e-mail: kilencesisko-
la@mail.globonet.hu

Angol–matematika sza-
kos tanár

Szakirányú fõiskolai v.,
informatikai jártasság

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: Vargáné Nagy-György
Katalin

Mackó-Kuckó Óvoda
5600 Békéscsaba,
Orosházi u. 56–58.
Tel.: (66) 453-464

Óvodapedagógus Óvóképzõ fõiskola,
Elõny: a Bárczi Gusz-
táv Fõiskolán megszer-
zett fejlesztõpedagógus
képesítés, a szlovák
nyelvi képesítés,
Nagy Jenõné: Óvodai
nevelés a mûvészetek
eszközeivel c. program
ismerete

ÁEI: 2006. szept. 1.
A pályázathoz csatolni kell: a
szlovák nyelvi képesítés doku-
mentuma
Pc.: Bohus Pálné óvodavezetõ

Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola
2060 Bicske,
Szent István út 42.
Tel.: (22) 565-087

Testnevelés–bármely,
ének–bármely szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Pc: Bárányos József igazgató
Tel./fax: (22) 261-989

Komplex Általános
Iskola
1107 Budapest,
Gém u. 5–7.

Logopédus Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 15.
f: Nagy Zoltán igazgató
Tel.: 261-7691
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Fazekas Mihály Fõvá-
rosi Gyakorló Általános
Iskola és Gimnázium
1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

Testnevelõ tanár
ellátandó feladatok: fel-
sõ tagozatos és gimná-
ziumi fiú tanulóknak
testnevelési órák, vala-
mint délutáni tömeg-
sport-foglalkozások
megtartása, ennek kere-
tében többek között fiú
röplabdacsapat edzései-
nek vezetése

Elõny: gyógytestneve-
lési képesítés

Pc: Fazekas Mihály Fõvárosi
Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium Titkársága

Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi
Általános Iskola
1239 Budapest,
Hõsök tere 18–20.
Tel.: 286-1184
Tel./fax: 283-0811

Matematika–fizika–in-
formatika vagy technika
szakos tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2006. aug. 15.

német nemzetiségi
tanító

fõiskolai v.

ELTE Radnóti Miklós
Gyakorlóiskola
1146 Budapest,
Cházár András u. 10.

Informatika szakos ta-
nár és weblapszerkesztõ

Egyetemi v.
Windows XP, Office
XP Pro
Elõny: a LINUX op.
rendszer ismerete, prog-
ramozási készség,
elõny a pascal vagy C,
C++ nyelvek ismerete,
Drupal rendszerû web-
laptartalom-kezelõ ism.,
elõny a PhP-nyelv is-
merete

ÁEI: 2006. szept. 1.

Németh László
Angol-Testnevelés
Tagozatos Általános
Iskola
1084 Budapest,
Német u. 14.

Magyar–angol szakos
tanár

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: Schrancz Sándorné igazgató
Tel.: 334-3779, 210-9306
e-mail: alai@freemail.hu

Csukás Zoltán
Mezõgazdasági
Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium
9300 Csorna,
Kórház u. 28.
Tel.: (96) 261-255
Fax: (96) 593-253

Matematika–informati-
ka vagy matemati-
ka–bármely vagy
informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: étkh., utazásiköltség-té-
rítés,
f: dr. Kristóf János igazgató
Tel.: (96) 261-255/112 mellék

angol–német vagy
angol–bármely szakos
tanár

egyetemi vagy fõiskolai
v.
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szakmai elméleti tanár
szakoktató

mezõgazdasági gépész-
mérnök vagy gépész-
mérnök szak, egyetemi
vagy fõiskolai v.

Gyóni Géza Általános
Iskola
2373 Dabas-Gyón,
Szõlõ u. 2.
Tel.: (29) 367-391

Német–angol és ma-
gyar–angol szakos tanár

Általános iskolai tanári
képesítés

ÁEI: 2006. szept. 1.

Demecseri Gimnázium,
Szakközép-, Általános
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Iskola, Óvoda
és Nevelési, Oktatási
Centrum
4516 Demecser,
Szabolcs vezér út 4.

DOC Gimnázium
fizika–kémia szakos
tanár

Egyetemi v. A megbízás határozott idõre
szól.

Loránffy Zsuzsanna
Szakközépiskola,
Szakiskola
és Kollégium
2400 Dunaújváros,
Radnóti M. u. 6.

Testnevelés–bármely
szakos tanár

2 fõ angol–bármely sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Jelentkezni személyesen, levél-
ben vagy telefonon lehet.
Tel.: (25) 437-059
Fax: (25) 437-025
e-mail:
iskola@loranffyduj.sulinet.hu

GOKT Központja
Géderlaki Általános
Iskola
6334 Géderlak,
Dunaszentbenedeki u. 2.
Tel.: (78) 417-062

Német–angol vagy né-
met–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v.
Elõny: angolnyelv-tu-
dás

ÁEI: 2006. aug. 28.
Juttatás: szl., étkh.
Pc: Farkas Lászlóné igazgató

Gábor Áron Gimnázium,
Egészségügyi
Szakközépiskola
és Kollégium
5300 Karcag,
Madarasi u. 1–3.

Angol–bármely,
német–angol,
matematika–fizika/föld-
rajz/informatika szak

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Juttatás: étkh., szf. megoldható
f: igazgató
Tel./fax: (59) 311-248

Varró István Szakiskola,
Szakközépiskola és
Kollégium
5300 Karcag,
Varró u. 8.
Tel./fax: (59) 312-202

Fizika–informatika
vagy fizika–matematika
szakos tanár

magyar–történelem sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Juttatás: szf. megoldható, étkh.
Pc: igazgató

2 fõ német–bármely
szakos tanár

egyetemi vagy fõiskolai
v.
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Bányai Júlia
Gimnázium
6000 Kecskemét,
Nyíri út 11.

Történelem–magyar,
vagy
történelem–francia sza-
kos tanár

fizika–matematika vagy
fizika–informatika sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Pehi: megjelenéstõl számított
60. nap.
f: Lukács Lajos igazgató
Tel.: (76) 481-474

Szent István Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2143 Kistarcsa,
Eperjesi út 19.

Napközis nevelõ Tanítói v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Tel.: (28) 470-690

Kossuth Lajos
Általános Iskola,
Pedagógiai
Szakszolgálat
és Diákotthon
5310 Kisújszállás,
Rákóczi u. 1.
Tel.: (59) 321-312

3 fõ logopédus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Juttatás: szf.
Pc: Varga Vincéné igazgató

Petõfi Sándor Általános
Iskola
2900 Komárom,
Szabadság tér 2.
Tel./fax: (34) 340-281

Angol szakos nyelvta-
nár, ének szakos tanár,
földrajz szakos tanár,
testnevelés szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Pehi: 2006. aug. 1.
Pc: Szabó Tamásné igazgató
Tel./fax: (34) 340-281

Kossuth Lajos
Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
2243 Kóka,
Dózsa György út 3.

Fejlesztõpedagógus

fejlesztõpedagógus

Tanítóképzõ fõiskolai
v.

gyógypedagógiai fõis-
kolai v.

ÁEI: azonnal.

fizika–kémia szakos
tanár

szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: Konczné Somogyi Edit
igazgató
Tel.: (29) 628-130,
(20) 583-9835

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2422 Mezõfalva,
József nádor u. 13.

Kémia–informatika sza-
kos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Juttatás: étkezési utalvány
Pc: Szabó Lászlóné igazgató
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Szent László
Gimnázium
és Közgazdasági
Szakközépiskola
3400 Mezõkövesd,
Mátyás király út 146.
Tel.: (49) 500-033

Matematika–kémia, tör-
ténelem–földrajz szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 16.

Kereskedelmi
Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium
5400 Mezõtúr,
Petõfi u. 5.

Matematika–kémia
vagy
matematika–informati-
ka vagy
matematika–fizika sza-
kos tanár

magyar–angol vagy
történelem–angol vagy
magyar–történelem sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
f: igazgató
Pehi: 2006. júl. 15.
Tel.: (56) 350-0381

Mosonyi Mihály
Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
9200 Moson-
magyaróvár,
Engels u. 12.

Gordonka szakos tanár ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: étkh.
Tel./fax: (96) 576-538,
e-mail: mmzene@enternet.hu

Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Weiner Leó Zeneiskola
2750 Nagykõrös,
Patay u. 19.
Tel.: (53) 550-120

Fuvola szakos tanár

gitár szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: étkh.
Pc: igazgató

Petõfi Sándor Általános
Iskola
8248 Nemesvámos,
Kossuth L. u. 22.

Német nemzetiségi ta-
nító vagy német nyelvû
tanító

német szakos tanár

óraadó, ének és rajz
szakos tanár

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pehi: a beadási határidõ lejárta
után nyolc napon belül kap érte-
sítést postai úton minden pályá-
zó.
Pc: igazgató
Tel.: (88) 505-600
e-mail: desz@freemail.hu

Huszka Hermina
Általános Iskola
2377 Örkény,
Bartók B. u. 53.

Informatika–bármely
szakos tanár

ÁEI: 2006. aug. 21.
Juttatás: albérleti hozzájárulás
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Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
7030 Paks,
Deák F. u. 9.
Tel.: (75) 510-135

Jazz–dob szakos tanár

klarinéttanár

harmonikatanár

zongoratanár (Németkér
kihelyezett tanszak)

korrepetitor (klasszi-
kusbalett-oktatáshoz)

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pehi: 2006. júl. 15.

Vadász Utcai Óvoda
7626 Pécs,
Vadász u. 8/1.
Tel.: (72) 534-979
Fax: (72) 534-978

Óvodapedagógus Szakirányú felsõfokú
óvodapedagógusi szak-
képzettség

ÁEI: 2006. szept. 1.

Borbély Lajos
Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium
3104 Salgótarján,
Csokonai út 21–29.
3101 Salgótarján,
Pf.: 15
Tel.: (32) 887-613
Fax: (32) 887-620
e-mail:
borbely@blszszk.hu

Testnevelés szakos ta-
nár,
biológia–földrajz sza-
kos tanár,
magyar–bármely szakos
tanár

angol szakos nyelvta-
nár,
német szakos nyelvta-
nár

gépészmérnöktanár

Egyetemi v.

fõiskolai vagy egyetemi
v.

egyetemi v., öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: szükség esetén szf.

Kanizsai Dorottya
Egészségügyi
Szakközépiskola
3100 Salgótarján,
Acélgyári út 73.
Tel.: (32) 431-733
Fax: (32) 430-143

Matematika–fizika–in-
formatika szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Pc.: Soós József

Tinódi Sebestyén
Gimnázium és Idegen-
forgalmi Vendéglátói
Szakközépiskola
9600 Sárvár,
Móricz Zsigmond u. 2.
Tel.: (95) 321-245

Magyar–történelem, ké-
mia–bármely szakos ta-
nár, német–magyar
vagy történelem szakos
tanár (határozott idõre)

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc: igazgató
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Bernáth Aurél
Általános Mûvelõdési
Központ
8733 Somogysámson,
Fõ u. 116.

Matematika–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v.
Elõny: informatika, ké-
mia szak

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pbhi: folyamatos
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
tp.
f: Tel.: (85) 420-190,
(30) 214-9440

Széchenyi István
Gimnázium
9400 Sopron,
Templom u. 26.

Matematika–fizika–in-
formatika szakos tanár
vagy matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Pc: Szabó Miklós igazgató
f: Nagy Judit igazgatóhelyettes
Tel./fax: (99) 505-390

Vajda Péter Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
5540 Szarvas,
Vajda P. u. 20.

Olasz–francia szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.

Tarjáni Magyar–Német
Kéttannyelvû Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6723 Szeged,
Építõ u. 9.

Tanító Tanító v., elõny: közép-
fokú nyelvvizsga né-
metbõl vagy angolból

ÁEI: 2006. aug. 16.
Pehi: 2006. jún. 30.

Lõrincze Lajos
Általános Iskola
8444 Szentgál,
Hársfa u. 14.
Tel.: (88) 506-530
Fax: (88) 506-531

Angol szakos
nyelvtanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.

Kereskedelmi és
Vendéglátóipari
Szakközép- és
Szakiskola
5000 Szolnok,
Károly R. u. 2.
Tel./fax: (56) 413-363

Angol vagy angol–bár-
mely szakos tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pbhi: 2006. jún. 30.
Pc: igazgató

Bárdos László
Gimnázium
2800 Tatabánya,
Gál I. ltp. 701.

Könyvtáros tanár Egyetemi vagy fõisko-
lai v., könyvtári szak.
Elõny: legalább felhasz-
nálói szintû számítás-
technikai ismeretek

ÁEI: 2006. aug. 21.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc: Sándor János igazgató
f: az iskola címén vagy
telefonon
Tel.: (34) 339-571

Hajnóczy József
Gimnázium, Humán
Szakközépiskola és
Kollégium
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth út 122.

Matematika–bármely
szakos tanár (kollégiu-
mi feladatot is vállalnia
kell)

magyar–német szakos
tanár

ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: étkezési lehetõség, la-
kás megoldható
f: Ferenczi György
Tel.: (56) 470-088
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Sánta Erzsébet
Általános Iskola
3971 Tiszakarád,
Ifjúság u. 14.

Angol–természettudo-
mányi szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Juttatás: bérezés munkaviszony-
tól függõen + tp.
szl. biztosított

Várpalotai Nevelési
Tanácsadó
8100 Várpalota,
Kastélydomb út 6.

Logopédia szakos
gyógypedagógus

Logopédia szakos
gyógypedagógiai tanári
diploma.
Pedagógus-szakvizsga.
Elõny: pedagógiai szak-
szolgálati munkában
szerzett szgy., oligofrén-
pedagógia szakos
gyógypedagógiai v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: közzétételtõl számított 60.
nap.
A pályázatot zárt borítékban
postai úton, ajánlott küldemény-
ként kell benyújtani.
Pc: Ignácz Adrienn, Nevelési
Tanácsadó vezetõ
Tel.: (88) 471-119

Erkel Ferenc
Zeneiskola
8790 Zalaszentgrót,
Batthyány u. 13.

Klarinét (vagy fuvola)
szakos tanár

blockflöte (furulya) sza-
kos tanár

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. aug. 16.

Névváltozás

A DEMECSERI Gimnázium, Szakközép-, Általános és Alapfokú Mûvészetoktató Iskola, Óvoda és Nevelési,
OKTATÁSI CENTRUM 4516 Demecser, Szabolcs vezér út 4. neve 2006. március 1-jétõl megváltozott.
A régi feliratú bélyegzõk 2006. március 1-jétõl érvénytelenek!
Az intézmény új neve: DEMECSERI Gimnázium, Szakközép- és Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési OKTATÁSI CENTRUM.

Fazekas István s. k.,
igazgató

Zárás után érkezett közlemények és pályázati felhívások

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Alapító Okirata

Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 88. §-ának (3), 89. §-ának (1) és 90. §-ának (2) bekezdésében, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – fi-
gyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 95/A. §-ában, az Országos Közok-
tatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendeletben, valamint egyéb jogszabályban foglal-
takat – az Áht. 88. § (2) bekezdése értelmében a pénzügyminiszterrel egyetértésben az

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

Alapító Okiratát módosítja és az egységes szerkezetû Alapító Okiratot az alábbiak szerint állapítja meg.
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I. Általános rendelkezések

1. Az Orsszágos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) központi hivatalként mû-
ködõ központi közigazgatási szerv, amely feladatát országos illetékességgel látja el. A Vizsgaközpont teljes jogkörrel
rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.
2. Hivatalos neve: Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
Rövidített neve: OKÉV
Angol nyelvû megnevezése: National Centre for Assessment and Examination in Public Education
Német nyelvû megnevezése: Landeszentrale für Bildungsevaulation und Prüfungswesen
Francia nyelvû megnevezése: Centre Natinal d’Evaluation et d’Examen
Székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 10.

Telephelyei:
OKÉV Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye, Zala megye, Vas megye.
Központja: 9024 Gyõr, Bem tér 15.

OKÉV Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye.
Központja: 8200 Veszprém, Óváros tér 21.

OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Tolna megye, Baranya megye, Somogy megye.
Központja: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

OKÉV Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye.
Központja: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 103.

OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Központja: 4029 Debrecen, Csapó u. 54.

OKÉV Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye.
Központja: 6721 Szeged, Szilágyi u. 5.

OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye.
Központja: 1132 Budapest, Váci út 18.

OKÉV Logisztikai Osztály
1222 Budapest, Gyár u. 15. (P jelû épület)

Alapító: a Magyar Köztársaság Kormánya
Alapítás kelte: 1999. szeptember
Számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000
Felügyeleti szerve: Oktatási Minisztérium

II. A Vizsgaközpont alaptevékenysége

1. A Vizsgaközpont állami feladatként ellátandó alaptevékenységeként a külön jogszabályokban, így különösen

– a közoktatás ágazati irányításával összefüggõ feladatai tekintetében
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendeletben,
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– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgael-
nöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
– az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,
– a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben,
– az alapmûveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 24/1997. (VI. 5.) MKM rendeletben,
– a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló
17/2004. (V. 20.) OM rendeletben;

– hatósági, szabálysértési feladatai tekintetében (elsõ-, másodfokú hatósági határozathozatal, hatósági ellenõrzés)
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvényben,
– a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvényben,
– a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben,
– az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,
– a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvez-
ményeirõl szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendeletben,
– a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ rendel-
kezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendeletben,
– a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben,
– az alapmûveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 24/1997. (VI. 5.) MKM rendeletben,
– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgael-
nöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
– tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, és az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM
rendeletben;

– szakmai ellenõrzési, mérési, értékelési feladatai tekintetében
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
– az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendeletben,
– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgael-
nöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,

– a szakképzéssel kapcsolatos feladatai tekintetében
– a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
– a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben,
– a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehaj-
tásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben,
– az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendeletben,
– az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgael-
nöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,

– pedagógiai szolgáltató tevékenységével összefüggésben
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
– az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendeletben

– a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatait
– az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról
szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendeletben,
– az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs
eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendeletben,
– a külföldön kialakított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ honosítá-
sáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendeletben

meghatározott feladatokat látja el.

Ezen feladatokat a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének és iskolai oktatásának tekintetében is ellátja.
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2. A Vizsgaközpont alaptevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
22.24 Nyomdai elõkészítõ tevékenység
22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
63.12 Tárolás, raktározás
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.82 Csomagolás
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
75.11 Általános közigazgatás
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

3. Alapvetõ szakfeladat: 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

4. Szakágazati besorolás: 804200 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

III. A Vizsgaközpont vállalkozási tevékenysége

1. A Vizsgaközpont vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a Vizsga-
központ alapfeladatainak ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevétel nem haladhatja meg a költségvetés tervezett
összes kiadásához viszonyítva a 30%-os mértéket.

3. A Vizsgaközpont vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:

22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

4. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásokból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadá-
sait az alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. A vállalkozási tevékenységbõl származó
eredmény Vizsgaközpont által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2) be-
kezdésében meghatározottak szerint használható fel.

IV. A Vizsgaközpont mûködése

1. A Vizsgaközpont központi fõigazgatóságból és regionális igazgatóságokból áll. A szervezeti felépítését, mûködési
rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcsolatokra vonatkozó, további jogszabályok által elõírt
rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot az Alapító
Okirat hatályba lépését követõ 60 napon belül a Vizsgaközpont vezetõje köteles jóváhagyásra felterjeszteni az oktatási
miniszterhez.

2. A Vizsgaközpont élén fõigazgató áll, aki a Ktv. 73. § (4) bekezdése alapján az oktatási miniszter döntése szerint he-
lyettes államtitkárnak minõsül. A fõigazgatót az oktatási miniszter határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja vissza
megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.
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3. A Vizsgaközpont gazdasági fõigazgató-helyettesét – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló Ámr. 18. §-ában fog-
laltak alapján – a fõigazgató javaslatára az oktatási miniszter határozatlan idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbí-
zását.

4. A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) igazgatóját – a fõigazgató kezdeményezésére – az oktatási mi-
niszter határozatlan idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását.

5. A fõigazgató szakmai munkáját a fõigazgató-helyettesek és igazgatók segítik. A fõigazgató-helyettesek fõosztályve-
zetõnek, az igazgatók fõosztályvezetõ-helyettesnek minõsülnek.

6. A Vizsgaközpont vezetõ beosztású és ügyintézõi feladatokat ellátó munkatársai a köztisztviselõk jogállásáról szóló
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.), hatálya alá tartoznak.

7. A Vizsgaközpont köztisztviselõi felett a munkáltatói jogkört – a IV/4. pontban foglalt kivételekkel – a fõigazgató gya-
korolja, azzal a korlátozással, hogy a NYAK-hoz kinevezett köztisztviselõket szakmai tevékenységük ellátása körében
nem utasíthatja. A munkáltatói jogkör – jelen Alapító Okiratban foglalt kivételekkel – a Ktv. 6. § (1) bekezdése alapján
más vezetõ beosztású köztisztviselõre átruházható.

8. A Vizsgaközpont alaptevékenységét a fõigazgató által évenként készített – és a közoktatási helyettes államtitkár által
jóváhagyott – munkaterv alapján végzi. A fõigazgató beszámolási kötelezettséggel a közoktatási helyettes államtitkár-
nak tartozik.

V. A Vizsgaközpont gazdálkodása

1. A Vizsgaközpont önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkör-
rel rendelkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Oktatási Minisztérium fejezetén belül elkülöní-
tetten szerepel. A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ és a regionális igazgatóságok részjogkörû költségvetési
egységek.

2. A Vizsgaközpont költségvetését az oktatási miniszter hagyja jóvá.

3. A Vizsgaközpont feladatainak ellátásához rendelkezésre álló vagyon az állam tulajdonában áll, amellyel kapcsolatban
– a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint – gyakorolja a vagyonkezelõi jogokat.

4. A Vizsgaközpont a tényleges költségeit meg nem haladó mértékû költségtérítést kérhet, amennyiben jogszabályban
meghatározott feladatát a közoktatási intézmény, a helyi önkormányzat, vagy más fenntartó, illetve magánszemély fel-
kérésére végzi.

VI. Záró rendelkezések

Jelen alapító okirat 2006. április 15-én lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a 2005. október 18-án kelt, 156-10/2005. ügyirat-
számú Alapító Okirat hatályát veszti.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Iktatószám: 5237-3/2006.
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Professzorok Háza Alapító Okirata

Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) és 90. § (2) bekezdésében, vala-
mint az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének
j) pontja alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –

Professzorok Háza

alapító okiratát módosítja, és az egységes szerkezetû alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

I. Általános rendelkezések

1. A Professzorok Háza (a továbbiakban: PH) teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési
szerv.

2. Hivatalos neve: Professzorok Háza
Hivatalos rövidítése: PH
Hivatalos angol nyelvû elnevezése: House of Professors
Székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.
Telephelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 10.
Alapító: mûvelõdési és közoktatási miniszter
Alapítás kelte: 1990. július 1.
Felügyeleti szerve: Oktatási Minisztérium
Számlaszáma: MÁK 10032000-01426232-00000000

3. A PH célja, hogy a magyar felsõoktatás és a nemzetközi oktatási kapcsolatok fejlesztése érdekében elõsegítse az Okta-
tási Minisztérium (OM) költségvetésében fejezeti szinten meghatározott felsõoktatási feladatok megvalósulását, segítse
a felsõoktatási intézmények és háttérintézmények hatékony mûködését, és tájékoztató tevékenységével hozzájáruljon
ezen szervezetek egymás közötti, valamint más érintett szervezetekkel, különösen a felsõoktatási intézményekkel és az
OM-mel megvalósuló együttmûködéséhez. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon az OM felsõoktatási kutatással, képzés-
sel, tudományos tanácsadással, valamint tudományszervezéssel és nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatainak meg-
valósításához.

II. A Professzorok Háza alaptevékenysége

1. A PH mûködteti az OM által meghatározott felsõoktatási háttérfeladatokat szakmailag
önállóan ellátó szervezeti egységeit:

a) ellátja a felsõoktatás-fejlesztési stratégia keretében meghatározott ágazat- és intézményfejlesztési feladatok szervezé-
sét és végrehajtását;
b) az OM felsõoktatási helyettes államtitkára felkérésére készült kéziratokból könyvet, elektronikus adathordozót, vala-
mint idõszakos megjelentetéssel a Magyar Felsõoktatás címû folyóiratot szerkeszti, kiadja és terjeszti;
c) ellátja az országos intézményi kreditnyilvántartással kapcsolatos, valamint az intézményi tanulmányi pontrendszerek
nyilvántartásával, azok fejlesztésében való segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat, segíti az Országos Kredittanács
munkáját;
d) mûködteti a Felsõoktatási Tudományos Tanács Titkárságát;
e) ellátja a Magyar Ösztöndíj Bizottság és kollégiumai, valamint a Nemzetközi Ösztöndíj Fórum mûködtetésével kap-
csolatos feladatokat, szerkeszti a Nemzetközi Ösztöndíj Almanachot.

2. A PH költségtérítés ellenében elhelyezést, irodai mûködtetési (infrastrukturális) és gazdasági-ügyviteli, valamint in-
formatikai szolgáltatásokat nyújt, és ezzel összefüggésben nyilvántartási, adatszolgáltatási, elemzési, valamint vendég-
ház üzemeltetési feladatokat lát el az OM háttérintézményei, illetve az OM által kijelölt más szervezetek részére, így kü-
lönösen:
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a) a székhelyén és telephelyein található iroda- és vendégházban magas színvonalú, a felsõoktatási háttérintézmények
igényeihez illeszkedõ irodai elhelyezést és tanácskozó termeket biztosít, üzemeltet;
b) tájékoztatja e szervezeteket a felsõoktatás egészét, illetõleg kifejezetten ezen szervezeteket érintõ minisztériumi dön-
tésekrõl, jogszabály-változtatásokról, illetve részükre gazdálkodást érintõ kérdésekben tanácsadást végez;
c) a székhelyén és a telephelyein lévõ vendégházi lehetõségek hatékony kihasználása érdekében az OM és a felsõoktatási
háttérintézmények megkeresései alapján elsõsorban a felsõoktatáshoz kapcsolódó tevékenységet kifejtõ személyek el-
szállásolását biztosítja;
d) az OM és a felsõoktatási háttérintézmények külön megkeresésére Budapesten és környékén vendégházként igénybe
vehetõ szálláshelyek nyilvántartásával és elérhetõségének biztosításával közremûködik a vendégházi igények költség-
hatékony és lehetõ legmagasabb színvonalú kielégítésében.

3. Közvetítõi tevékenységet lát el az oktatásügy valamennyi területén. Ennek keretében a felsõoktatás, a közoktatás és a
szakképzés területén olyan sajátos permegelõzõ, konfliktuskezelõ, vitarendezõ eljárást folytat le, amelynek célja – a
mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban – a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli
megállapodás létrehozása. Ezt a tevékenységet a PH részjogkörû költségvetési egysége, az Oktatásügyi Közvetítõi Szol-
gálat (OKSZ) végzi.

4. Ellátja a kutatási, képzési, tudományos tanácsadási és szakértõi tevékenységgel, valamint a tudományszervezéssel
kapcsolatos feladatokat, így különösen
4.1. a kutatás területén:
a) az oktatási intézményrendszer mûködésének vizsgálata, különös tekintettel az átalakulásra;
b) a társadalmi, gazdasági és munkaerõ-piaci változások hatásának vizsgálata az oktatási rendszer szereplõire, továbbá a
középfokú, a középfok utáni, valamint a felsõfokú képzési rendszer összefüggéseinek vizsgálata;
c) a társadalmi, regionális és oktatási folyamatoknak az ifjúságra gyakorolt hatásvizsgálata;

4.2. a képzés területén:
a) bekapcsolódás a tudományos továbbképzés rendszerébe;
b) továbbképzések szervezése;
4.3. tudományos tanácsadás és szakértõi tevékenység;
4.4. a tudományszervezés területén:
a) oktatásügyi tanulmányok, információk, periodika közreadása; kiadó, nyomda, sokszorosító mûködtetése;
b) tudományos szakkönyvtár mûködtetése;
c) elõadások, konferenciák, szakmai tanácskozások szervezése;
d) részvétel nemzetközi tudományos, szakértõi együttmûködésekben, az oktatásügyi kutatások képviselete hazai és
nemzetközi fórumokon.

Jelen 4. pontban meghatározott tevékenységeket a PH részjogkörû költségvetési egysége, a Felsõoktatási Kutatóintézet
(FKI) végzi.

5. A PH alaptevékenységi köre a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.14 Hangfelvétel-kiadás
22.15 Egyéb kiadás
22.21 Napilapnyomás
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
22.23 Könyvkötés
22.25 Kisegítõ nyomdai tevékenység
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
72.10 Hardver-szaktanácsadás
72.21 Szoftverkiadás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.30 Adatfeldolgozás
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72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.11 Jogi tevékenység
74.12 Számviteli, adószakértõi tevékenység
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
75.21 Külügyek
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység

6. A PH alapvetõ szakfeladata:
805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

7. Szakágazati besorolása TEÁOR szerinti megjelöléssel:
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

III. A Professzorok Háza vállalkozási tevékenysége

1. A PH vállalkozási tevékenységet folytathat a szabad kapacitások hasznosítása érdekében a költségvetése tervezett
összkiadásához viszonyítottan legfeljebb 20%-os mértékig, amely nem veszélyeztetheti az alaptevékenységébõl fakadó
kötelezettségei teljesítését.

2. A PH vállalkozási tevékenysége keretében kiadói, ingatlan-hasznosítási, fejlesztési, oktatási, rendezvényszervezési,
vendéglátási, adatrögzítési és nyilvántartási szolgáltatásokat végezhet.

3. A PH vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
22.11 Könyvkiadás
22.13 Idõszaki kiadvány kiadása
22.14 Hangfelvétel-kiadás
22.21 Napilapnyomás
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.32 Ingatlankezelés
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

4. A PH alaptevékenysége nem tekinthetõ vállalkozási tevékenységnek, továbbá a PH azon felsõoktatási háttérintézmé-
nyeknek, amelyeknek a javára alaptevékenységét végzi, vállalkozási tevékenység keretében szolgáltatást nem végezhet.

IV. A Professzorok Háza mûködése

1. A PH élén fõigazgató áll. A fõigazgatót az oktatási miniszter nyilvános pályázat útján határozott idõre bízza meg, vala-
mint vonja vissza megbízását, illetve szükség esetén nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jo-
gokat. A fõigazgatói megbízás magasabb vezetõi megbízás, legfeljebb ötévi idõtartamra szól.

2. A PH gazdasági-ügyviteli tevékenységének és gazdálkodásának irányítását a fõigazgató a PH gazdasági fõigazga-
tó-helyettesével együttmûködve látja el. A gazdasági fõigazgató-helyettest az oktatási miniszter – a fõigazgató javasla-
tára – nyilvános pályázat útján határozatlan idõre bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, valamint szükség esetén
nevezi ki, menti fel. A további munkáltatói jogokat felette a fõigazgató gyakorolja.
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3. Az FKI és az OKSZ vezetõjét – a fõigazgató javaslatára – az oktatási miniszter nyilvános pályázat útján határozott idõ-
re – de legfeljebb ötévi idõtartamra – bízza meg, valamint vonja vissza megbízását, illetve szükség esetén nevezi ki, men-
ti fel. Az FKI, valamint az OKSZ vezetõi felett az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja, azzal a megszorí-
tással, hogy az FKI és OKSZ vezetõit a szakmai tevékenységek ellátása körében nem utasíthatja. A vezetõi megbízás ma-
gasabb vezetõi megbízásnak minõsül. Az FKI és az OKSZ vezetõje az oktatási miniszternek tevékenységérõl évente be-
számol.

4. A PH alkalmazottai közalkalmazottak, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkal-
mazottak jogállását érintõ kérdésekrõl szóló 30/2000. (X. 11.) OM rendelet hatálya alá tartoznak. Az alkalmazottak felett
a munkáltatói jogokat – a jelen alapító okirat IV/3. és IV/4. pontjában foglalt kivételekkel – a fõigazgató gyakorolja.
A munkáltatói jogok más vezetõ beosztású közalkalmazottakra átruházhatók.

5. Az FKI és az OKSZ alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat a részjogkörû költségvetési egység vezetõje gyakorol-
ja, azzal a megszorítással, hogy az FKI, az OKSZ alkalmazottját a PH vezetõ tisztségviselõje és alkalmazottja nem utasít-
hatja.

6. A PH szervezeti felépítését és mûködésének rendjét részletesen az SzMSz határozza meg. Az SzMSz-t és módosításait
az oktatási miniszter hagyja jóvá.

7. Jelen alapító okirat hatályba lépését követõ 60 napon belül a PH fõigazgatója köteles az SzMSz-t jóváhagyásra az ok-
tatási miniszterhez felterjeszteni.

V. A Professzorok Háza gazdálkodása

1. A PH önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjá-
ból teljes jogkörrel rendelkezik. A részjogkörû költségvetési egységek egyes elõirányzatai feletti rendelkezési jogosult-
sággal a PH, míg meghatározott más elõirányzatok felett a költségvetési egységek – az SzMSz-ben meghatározott felté-
telek szerint – rendelkeznek.

2. A PH alaptevékenységét munkaterv alapján, éves költségvetésbõl látja el. A PH költségvetése a mindenkori költség-
vetési törvényben az OM fejezetén belül kerül meghatározásra.

VI. Záró rendelkezés

A jelen alapító okirat 2006. április 15-én lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2004. december 17-én kelt 41547/2004. számú
alapító okirat hatályát veszti.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Iktatószám: 5237-2/2006.
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Közlemény munka- és tûzvédelmi szakképzések indításáról

I. Felsõfokú munkavédelmi szakirányú továbbképzés
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az OMKT Kft. együttmûködésének a keretében indul.
Jelentkezési feltétel: egyetemi, illetve fõiskolai végzettség.
Képzési idõ: 5 félév.

A tanulmányok elvégzése után tett sikeres záróvizsga esetén a hallgatók felsõfokú munkavédelmi szakirányú képesítést
igazoló oklevelet kapnak. Az oklevél munkavédelmi szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére, illetve munkabiz-
tonsági szaktevékenység ellátására jogosít, egyben alapfeltétele a munkavédelmi szakértõi igazolvány megszerezhetõ-
ségének is.

II. Munkavédelmi technikus szakképzés (Országos Képzési Jegyzék száma: 53 5499 01)
Jelentkezési feltételek:
– mûszaki jellegû szakközépiskolai, vagy mûszaki ismeretet nyújtó képzésen szerzett képesítés, vagy
– mûszaki technikusi végzettség, vagy
– érettségi bizonyítvány és mûszaki jellegû szakmunkás bizonyítvány, vagy
– érettségi és a MÁV felsõfokú forgalmi és kereskedelmi tanfolyamain szerzett végzettség, vagy
– érettségi és postaforgalmi képesítés.
Képzési idõ: 2 félév (250 óra).
A tanulmányokat követõen sikeres záróvizsgát tett hallgatók munkavédelmi technikusi bizonyítványt kapnak, mely bi-
zonyítvány középfokú munkavédelmi szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére, illetve munkabiztonsági szakte-
vékenység ellátására jogosít.

III. Tûzvédelmi elõadó szakképzés (Országos Képzési Jegyzék száma: 52 8915 02)
Jelentkezési feltétel: középiskolai végzettség.
Képzési idõ: 2 félév (324 óra).
A tanulmányokat követõen sikeres záróvizsgát tett hallgatók tûzvédelmi elõadó bizonyítványt kapnak, mely bizonyít-
vány középfokú tûzvédelmi szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére, illetve tûzvédelmi szaktevékenység ellátá-
sára jogosít.

IV. Munkavédelmi és tûzvédelmi szakképzések
A tanrendek összehangolásával mind az I., mind a II. pontban felsorolt munkavédelmi szakképzésekre jelentkezõk ré-
szére az OMKT Kft. lehetõséget biztosít arra, hogy a munkavédelmi tanulmányaikkal egyidejûleg a III. pontban szereplõ
tûzvédelmi elõadó szakképzésben is részt vegyenek.

Általános tudnivalók
a) Valamennyi szakképzés 2006. szeptemberében indul az OMKT Kft. székhelyén Budapesten.
b) Jelentkezési határidõ: 2006. május 31.
c) Jelentkezni az OMKT Kft. jelentkezési lapján lehet, melyek beszerezhetõk személyesen
– az OMKT Kft.-ben (1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 9. „R” ép. II. em. 216; 218), vagy
– a Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelõségek regionális központjaiban, illetve igényelhetõk levélben vagy telefo-
non. A II. és III. pontokban felsorolt képzések jelentkezési lapja letölthetõ a www.omkt.bme.hu weboldalról is.
d) Részletes információkat a jelentkezési laphoz mellékelt tájékoztató, valamint az említett honlap tartalmazza. Szóbeli
felvilágosítást ad
– a felsõfokú munkavédelmi szakképzésrõl: Bogenfürst Ferencné a 463-3610-es telefonon,
– a középfokú munkavédelmi szakképzésrõl: Szilágyiné Mihály Gyöngyi a 463-4396-os telefonon,
– a tûzvédelmi elõadó szakképzésrõl: Mészárosné Margittay Katalin a 463-2709-es telefonon.

Dr. Váró György s. k.,
Országos Munkavédelmi Képzõ- és Továbbképzõ Kft.

ügyvezetõ igazgató
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Közlemény

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzéke

(A gazdasági és közlekedési miniszter – mint szakképesítésért felelõs miniszter – szakmai illetékességi körébe tartozó
szakképesítések tekintetében az alábbi pályázók kerültek nyilvántartásba vételre)

a) A közlekedési Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe újonnan nyilvántartásba vett személyek jegyzéke:

Sorzám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

1. Besenyei Ferenc
Budapest
Tölgyes út 26/A
1213
Tel.: 30/570-1815
277-8173

Forgalomirányító- és szervezõ
Közlekedésautomatikai technikus
Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus
Közlekedésgépészeti technikus,
vasútgépész
Vasútüzemvitel-ellátó

Nyugdíjas

2. Bõsze Sándor
Budapest
Vincellér u. 46.
1113
Tel.: 06/20/956-0513

Autóbuszvezetõ
Forgalomirányító és -szervezõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti jármûgépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Tehergépkocsi-vezetõ

BKV Rt. Közlekedési fõosztály
Budapest
Akácfa u. 15.
1980
Tel.: 461-6607

3. Csillag István
Csorna
József A. u. 5.
9300
Tel.: 06/30/936-5512

Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti
technikus,
közúti jármûgépész
Közlekedésüzem-vitel,
gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli
szállítmányozási technikus

Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Közlekedési
Felügyelet
Gyõr
Tatai u. 9.
9028
Tel.: 06/96/511-810

4. Dénes András
Budapest
Török u. 6. II. 9.
1023
Tel.: 428-2222
20/936-4938

Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus
Szállítmányozási ügyintézõ

Közúti Közlekedési Kamara, Köz-
úti Közlekedési Vállalkozások
Szövetsége
Budapest
Teréz krt. 38.
1066
Tel.: 428-2220

5. Fodor Attila
Budapest
Városmajor u. 38.
1122
Tel.: 30/498-4500
359-1731

Hajóépítõ
Hajógép- és berendezési technikus
Hajózási technikus
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti jármûgépész
Közlekedésüzem-viteli, hajózási és
kikötõi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus
Szállítmányozási ügyintézõ

Magyar Hajózási Szakközépiskola
és Szakiskola
Budapest
Jász u. 155.
1131
Tel.: 329-9290
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Sorzám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

6. Havasy István
Pomáz
Kodály Z. u. 20.
2013
Tel.: 20/337-7489

Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Útfenntartó szakmunkás

Magyar Közúti Kht.
Budapest
Fényes Elek u. 7–13.
1024
Tel.: 336-8670

7. Huli Gábor
Debrecen
Veres Péter u. 98.
4033
Tel.: 52/447-756

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Jármûelektronikai technikus
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Tehergépkocsi-vezetõ

Nyugdíjas

8. Imri János
Budapest
Nádasdy Kálmán u. 6.
IV/10.
1046
Tel.: 20/572-5053
230-1430
imri.janos@chello.hu

Kötöttpályásjármû-villamossági sze-
relõ

MÁV Rt. Gépészeti Üzletág Moz-
donyfenntartási fõosztály
Budapest
Andrássy út 73–75.
1062
Tel.: 511-3875
E-mail: imrij@mav.hu

9. Iványi Péter
Székesfehérvár
Sarló u. 33. IV/13.
8000
Tel.: 22/538-700

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Közlekedésüzem-viteli,
szállítmányozási technikus

Alba Volán Rt.
Székesfehérvár
Börgöndi út 14.
8000
Tel.: 22/538-700

10. Kereki Lajos
Székesfehérvár
Ligetsor 5. IV/20.
8000
Tel.: 22/538-711

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Közlekedésüzem-viteli,
szállítmányozási technikus

Alba Volán Rt.
Székesfehérvár
Börgöndi út 14.
8000
Tel.: 22/538-700

11. Kõfalusi László
Budapest
Üllõi út 173.
1091
Tel.: 281-5166
20/564-6371

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Gázautószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közúti jármûgépész

Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium Közúti közlekedési fõosz-
tály
Budapest
Margit krt. 85.
1024
Tel.: 336-7918

1384 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám



Sorzám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

12. Miklós Ferencné
Angyal Marianna
Budapest
Bencés u. 24.
1221
Tel.: 06/30/996-7084

Autóbuszvezetõ
Autószerelõ
Forgalomirányító és -szervezõ
Gázautószerelõ
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti jármûgépész
Tehergépkocsi-vezetõ

Közlekedési Fõfelügyelet
Budapest
Teréz krt. 38.
1066
Tel.: 477-1532

13. Molnár István
Debrecen
Töhötöm u. 45.
4031
Tel.: 06/52/346-575

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos

Debreceni Autójavító és Kereske-
delmi Szövetkezet
Debrecen
István ú. 149.
4031
Tel.: 06/52/458-644

14. Perger Imre
Budapest
Kazal u. 14.
1031
Tel.: 06/30/627-5282

Forgalomirányító és -szervezõ
Vasútüzemvitel-ellátó

MÁV Rt.
Vezérigazgatóság
Budapest
Andrássy út 73–75.
1062
Tel.: 511-4769

15. Szigethy József
Klárafalva
Felszabadulás u. 92.
6773
Tel.: 20/360-5579

Autószerelõ
Kötöttpályásjármû- villamossági sze-
relõ
Kötöttpályásmotor- és erõátvitelibe-
rendezés-szerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti jármûgépész
Közlekedésgépészeti technikus, vas-
útgépész
Közlekedésüzem-viteli szállítmányo-
zási technikus
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Vasútüzemvitel-ellátó

Gábor Dénes Mûszaki
Szakközépiskola
Szeged
Mars tér 14.
6774
Tel.: 62/558-750

16. Szirányi Ákos
Baja
Tóth K. tér 6. I/6.
6500
Tel.: 20/313-9838

Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus
Szállítmányozási ügyintézõ

BAJAPORT SPED Kft.
Baja
Vásárhelyi u. 1.
6500
Tel.: 79/420-026
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Sorzám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

17. Tombor Sándor
Budapest
Folyondár u. 15/A
1037
Tel.: 30/942-4368

Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus
Közlekedésépítõ, informatikai techni-
kus
Közlekedésépítõ, környezetvédõ tech-
nikus
Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Közlekedésépítõ, vasútépítõ technikus
Közlekedési és vízépítési búvár
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Útfenntartó szakmunkás

TT Consult Kft.
Budapest
Folyondár u. 15/A
1037
Tel.: 336-0151

18. Török Imre
Debrecen
Derék u. 24. III/10.
4031
Tel.: 52/430-627

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ

Igazságügyi Szakértõ Intézet
Debrecen
Wesselényi u. 31/B
4030
Tel.: 52/368-910

19. Vakhalné
Plaveczky Myrtill
Budapest
Lengyel u. 30.
1148
Tel.: 251-3916
20/962-1481

Szállítmányozási ügyintézõ AGENTSPED Kft.
Budapest
Vaskapu u. 6/A
1097
Tel.: 476-0993

20. Zilber József
Budapest
Balázs Béla u. 36.
1094
Tel.: 215-3596
30/922-7687

Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Fõvárosi Közlekedési Felügyelet
Budapest
Andrássy út 8.
1061
Tel.: 473-3500

b) A közlekedési Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe meghosszabbítási kérelem alapján nyilvántartásba
vett személyek jegyzéke

Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

1. Balla Tibor
Kiskunhalas
Izabella u. 1.
6400
Tel.: 30/955-4573

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus

Nyugdíjas

1386 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám



Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

2. Balogh István
Debrecen
Hajnal u. 11. II/6.
4029
Tel.: (52) 440-372
06/30/94-54-164

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus

Diószegi Sámuel Közép- és
Szakképzõ Iskola
Debrecen
Böszörményi út 23–27.
4027
Tel.: (52) 315-111

3. Baunoch Sándor
Kecskemét
Ybl Miklós u. 12.
6000
Tel.: 70/379-2606

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Karosszérialakatos

Kandó Kálmán Szakközépiskola
és Szakiskola
Kecskemét
Bethlen krt. 63.
6000
Tel.: 76/481-622

4. Dr. Binder Károly
Budapest
Mátéháza u. 3.
1163
Tel.: 403-1866

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész

Nyugdíjas

5. Bíró Ernõ
Budapest
Bazsalikom u. 33.
1116
Tel.: 228-2886

Kötöttpályásjármû-villamossági sze-
relõ
Kötöttpályás motor- és erõátvitelibe-
rendezés-szerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
vasútgépész
Vasútüzemvitel-ellátó

MÁV ZRt. Vezérigazgatóság
EU Program Igazgatóság
Budapest
Andrássy út 73–75.
1066
Tel.: 511-3466

6. Boross István
Budapest
Szigeti J. u. 5. II/11.
1041
Tel.: 389-0007
20/490-7640

Hajóépítõ
Hajógép- és berendezési technikus
Hajózási technikus
Közlekedésüzem-viteli, hajózási és
kikötõi technikus

Magyar Hajózási Szakközép- és
Szakiskola
Budapest
Jász u. 155
1131
Tel.: 329-9290

7. Farkas László
Budapest
Szinyei Merse u. 10.
1063
Tel.: 332-9091

Autószerelõ
Forgalomirányító és -szervezõ
Gázautószerelõ
Jármû-elektronikai technikus
Kötöttpályásmotor- és erõátviteli-
berendezés-szerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus

Nyugdíjas

8. Fejes Sándor
Szeged
Hargitai u. 19/B
6726
Tel.: (62) 401-138

Autószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész

Nyugdíjas
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Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

9. Károly József
Budapest
Damjanich u. 57.
1174
Tel.: 256-6864

Repülõgép-mûszerész
Repülõgép-mûszerész technikus
Közlekedésüzem-viteli, légi közleke-
dési technikus

AEROK Repülésmûszaki Oktató
és Szolgáltató Kft.
Budapest
Somfa köz 12.
1107
Tel.: 280-8701

10. Dr. Kata János
Budapest
Tungsram u. 55. IV/23.
1046
Tel.: 230-5044

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli gépjármûüze-
mi technikus,
Vasútüzemvitel-ellátó

Budapesti Mûszaki és Gazda-
ság-tudományi Egyetem Gazda-
ság- és Társadalomtudományi Kar
Mûszaki Pedagógiai Tanszék
Budapest
Egry J. u. 1. E ép. IV/7
1111
Tel.: 463-2652

11. Katona László
Budapest
Kaszásdülõ u. 3.
IX. 83.
1031
Tel.: 387-0167

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus,
Szállítmányozási ügyintézõ

Közlekedési Fõfelügyelet
Budapest
Teréz krt. 38.
1066
Tel.: 336-7999

12. Kiss Sándor
Debrecen
Vikár Béla u. 22/A
4030
Tel.: (52) 418-445

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész

Diószegi Sámuel Közép- és
Szakképzõ Iskola
Debrecen
Böszörményi u. 23-27.
4027
Tel.: (52) 512-083

13. Kovács László
Nagyecsed
Honvéd u. 6/A
4355
Tel.: (44) 345-541

Karosszérialakatos UNILEVER Magyarország Kft.
Nyírbátori Gyára
Nyírbátony
Táncsics M. u. 2–4.
4300
Tel.: (42) 510-600

14. Pozsonyi István
Szolnok
Gerle út 7. I/1.
5000
Tel.: (56) 379-022

Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus

Jászkun Volán Rt.
Szolnok
Nagysándor J. út 24.
5000
Tel.: (56) 372-610

15. Sima Tamás
Budapest
Hollós Korvin L. u. 6.
1038
Tel.: 243-3622

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész

CENTRAL Autó Kft.
Budapest
Könyves K. krt. 1/A
1097
Tel.: 455-1010
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Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

16. Siposné Szomora Irén
Debrecen
Petõfi tér 2. II/7.
4025
Tel.: (52) 323-511

Forgalomirányító és –szervezõ MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág For-
galmi Területi Központ
Forgalom Irányítási Alosztály
Debrecen
Piac utca 18.
4024
Tel.: (52) 316-133/1351 m.

17. Sümegi István
Szigetcsép
Fõ út 44.
2317
Tel.: 30/231-2277
24/418-015

Autószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész

Csonka János Mûszaki
Szakközépiskola és Szakmun-
kás-képzõ Intézet
Szigetszentmiklós-Gyártelep
Pf. 27.
2313
Tel.: (24) 524-012

18. Szabó Sándor
Hódmezõvásárhely
Makai u. 71.
6800
Tel.: 30/555-9889

Karosszérialakatos Kalmár Zsigmond Szakközép-
iskola és Szakiskola,
Hódmezõvásárhely
Bajcsy Zs. u. 7-9.
6800
Tel.: 30/555-9889

Az a) és b) jegyzékben szereplõ közlekedési Országos szakmai vizsgaelnökök jogosultsága 2011. február 14-éig érvé-
nyes.

Közlekedési Stratégiai és Nemzetközi Fõosztály

Közlemény

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Országos Szakmai Szakértõi Névjegyzéke

(A gazdasági és közlekedési miniszter – mint szakképesítésért felelõs miniszter – illetékességi körébe tartozó szakké-
pesítések tekintetében az alábbi pályázók kerültek nyilvántartásba vételre)

a) A közlekedési Országos szakmai szakértõi névjegyzékbe újonnan nyilvántartásba vett személyek jegyzéke:

Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

1. Besenyei Ferenc
Budapest
Tölgyes út 26/A
1213
Tel.: 30/570-1815
277-8173

Forgalomirányító- és -szervezõ
Közlekedésautomatikai technikus
Közlekedésépítõ, vasútépítõ techni-
kus
Közlekedésgépészeti technikus,
vasútgépész
Vasútüzemvitel-ellátó

Nyugdíjas
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Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

2. Bõsze Sándor
Budapest
Vincellér u. 46.
1113
Tel.: 06/20/956-0513

Autóbuszvezetõ
Forgalomirányító és -szervezõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti jármûgépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Tehergépkocsi-vezetõ

BKV Rt. Közlekedési fõosztály
Budapest
Akácfa u. 15.
1980
Tel.: 461-6607

3. Csillag István
Csorna
József A. u. 5.
9300
Tel.: 06/30/936-5512

Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti jármûgépész
Közlekedésüzem-viteli,
gépjármûüzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli,
szállítmányozási technikus

Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Közlekedési
Felügyelet
Gyõr
Tatai u. 9.
9028
Tel.: 06/96/511-810

4. Dénes András
Budapest
Török u. 6. II. 9.
1023
Tel.: 428-2222
20/936-4938

Közlekedésüzem-viteli, gépjármû-
üzemi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus
Szállítmányozási ügyintézõ

Közúti Közlekedési Kamara, Köz-
úti Közlekedési Vállalkozások
Szövetsége
Budapest
Teréz krt. 38.
1066
Tel.: 428-2220

5. Havasy István
Pomáz
Kodály Z. u. 20.
2013
Tel.: 20/337-7489
336-8670

Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Útfenntartó szakmunkás

Magyar Közút Kht.
Budapest
Fényes Elek u. 7–13.
1024
Tel.: 336-8670

6. Imri János
Budapest
Nádasdy Kálmán u. 6.
IV/10.
1046
Tel.: 20/572-5053
230-1430
E-mail:
imri.janos@chello.hu

Kötöttpályásjármû-villamossági sze-
relõ

MÁV Rt. Gépészeti Üzletág Moz-
donyfennt. fõosztály
Budapest
Andrássy út 73–75.
1062
Tel.: 511-3875
E-mail: imrij@mav.hu

7. Kõfalusi László
Budapest
Üllõi út 173.
1091
Tel.: 281-5166;
20/564-6371

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Gázautószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus,
közúti jármûgépész

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Közúti közlekedési
fõosztály
Budapest
Margit krt. 85.
1024
Tel.: 336-7918
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Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

8. Miklós Ferencné
Angyal Marianna
Budapest
Bencés u. 24.
1221
Tel.: 06/30/996-7084

Autóbuszvezetõ
Autószerelõ
Forgalomirányító és
-szervezõ
Gázautószerelõ
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti jármûgépész
Tehergépkocsi-vezetõ

Közlekedési Fõfelügyelet
Budapest
Teréz krt. 38.
1066
Tel.: 477-1532

9. Perger Imre
Budapest
Kazal u. 14.
1031
Tel.: 06/30/627-5282

Forgalomirányító és -szervezõ
Vasútüzemvitel-ellátó

MÁV Rt.
Vezérigazgatóság
Budapest
Andrássy út 73–75.
1062
Tel.: 06/30/627-5282

10. Szigethy József
Klárafalva
Felszabadulás u. 92.
6773
Tel.: 20/360-5579

Autószerelõ
Kötöttpályásjármû-villamossági sze-
relõ
Kötöttpályásmotor- és erõátvitelibe-
rendezés-szerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti jármûgépész
Közlekedésgépészeti technikus, vas-
útgépész
Közlekedésüzem-viteli gépjármûüze-
mi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Vasútüzemvitel-ellátó

Gábor Dénes Mûszaki
Szakközépiskola
Szeged
Mars tér 14.
6774
Tel.: 62/558-750

11. Tombor Sándor
Budapest
Folyondár u. 15/A
1037
Tel.: 30/942-4368

Közlekedésépítõ, hídépítõ technikus
Közlekedésépítõ, informatikai techni-
kus
Közlekedésépítõ, környezetvédõ
technikus
Közlekedésépítõ, útépítõ technikus
Közlekedésépítõ, vasútépítõ techni-
kus
Közlekedési és vízépítési búvár
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Közlekedésüzem-viteli szállítmányo-
zási technikus
Szállítmányozási ügyintézõ
Útfenntartó szakmunkás

TT Consult Kft.
Budapest
Folyondár u. 15/A
1037
Tel.: 336-0151
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Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

12. Vadász Tamás
Gyõr
Vasút sor 36.
9011
Tel.: 30/620-7499
abravad@kabelnet.hu

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Gázautószerelõ
Jármû-elektronikai technikus
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus,
közúti jármûgépész

Lukács Sándor Szakközép-, Sza-
kis-kola és Kollégium
Gyõr
Mártírok útja 13-15.
9027
Tel.: 06/96/528-760

13. Zilber József
Budapest
Balázs Béla u. 36.
1094
Tel.: 215-3596
30/922-7687

Autóbuszvezetõ
Tehergépkocsi-vezetõ

Fõvárosi Közlekedési Felügyelet
Budapest
Andrássy út 8.
1061
Tel.: 473-3500

b) A közlekedési Országos szakmai szakértõi névjegyzékbe meghosszabbítási kérelem alapján nyilvántartásba vett
személyek jegyzéke:

Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

1. Balogh István
Debrecen
Hajnal u. 11. II/6.
4029
Tel.: (52) 440-372
06/30/94-54-164

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus

Diószegi Sámuel Közép- és
Szakképzõ Iskola
Debrecen
Böszörményi út 23–27.
4027
Tel.: (52) 315-111

2. Bíró Ernõ
Budapest
Bazsalikom u. 33.
1116
Tel.: 228-2886

Kötöttpályásjármû-villamossági sze-
relõ
Kötöttpályás motor- és erõátvitelibe-
rendezés-szerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, vas-
útgépész
Vasútüzemvitel-ellátó

MÁV ZRt. Vezérigazgatóság
EU Program Igazgatóság
Budapest
Andrássy út 73–75.
1066
Tel.: 511-3466

3. Dr. Binder Károly
Budapest
Mátéháza u. 3.
1163
Tel.: 403-1866

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész

Nyugdíjas

4. Boross István
Budapest
Szigeti J. u. 5. II/11.
1041
Tel.: 389-0007
20/490-7640

Hajóépítõ
Hajógép- és berendezési technikus
Hajózási technikus
Közlekedésüzem-viteli, hajózási és
kikötõi technikus

Magyar Hajózási Szakközép- és
Szakiskola
Budapest
Jász u. 155.
1131
Tel.: 329-9290
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Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

5. Farkas László
Budapest
Szinyei Merse u. 10.
1063
Tel.: 332-9091

Autószerelõ
Forgalomirányító és -szervezõ
Gázautószerelõ
Jármû-elektronikai technikus
Kötöttpályásmotor- és erõátvitelibe-
rendezés-szerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus

Nyugdíjas

6. Károly József
Budapest
Damjanich u. 57.
1174
Tel.: 256-6864

Repülõgép-mûszerész
Repülõgép-mûszerész technikus
Közlekedésüzem-viteli, légi közleke-
dési technikus

AEROK Repülésmûszaki Oktató
és Szolgáltató Kft.
Budapest
Somfa köz 12.
1107
Tel.: 280-8701

7. Dr. Kata János
Budapest
Tungsram u. 55. IV/23.
1046
Tel.: 230-5044

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli gépjármûüze-
mi technikus,
Vasútüzemvitel-ellátó

Budapesti Mûszaki és Gazda-
ság-tudományi Egyetem Gazda-
ság- és Társadalomtudományi Kar
Mûszaki Pedagógiai Tanszék
Budapest
Egry J. u. 1. E ép. IV/7
1111
Tel.: 463-2652

8. Katona László
Budapest
Kaszásdülõ u. 3.
IX. 83.
1031
Tel.: 387-0167

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus,
Szállítmányozási ügyintézõ

Közlekedési Fõfelügyelet
Budapest
Teréz krt. 38.
1066
Tel.: 336-7999

9. Kiss Sándor
Debrecen
Vikár Béla u. 22/A
4030
Tel.: (52) 418-445

Autóelektronikai müszerész
Autószerelõ
Fényezõ-mázoló
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész

Diószegi Sámuel Közép- és
Szakképzõ Iskola
Debrecen
Böszörményi u. 23–27.
4027
Tel.: (52) 512-083

10. Kovács László
Nagyecsed
Honvéd u. 6/A
4355
Tel.: (44) 345-541

Karosszérialakatos UNILEVER Magyarország Kft.
Nyírbátori Gyára
Nyírbátony
Táncsics M. u. 2–4.
4300
Tel.: (42) 510-600
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Sorszám Név, cím, telefonszám Szakterület Munkahely

11. Pozsonyi István
Szolnok
Gerle út 7. I/1.
5000
Tel.: (56) 379-022

Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüze-
mi technikus
Közlekedésüzem-viteli, szállítmányo-
zási technikus

Jászkun Volán Rt.
Szolnok
Nagysándor J. út 24.
5000
Tel.: (56) 372-610

12. Sima Tamás
Budapest
Hollós Korvin L. u. 6.
1038
Tel.: 243-3622

Autóelektronikai mûszerész
Autószerelõ
Karosszérialakatos
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész

CENTRAL Autó Kft.
Budapest
Könyves K. krt. 1/A
1097
Tel.: 455-1010

13. Siposné Szomora Irén
Debrecen
Petõfi tér 2. II/7.
4025
Tel.: (52) 323-511

Forgalomirányító és -szervezõ MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág
Forgalmi Területi Központ
Forgalom Irányítási Alosztály
Debrecen
Piac utca 18.
4024
Tel.: (52) 316-133/1351 m.

14. Sümegi István
Szigetcsép
Fõ út 44.
2317
Tel.: 30/231-2277
24/418-015

Autószerelõ
Közlekedésgépészeti technikus, köz-
útijármû-gépész

Csonka János Mûszaki
Szakközépiskola és Szakmun-
kás-képzõ Intézet
Szigetszentmiklós-Gyár-telep
Pf. 27.
2313
Tel.: (24) 524-012

15. Szabó Sándor
Hódmezõvásárhely
Makai u. 71.
6800
Tel.: 30/555-9889

Karosszérialakatos Kalmár Zsigmond Szakközép-
iskola és Szakiskola,
Hódmezõvásárhely
Bajcsy Zs. u. 7–9.
6800
Tel.: 30/555-9889

Az a) és b) jegyzékben szereplõ közlekedési Országos szakmai szakértõk jogosultsága 2011. február 14-ig érvényes.

Közlekedési Stratégiai és Nemzetközi Fõosztály

Pályázati felhívás gazdasági fõigazgató-helyettesi munkakör betöltésére

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (továbbiakban: KPI) pályázatot hirdet a gazdasági fõigaz-
gató-helyettesi munkakörének betöltésére.

Feladat:
– közvetlenül irányítja és ellenõrzi a központi költségvetési szerv gazdasági szervezetét, megszervezi, irányítja, szabá-
lyozza, koordinálja és ellenõrzi a szakmai szervezeti egységeket,
– gazdasági intézkedéseket hoz, végrehajtja a költségvetési tervezés, költségvetési gazdálkodás, a gazdasági ügyvitel
vonatkozásában megszabott feladatokat. Ennek érdekében kialakítja a költségvetési tervezés rendszerét, szabályozza a
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tervezés folyamatát, az egyes szakaszokon belüli feladatokat, az információ áramlását, a pénzügyi tervek típusait és a ter-
vezés módszereit,
– felelõs a tervezéssel, az elõirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó elõirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel,
fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerõ-gazdálkodással, a
készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló
és a saját szervezetére kiterjedõ feladatok jogszabályoknak megfelelõ ellátásáért,
– biztosítja a KPI teljes gazdálkodását átfogó közgazdasági ellenõrzõ, értékelõ, döntés-elõkészítõ feladatok végrehaj-
tását.

A magasabb vezetõi beosztás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a végrehajtásáról szóló
30/2000. (X. 11.) OM rendelet alapján tölthetõ be. A megállapodás szerinti illetményre is a jelzett jogszabályok az irány-
adók.

A gazdasági fõigazgató-helyettesi pozíció betöltõjének nemzetbiztonsági B-típusú ellenõrzésnek kell alávetnie magát.

Alkalmazási feltételek:
– a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 18. § (4) bekezdésének megfelelõ végzettség,
– minimum 5 éves vezetõi gyakorlat,
– tárgyalóképes angolnyelv-ismeret,
– büntetlen elõélet (felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a pályáztatás területén szerzett szakmai gyakorlat,
– a közigazgatási és költségvetési ismeret, tapasztalat,
– a kutatás-fejlesztés területén szerzett nemzetközi tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell:
– rövid, 2-3 oldalas szakmai koncepciót,
– szakmai önéletrajzot referenciák megjelölésével,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást bizonyító okiratok másolatát.

A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ; a magasabb vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.
Az elbírálást a KPI fõigazgatója által kijelölt bizottság végzi.
A pályázatot a KPI HR menedzseréhez kérjük eljuttatnia a megjelenéstõl számított 10 napon belül, postai úton a követ-
kezõ címre: Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda 1519 Budapest, Pf.: 558.

K. Szabó Zoltán s. k.,
fõigazgató

Pályázati felhívás a „Venezuelában élõ magyar diaszpóra anyanyelvi megmaradásának elõsegítése
óvodáskorban” címmel a 2006/2007-es tanévre

A Venezuelai Magyar Szervezetek Koordinációs Bizottsága együttmûködve a Határon Túli Magyarok Hivatalával és az
Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Irodájával pályázatot hirdet „a Venezuelában élõ magyar diaszpóra
anyanyelvi megmaradásának elõsegítése óvodáskorban” címmel, a 2006/2007-es tanévre magyarországi óvodapedagó-
gusok részére.

A pályázatok beérkezési határideje: 2006. június 30., 12 óra

A részletes pályázati felhívás és egyéb információk letölthetõk a www.htmh.gov.hu honlap „Felhívások” rovatából.

Balogh Zsuzsanna s. k.,
fõosztályvezetõ

Határon Túli Magyarok Hivatala
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb állásaira

AZ ELTE
PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR
pályázatot hirdet
INTERKULTURÁLIS PSZICHOLÓGIAI ÉS PEDAGÓGIAI KÖZPONTJÁBA
egyetemi docensi állásra

A leendõ docens tevékenyen közremûködjék a kulturális jellegzetességek és különbözõségek pszichológiájának oktatásában,
különös tekintettel a társadalmi nem és a nemi ideológiák, a kulturális változások, társadalmi konfliktusok témakörére.
A pályázat elbírálásakor elõnyben részesül a szakterület azon mûvelõje, aki a felsorolt oktatási területeken saját kutatási
eredményeket tud felmutatni, illetõleg a pszichológusok és a pedagógusok képzését, a közoktatás fejlesztését szolgáló
publikációkat írt szerkesztett.

NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK
Andragógiai Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz az andragógia és mûvelõdésszervezés szakokon a mûvelõdésfilozófia és a
kultúraelmélet, valamint a hazai és európai uniós mûvelõdés- és felnõttoktatási politikák és intézményrendszerek téma-
köreinek oktatása, illetve részvétel a PhD-képzésben.
Kutatási területe terjedjen ki a kultúra- és mûvelõdéselmélet területeire. Vegyen részt a tanszék kutatásszervezési felada-
taiban.

PSZICHOLÓGIAI INTÉZETÉNEK
Kognitív Pszichológiai Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz a pszichológia alapképzésben a Pszichológitörténet és az Általános
lélektan 4. (Gondolkodás, nyelv, tudat) tárgyak oktatása és tantárgyi felügyelete, s ugyanezen tárgyak oktatása az angol
nyelvû BA pszichológusképzésben. A kognitív szakirányú pszichológiai képzésben a Kognitív fejlõdés: a nyelvelsajátí-
tás és zavarai c. tárgy, és a Tudat c. tárgy oktatása. Szociokognitív fejlõdéssel és zavaraival, a nyelv és a tudat pszicholó-
giájával kapcsolatos tárgyak oktatása az MA szintû pszichológusképzésben, illetve a Pszichológiai Doktori Iskolában.

PSZICHOLÓGIAI INTÉZETÉNEK
Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékére
két egyetemi docensi állásra

Az egyik kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz a pszichológus alapképzésben a személyiségpszichológiai témák tel-
jes vertikumának oktatása, mûhelymunkák témavezetése, valamint oktatási anyagok készítése; az MA képzésben a klini-
kai és egészségpszichológiai programon belül a kognitív és humanisztikus személyiség-megközelítés elméleti és gya-
korlati ismeretanyagának oktatása; záródolgozatok témavezetése; az egészségpszichológiai szakképzésen belül az
egészséges személyiségszervezõdés elméleteinek, a depressszió serdülõkori kockázati tényezõinek, valamint a szemé-
lyiségfejlesztés témakörének oktatása. A doktori iskola képzésén belül személyiségalakulás-depresszió-prevenció-
egészségfejlesztés összefüggéseinek oktatása.
A pályázónak részt kell vennie a doktori képzésben is.
A másik kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz az egészségpszichológia program keretében (MA) az egészségpszi-
chológia alapkérdéseit, társadalmi kontextusát, az egészségmagatartást és egészségfejlesztést felölelõ tárgyak és az
egészségpszichológiai kutatások módszertanának oktatása magyar és angol nyelvû képzésben; a drogprevenciós prog-
ramban az iskolai drogprevenció, egészségmegõrzés, egészségfejlesztés témakörének oktatása.
Az egészségpszichológia szakképzés keretében az egészség és betegség kulturális és társadalmi meghatározóit, a repro-
dukció és a szexualitás, a testmozgás, valamint a munkahelyi és a klinikai egészségpszichológia témakörét tárgyaló kur-
zusok vezetése. Egészségpszichológiai kutatások irányítása és szakdolgozatok vezetése.
A pályázónak részt kell vennie a doktori képzésben is.
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PSZICHOLÓGIAI INTÉZETÉNEK
Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens a szociálpszichológia oktatásában és ennek összehangolásában mûködik közre. Külö-
nös tekintettel a társas viszonyok és csoportfolyamatok szociális reprezentációk lélektanára, a tudományág módszerta-
nának tanítására.
A pályázat elbírálásakor elõnyben részesül a szakterület azon mûvelõje, aki kutatási eredményeket mutat fel a közgon-
dolkodás tanulmányozásában, a fiatalok kortárscsoportjainak, a szocializáció folyamatának módszeres vizsgálatában.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT KÖZPONTJÁBA
részfoglalkozású egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ részfoglalkozású egyetemi docens feladata lesz rekreáció-elmélet és gyakorlat tartása, valamint szocio-
lógia, sportszociológia, szabadidõ-szociológia, turizmus tantárgyak oktatása a rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés
alapképzési szakon.
A pályázónak jártasnak kell lennie a tenisz- és síoktatásban, valamint különbözõ sporttáborok szervezésében és vezeté-
sében is.

Az összes egyetemi docensi állásra pályázónak doktori (PhD) vagy azzal egyenértékû fokozattal, valamint legalább 8
éves felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkezni. Meg kell felelnie továbbá a Felsõoktatási törvényben az egyetemi do-
censekkel szemben támasztott követelményeknek; a 32/2003. (XII. 21.) OM rendelettel módosított 33/2000. (XII. 26.)
OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak, és az ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételek-
nek.
A szabályosan felszerelt pályázatokat az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Dékáni Titkárságára (1075 Budapest,
Kazinczy u. 23–27. I/102.) kell a megjelenéstõl számított 30 napon belül benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatos elõzetes, vagy részletesebb felvilágosítást dr. Torzsa Éva, a PPK Dékáni Titkárságának ve-
zetõje ad (telefon: 461-4526, 461-4500/3805).

Dr. Klinghammer István s. k.,
rektor

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pályázatot hirdet
TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
fõigazgatói tisztség betöltésére

A pályázónak meg kell felelnie azon követelményeknek, és alkalmasnak kell lennie azon feladatok ellátására, amelyeket
a hatályos jogszabályok, és az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata, annak mellékletei a fõigazgatói tisztség be-
töltésére meghatároznak.

Pályázati feltételek:
Pályázhatnak a kar teljes munkaidõben foglalkoztatott fõiskolai tanárai és docensei, akik tudományterületükön hazai és
nemzetközi elismertséggel, egy világnyelvbõl tárgyalóképes nyelvtudással, legalább húszéves, református egyházköz-
ségnél szerzett gyülekezeti gyakorlattal, legalább tízéves, felsõoktatási vezetõi tapasztalattal és a karra vonatkozó meg-
alapozott fejlesztési elképzeléssel rendelkeznek.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz;
– erkölcsi bizonyítvány;
– fénykép;
– eddigi szakmai és vezetõi tevékenység részletes leírása, oktatói munkásságának ismertetése;
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírása;
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot és idegen nyelv ismeretét tanúsító okiratok másolata;
– jelentõsebb tudományos munkák jegyzéke;
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– a kar mûködésével kapcsolatos koncepció összefoglalása, a kar vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos konkrét prog-
ram leírása;
– hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázatot, továbbá minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a
pályázat elbírálása szempontjából jelentõsnek ítél, az egyetem szabályzatai szerint az erre jogosult személyek megismer-
hetik.

A betöltendõ vezetõi megbízás 2006. augusztus 1-jétõl kezdõdõen 4 évre szól. Bérezés a hatályos jogszabályok és az
egyetem szabályzatai szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala (1091 Budapest, Kálvin tér 9.)
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap. A pályázat elbírálása
a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kommunikáció Tanszékén
docensi állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladata lesz: elõadások és szemináriumok tartása, program- és tantervfejlesztés, részvétel a PhD
(doktori) és tanszéki kutatásban. Feladata tudományos kutatási eredményeinek rendszeres publikálása.

A pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD vagy kandidátusi fokozat,
– legalább ötéves felsõoktatási gyakorlat és kutatási tapasztalat,
– rendelkezzen a munkavégzéshez szükséges tudományos és nemzetközi kapcsolatokkal,
– tudományos munkásságának fókuszában a média és a gazdaság, a globális média és a média és a politika összefüggései
álljanak,
– rendelkezzen önálló tudományos kutatási területtel,
– az egyetemmel létesített (illetve a pályázat elnyerése esetén létesítendõ) teljes munkaidejû (fõllású) munkajogviszony.
E feltétel alól az egyetem szabályzatai szerint a rektor indokolt esetben felmentést adhat,
– az egyetem Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyelvvizsga-bizonyítvány.

Bérezés a jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala (1091 Budapest, Kálvin tér 9.)
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap. A pályázat elbírálása
a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Prof.dr. Szûcs Ferenc s. k.,
rektor

A SEMMELWEIS EGYETEM
rektora (1085 Budapest, Üllõi út 26.) pályázatot hirdet
általános, tudományos valamint
oktatási rektorhelyettesi tisztségek betöltésére

A megbízások határozott idõre – 2006. július 1-tõl 2009. június 30-ig – szólnak.
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Általános feladatok:
– a rektor munkájának segítése,
– részvétel a vezetõi döntések elõkészítésében és végrehajtásában,
– az egyetem SzMSz-ében foglaltak szerint munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézményfejlesztési, arculattervezési feladatok ellátásában aktív részvétel.
Az egyes tisztségekhez kapcsolódó részletes feladatokat az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

További feladatok:
Az általános rektorhelyettes fõbb feladatai:
– helyettesíti a rektort távolléte vagy akadályoztatása esetén,
– vezeti a Minõségértékelõ Bizottságot, felügyeli a kari minõségbiztosítási bizottságok munkáját,
– kapcsolatot tart a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottsággal, irányítja az egyetemi akkreditációs folyamatokat
és az akkreditációra való felkészülést,
– a rektor megbízásából – átruházott hatáskörben – bármely további feladatot ellát.

A tudományos rektorhelyettes fõbb feladatai:
– képviseli az Egyetemet a tudományos életet érintõ kérdésekben,
– koordinálja a Magyar Tudományos Akadémia és az egyetem által közösen mûködtetett kutatólaboratóriumok tevé-
kenységét,
– a rektor megbízásából – átruházott hatáskörben – bármely további feladatot ellát.

Az oktatási rektorhelyettes fõbb feladatai:
– oktatási kérdésekben képviseli az egyetemet a hazai és az EU-n belül mûködõ egyetemek együttmûködése keretében,
– koordinálja a karok közötti, oktatással kapcsolatos egyetemi szintû ügyeket ,
– a rektor megbízásából képviseleti és egyéb átruházott jogkörben bármely további feladatot ellát.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– az egyetemen fennálló teljes munkaidõs egyetemi/fõiskolai tanári közalkalmazotti jogviszony,
– széles körû hazai és nemzetközi elismertség,
– legalább egy világnyelv elõadó- és vitaképes ismerete,
– vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes önéletrajzot,
– a jelölt eddigi szakmai, oktatói és tudományos, valamint vezetõi munkájának részletes ismertetését,
– a megpályázott tisztség ellátására, illetve menedzselésére vonatkozó jövõbeni terveket,
– fontosabbnak ítélt publikációk jegyzékét,
– idegennyelv-tudás, illetve jelentõsebb tanulmányút feltüntetését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett tevékenységet.

Az önéletrajzot, a szakmai, oktatói, tudományos, valamint vezetõi munka részletes ismertetését és a megpályázott tiszt-
ség ellátására, menedzselésére vonatkozó jövõbeni terveket a pályázathoz floppy lemezen is csatolni kell.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást és egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratot vagy
helyben hitelesített másolatát,
– személyi adatlapot [beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letöltehetõ a
www.old.sote.hu/human) honlapról],
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázat benyújtásának határideje: a Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
Az elbírálás határideje: legkésõbb 2006. június 30.

A szabályszerûen összeállított pályázatokat – 2 példányban – az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26. fsz. 11.) kell benyújtani.

Berényi Zsuzsa s. k.,
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FÕISKOLAI KAR
fõigazgatói tisztségének betöltésére

A megbízandó fõigazgató feladata a kar képviselete, képzési, kutatási, szolgáltatási, szaktanácsadási, gazdasági és igaz-
gatási, valamint humánpolitikai munkájának irányítása, továbbá oktatási és más szervezeti egységei tevékenységének
összehangolása és felügyelete. További feladata a kar struktúrájára és tevékenységére vonatkozó korszerûsítési koncep-
ciók kidolgozása, illetve az arra irányuló munkák szervezése és összehangolása, élelmiszeripari vállalatokkal, felsõokta-
tási intézményekkel, kutatóintézetekkel a meglévõ kapcsolatok ápolása, a kapcsolatok szélesítése, valamint a kar mûkö-
désének biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása.
A megbízandó fõigazgató vezetõi feladatait és hatáskörét a vonatkozó jogszabályokban, az egyetem Szervezi és Mûkö-
dési Szabályzatában foglaltaknak megfelelõen látja el, illetve gyakorolja, részt vesz az egyetemi testületek és bizottsá-
gok munkájában.
Pályázhatnak a kar fõállású, habilitációval és államilag elismert, legalább középfokú, C-típusú, vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsgával rendelkezõ egyetemi tanári, egyetemi docensi és fõiskolai tanári beosztásban dolgozó oktatói, akik a kar
által gondozott valamely alapvetõ tudományág elismert mûvelõi, többéves felsõoktatási, kutatási, szaktanácsadási, veze-
tõi gyakorlattal és a felsõoktatás területén széles körû hazai és külföldi kapcsolatokkal rendelkeznek és alkalmasak a fõ-
igazgatói feladatok ellátására. Az elbírálás során elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik többéves vezetõi, továbbá
nemzetközi pályázatok irányításában és koordinálásában szerzett gyakorlattal rendelkeznek.

A megbízás 2006. július 1-jétõl kezdõdõen legfeljebb 4 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:

– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– vezetõi elképzeléseket, eddigi vezetõi tevékenység leírását,
– oktatói és tudományos tevékenység leírását,
– hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munka ismertetését,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázónak meg kell felelnie a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendszerében rögzített feltételeknek.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 2 fénymásolt példányban a Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
dékánja pályázatot hirdet
Kertészeti Technológiai Tanszék

egyetemi tanársegédi állás betöltésére

A pályázónak meg kell felelni a Felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak. A törvény értelmében, a
tanársegédi munkakörben történõ alkalmazás, így a pályázat benyújtásának feltétele is a doktori képzés megkezdése.

Az egyetemi tanársegéd feladata: részvétel a kertészeti dendrológia, a dísznövény- és a gyógynövénytermesztés címû
tantárgy gyakorlati oktatásában, a diplomaterves és TDK-s hallgatók munkájának szervezésében, valamint a tanszék ku-
tatási munkáiban.
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A tanársegédi megbízásra pályázhatnak: kertészmérnöki diplomával, megkezdett PhD-tanulmánnyal és angol nyelvbõl
államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezõk.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket,
– iskolai végzettséget, nyelvismeretet, tudományos fokozatot igazoló okmányok másolatát, vagy a doktori képzés meg-
kezdésérõl (hallgatói jogviszonyról) szóló igazolást,
– erkölcsi bizonyítványt,
– a kar Dékáni Hivatalában beszerezhetõ személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a
pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázat beadási határideje:
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot a kar dékánjának kell benyújtani 4 példányban és elektronikus formában is a garamszegi.beata@mkk.szie.hu
e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatala ad.

Kertészeti Technológiai Tanszék
egyetemi adjunktusi állás betöltésére

A pályázónak meg kell felelni a Felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak. A törvény értelmében,
az adjunktusi munkakörben történõ alkalmazás, így a pályázat benyújtásának feltétele is a doktori jelölti jogviszony léte-
sítése.

Az egyetemi adjunktus feladata: elsõsorban a kertészeti dendrológia, a dísznövénytermesztés oktatásában (elméleti-gya-
korlati), tananyagfejlesztésben való részvétel, valamint be kell kapcsolódnia a kertészeti tantárgyak oktatásába is, foglal-
koznia kell a diplomaterves és TDK-s hallgatókkal. A tanszék kutató munkájába elsõsorban a dísznövény projektek ki-
alakításával kapcsolódhat be. Az adjunktus feladata a gyakorlati helyekkel való kapcsolattartás, valamint a tanszékhez
kapcsolódó projektek kidolgozás és menedzselése.

Az adjunktusi megbízásra pályázhatnak: kertészmérnöki diplomával, kertészettudományi területen PhD-fokozattal, an-
gol nyelvbõl felsõfokú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezõk.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket,
– iskolai végzettséget, nyelvismeretet, tudományos fokozatot igazoló okmányok másolatát, vagy a doktorjelölti jogvi-
szonyról) szóló igazolást,
– erkölcsi bizonyítványt,
– a kar Dékáni Hivatalában beszerezhetõ személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a
pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázat beadási határideje:
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot a kar dékánjának kell benyújtani 4 példányban és elektronikus formában is a garamszegi.beata@mkk.szie.hu
e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatala ad.

Dr. Dimény Judit s. k.,
dékán
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A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Színházi Fõtanszak Színész Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

Feladat: a Színházi Fõtanszakon osztályközösség szakmai képzésének irányítása, színészmesterség fõtárgy oktatása,
részvétel mesterjelölt(ek) képzésének, mûvészi munkájának vezetésében.

Pályázati feltételek:
– egyetemi oklevél,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– doktori fokozat és habilitáció,
– 10 év szakmai gyakorlat,
– legalább 6 év pedagógiai gyakorlat,
– elõadói szintû nyelvismeret.

A pályázathoz mellékelten csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, végzettséget, képzettséget, doktori fokozatot, habilitációt igazoló okiratot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot az egyetem fõtitkárának címezve a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemre (1088 Budapest, Vas u. 2/C) kell
benyújtani a pályázati felhívás megjelenését követõ 30 napon belül. Elbírálásra a benyújtási határidõt követõen kerül
sor.

Babarczy László s. k.,
mb. rektor

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
fõtitkári megbízás elnyerésére

A fõtitkár feladata lesz:
– az Eötvös József Fõiskola igazgatási és ügyviteli tevékenységének irányítása;
– igazgatási kérdésekben segíti a rektor és a rektorhelyettes munkáját;
– a Szenátus titkáraként elõkészíti a Szenátus üléseit, szervezi és ellenõrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik ar-
ról, hogy az érintett szervezeti egységek vezetõi, a közalkalmazottak és a hallgatók megismerjék a határozatokat;
– biztosítja a fõiskolán hozott döntéseknek, határozatoknak a jogszabályokkal való összhangját;
– a rektor vagy a fõiskolai szabályzatok által meghatározott esetekben döntési, intézkedési jog illeti meg, a hatáskörébe
tartozó ügyekben igazgatási és ügyviteli intézkedéseket ad ki, feladatkörében, illetve a rektor által meghatározott körben
kiadmányozási jogkört gyakorol;
– a fõtitkár feladatait részleteiben a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

A pályázat benyújtásának feltétele: egyetemi végzettség.
Elõnyt jelent a többéves felsõoktatási (esetleg igazgatási-irányítási) gyakorlat, tárgyalóképes idegennyelv-ismeret, jogi
végzettség.
A fõtitkári megbízás 5 éves határozott idõre történik.

A fõtitkári pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– eddigi szakmai (vezetõi, oktatói, egyéb) tevékenység leírását,
– az egyetemi oklevél és egyéb végzettséget tanúsító oklevelek másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola Szervezeti és
Mûködési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázatokat Prof. Dr. Majdán János rektor részére (6500 Baja, Szegedi u. 2.) kell benyújtani 3 példányban az Oktatási
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítást dr. Zorn Antal fõtitkár ad. Telefon: (79) 524-624/117-es mellék.
E-mail cím: steinbeck.petra@ejf.hu

gazdasági igazgató állásra

A gazdasági igazgató fõbb feladatai:
– a Gazdasági Igazgatóság irányítása, ellenõrzése, munkájának megszervezése, valamint a konyha felügyelete,
– iránymutatás a fakultások és belsõ szervezeti egységeik gazdasági vonatkozású munkájához, általános érvényesû gaz-
dasági intézkedések kiadása, azok betartásának figyelemmel kísérése,
– a költségvetésben megtervezett feladatok eredményes és gazdaságos megoldásának feltételeirõl való gondoskodás,
– a szenátusi elõterjesztések pénzügyi megalapozottságának biztosítása a különbözõ – a gazdálkodásra és a pénzügyekre
vonatkozó – jogszabályok elõírásainak betartása, a gazdálkodás szabályszerûségének, valamint a bizonylati és okmány-
fegyelemnek a biztosítása, ellenõrzése,
– a költségvetés és a költségvetési beszámolók elkészítése, az adatok valódiságának biztosítása,
– az eszközök megõrzése, rendeltetésszerû mûködtetése, hasznosítása érdekében való intézkedések megtétele,
– a bér- és munkaerõ-gazdálkodás pénzügyi lebonyolításának szervezése és ellenõrzése,
– a fõiskolai beruházások, felújítások szervezése, lebonyolítása, javítási és karbantartási feladatok felügyeletének bizto-
sítása,
– az energiagazdálkodás rendjének felügyelete,
– a munka- és tûzvédelmi feladatok operatív irányítása.

A pályázat benyújtásának feltétele:
– szakirányú egyetemi végzettség vagy
– fõiskolai végzettség és szakirányú (pénzügyi, számviteli, közgazdasági) szakképzettség, valamint
– mérlegképes könyvelõ képesítés és e tevékenység ellátására jogosító engedély (igazolvány),
– elõnyt jelent a többéves vezetõi gyakorlat.

A magasabb vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– eddigi szakmai (vezetõi, egyéb) tevékenységének leírását,
– az oklevél és az egyéb végzettséget tanúsító dokumentumok másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola Szervezeti és
Mûködési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat Prof. Dr. Majdán János rektor részére (6500 Baja, Szegedi u. 2.) kell benyújtani 3 példányban az Oktatási
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítást dr. Zorn Antal fõtitkár ad. Telefon: (79) 524-624/117-es mellék.
E-mail cím: steinbeck.petra@ejf.hu

Prof. Dr. Majdán János s. k.,
rektor
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Zárás után érkezett pályázatok

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Badacsonytomaj Város
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
8258 Badacsonytomaj,
Fõ u. 2.

Pipitér Napközi Ottho-
nos Óvoda

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: az elõzetes véleménynyil-
vánítási eljárást követõen a pá-
lyázók meghallgatása után a
soron következõ képviselõ-testü-
leti ülésen történik zárt ülés ke-
retében.
Juttatás: vp. 230%.
Pc: Badacsonytomaj Város Ön-
kormányzat polgármestere
f: Badacsonytomaj város jegyzõ-
je személyesen vagy telefonon.
Tel.: (87) 571-270

Bakonykoppány Köz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8571 Bakonykoppány,
Petõfi u. 24.

Napközi Otthonos
Óvoda
8571 Bakonykoppány,
Petõfi u. 24.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzetség, leg-
alább öt év szgy.
Elõny: német nemzeti-
ségi óvodapedagógusi
v.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-éig
szól.
Pehi: a pályázati és véleménye-
zési határidõ lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés. A pályá-
zathoz csatolni kell: iskolai vég-
zettséget és szakképzettséget
igazoló oklevél hitelesítet máso-
latát.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Mészáros Endre polgármester
f: tel.: (89) 341-013

Battonya Város Önkor-
mányzata
5830 Battonya,
Fõ u. 91.

Összevont Napközi
Otthonos Óvoda

Felsõfokú v., öt év
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ 30 napon belül.
Juttatás: vp. 230%.
Pc: Battonya város jegyzõje.
f: személyesen vagy telefonon a
jegyzõnél
Tel.: (68) 456-069

Gérce és Vásárosmiske
Községek Önkormány-
zatainak Képviselõ-tes-
tületei
9672 Gérce,
Kossuth u. 49.

Napközi Otthonos
Óvoda
9672 Gérce,
Kossuth u. 88/b.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés,
öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Juttatás: vp.
Pc: Gérce község polgármestere
Tel./fax: (95) 476-001
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Narda Község Önkor-
mányzata
9793 Narda,
Kossuth u. 1.

Nardai Napközi
Otthonos Óvoda

Nemzetiségi óvodape-
dagógusi felsõfokú v.
vagy óvodapedagógusi
felsõfokú v. és horvát
felsõfokú C-típusú álla-
mi nyelvvizsga-bizo-
nyítvány, illetve azzal
egyenértékû okirat, öt-
éves pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Adott típusú intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, ill. a megbí-
zással egyidejûleg pe-
dagógus-munkakörben
történõ határozatlan
idõre történõ alkalma-
zás

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2006. júl. 30.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
vpr., különösen a gradistyei hor-
vát nyelv és kultúra szerepe az
óvodaprogramban.
Pc: Narda Község Önkormány-
zat polgármestere, „Pályázat”
megjelöléssel

Nagyesztergár Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8415 Nagyesztergár,
Radnóti M. u. 58.

Fészek Óvoda Felsõfokú, nemzetiségi
óvodapedagógusi v.,
továbbá felsõfokú C-tí-
pusú állami nyelvvizs-
ga-bizonyítvány, ill.
azzal egyenértékû ok-
irat, pedagógus-munka-
körben szerzett ötéves
szakmai gyak.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga, peda-
gógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szakké-
pesítés

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a soron következõ kép-
viselõ-testületi ülésen
Pc: Nagyesztergár Község Ön-
kormányzata polgármestere
f: polgármester
Tel.: (88) 585-280

Pápateszér Község Ön-
kormányzata
8556 Pápateszér,
Petõfi u. 17.

Napközi Otthonos
Óvoda
8556 Pápateszér,
Dózsa u. 30.

Legalább öt év szgy.
Elõny: vezetõ óvodape-
dagógusi szakvizsga,
legalább öt év vezetõi
gyakorlat

A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 15.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolata
Pc: polgármesteri hivatal
f: polgármester
Tel.: (89) 570-010

Sárszentmihály Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8143 Sárszentmihály,
Fõ út 54.

Napközi Otthonos
Óvoda
8143 Sárszentmihály,
Kossuth L. u. 7.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., óvodapeda-
gógusi munkakörben
eltöltött legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
elteltét követõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: magasabb vp.
Pc: polgármester
f: polgármesteri hivatal
személyesen vagy telefonon
Tel.: (22) 245-004
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Szûcsi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3034 Szûcsi,
Petõfi u. 117.

Napközi Otthonos
Óvoda
3034 Szûcsi,
Táncsics u. 8.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább ötéves
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ testületi ülés.
Pc: Szûcsi község polgármestere
Tel.: (37) 326-146

Taliándörögd Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8295 Taliándörögd,
Petõfi S. u. 2.

Napközi Otthonos
Óvoda

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló megbízás

ÁEI: az elbírálást követõ hó
1-jéig tölthetõ be.
Pehi: a megjelenést követõ 30. nap.
Pc: Taliándörögd község polgár-
mestere
A pályázatot írásban kell benyúj-
tani

Iskolaigazgató

Adony Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2457 Adony,
Bajcsy-Zs. E. u. 5.

„Szent István” Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2457 Adony,
Rákóczi F. u. 39.

Szakirányú felsõfokú
iskolai (egyetemi vagy
fõiskolai szintû) v.,
öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõ szakos v.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: jogszabályban meghatározott
véleményezési határidõk betartásá-
val, a véleményezésre jogosultak
által készített jegyzõkönyvek
beérkezését, ill. az oktatási, kultu-
rális, ifjúsági és sportbizottsági ülé-
sét követõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a gazdálkodási programot, to-
vábbá az idegen nyelvû oktatás
fejlesztésének és a szakoktatás
bevezetésének lehetõségére vo-
natkozó koncepciót.
Pc: Adony város polgármestere

ESZE Közhasznú Ala-
pítvány
2660 Balassagyarmat,
Deák F. út 7.

ESZE Közgazdasági és
Számítástechnikai
Szakközépiskola
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi út 17.

Szakirányú egyetemi v.,
legalább ötéves szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 15.
Juttatás: munkabér megállapo-
dás szerint

Borsodnádasd Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3671 Borsodnádasd,
Alkotmány út 3.

Móra Ferenc Általános
Iskola
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.

Egyetemi vagy fõisko-
lai v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: vezetõi gyak.,
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 15 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a képzettséget igazoló okirato-
kat, vagy azok hiteles másolatát.
Pc: Borsodnádasd város jegyzõje
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani
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Botpalád Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4955 Botpalád,
Petõfi u. 7/A

Botpalád–Kispalád
községek közös fenn-
tartásában mûködõ kö-
zös fenntartású
általános iskola

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább öt-
éves szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakon szerzett ok-
levél

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban kell megküldeni.
Pc: Gyurkó András polgármester
Tel.: (44) 707-031

Farkaslyuk Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
3608 Farkaslyuk,
Gyürky Gyula út 3.

Farkaslyuki Általános
Iskola
3608 Farkaslyuk,
Esze Tamás út 9.

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatás-vezetõi
szakvizsga.
Pszichológiai és fejlesz-
tõpedagógiai ismeretek

ÁEI: a pályázatot elbíráló testü-
leti ülést követõ hónap elsõ
napja.
A megbízás 10 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Pc., f: polgármesteri hivatal
Gábor Dezsõ polgármester
Tel.: (20) 421-3819

Gomba Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2217 Gomba,
Bajcsy-Zs. E. u. 2.
Tel.: (29) 433-640

Fáy András Általános
Iskola
2217 Gomba,
Iskola u. 1.

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.
Legalább 10 év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30.
nap.
Pc: Gomba község
polgármestere

Hercegkút Német
Nemzetiségi Községi
Önkormányzat
3958 Hercegkút,
Petõfi u. 110.
Tel.: (47) 346-101

Gyöngyszem Német
Nemzetiségi Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Óvoda
3958 Hercegkút,
Kossuth u. 2.

Általános iskolában pe-
dagógus-munkakör be-
töltéséhez szükséges
fõiskolai v., legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: az államilag el-
ismert német nyelvvizs-
gával rendelkezõ
pályázó

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Pc: Hercegkút Német Nemzeti-
ségi községi Önkormányzat
Dr. Stumpf Enikõ jegyzõ
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban kell benyújtani

Héreg Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2832 Héreg,
Fõ út 84.

Héregi Általános Iskola
és Óvoda
2832 Héreg,
Iskola u. 1.

Felsõfokú szakirányú
fõiskolai v. és legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Pc: Héreg Község Önkormány-
zatának Hivatala
f: Tel.: (34) 372-665

Inke Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8724 Inke,
Kanizsai u. 6.
Tel.: (82) 720-171
Fax: (82) 720-742

Gróf Bethlen István Ál-
talános Iskola és Óvoda
8724 Inke,
Szabadság park 1.

A közoktatási tv. 18. §
(1) bek. a) és c) pontja,
illetve a (7) bek. szerin-
ti feltételek. Kiegészítõ
feltétel: ötéves szgy.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. aug. 15.
Juttatás: vp. 230%
Szl. nincs.
Pc: Inke község polgármestere
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Nagyrábé Nagyközség
Önkormányzata
4173 Nagyrábé,
Kossuth L. út 5.

Móricz Zsigmond Álta-
lános Iskola és Óvoda
A közös igazgatású
közoktatási intézmény
egységei: általános is-
kola
székhelye: Nagyrábé,
Rétszentmiklósi út 2/C
Az intézmény egységei
a településen több te-
lephelyen
Napközi Otthonos
Óvoda
Nagyrábé,
Rétszentmiklósi út 2/B
4175 Bihardancsháza,
Petõfi út 2.

Felsõfokú pedagógus v.
és szakképzettség.
Legalább öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõen a szakmai vé-
leményezés utáni soron kívüli
képviselõ-testületi ülés.
Pc: nagyközség önkormányzatá-
nak polgármestere.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani

Olaszfalu Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
8414 Olaszfalu,
Váci M. u. 17.

Villax Ferdinánd Álta-
lános Iskola

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fel-
sõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógusi munkakörben
szerzett öt év szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a soron következõ képvise-
lõ-testületi ülésen.
A pályázatot levélben vagy sze-
mélyesen kell benyújtani
Pc: Máhl Ferenc polgármester
Olaszfalu Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
f: polgármester
Tel.: (88) 495-277

Pápateszér Község Ön-
kormányzata
8556 Pápateszér,
Petõfi u. 17.

Közös Fenntartású Kör-
zeti Általános Iskola
8556 Pápateszér,
Ady u. 3.

Közoktatási törvényben
elõírt képesítés, leg-
alább öt év szgy.
Elõny: közoktatás-szer-
vezõi szakvizsga, leg-
alább öt év vezetõi
gyakorlat

A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 15.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló oklevél hi-
teles másolatát.
Pc: polgármesteri hivatal
f: polgármester
Tel.: (89) 570-010

Sellye Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7960 Sellye,
Dózsa Gy. u. 1.

Kiss Géza Általános Is-
kola és Zeneiskola
7960 Sellye,
Zrínyi u. 13.

Felsõfokú iskolai peda-
gógus-szakképesítés,
legalább öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Juttatás: szl.
Bérezés a Kjt. alapján, megegye-
zés szerint
Pc: Förster Gyula polgármester
Tel./fax: (73) 580-900
E-mail: hivatal@sellye.hu
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Tiszagyulaháza Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4097 Tiszagyulaháza,
Kossuth u. 73.
Tel./fax: (52) 391-990

Újtikos–Tiszagyulaháza
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
4097 Tiszagyulaháza,
Kossuth u. 34.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább ötéves szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: illetmény a Kjt. szerint,
valamint Tiszagyulaháza és Újti-
kos községek képviselõ-testüle-
teinek határozatai alapján kerül
meghatározásra.
Pc: Mikó Zoltán polgármester
A pályázathoz csatolni kell: hite-
les om., iskolafejl. elképzelések,
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagot az eljárásban részt-
vevõk megtekinthetik

Tyukod Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4762 Tyukod,
Árpád u. 33.

Tyukod Általános
Iskola és Óvoda
4762 Tyukod,
Árpád u. 29.

Szakirányú, legalább
fõiskolai v. és 10 év
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárát követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülés.
Juttatás: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben, továbbá a
közoktatással összefüggõ jog-
szabályokban, valamint az ön-
kormányzat döntéseiben
meghatározottak az irányadók.
Pc., f: dr. Tóth Gábor jegyzõ
Tel./fax: (44) 556-064
A pályázatot „Pályázat a tyukodi
általános iskola és óvoda igazga-
tói álláshelyére” megjelöléssel
kell benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja
azt a jogát, hogy megfelelõ pá-
lyázat hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.

Váchartyán Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2164 Váchartyán,
Fõ u. 55.

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
(közös igazgatású intéz-
mény)
2164 Váchartyán,
Halászi K. u. 2.

Elõny: általános iskolá-
ban szerzett vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: szl.
A pályázatot zárt borítékban, két
példányban „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Váchartyán Község Polgár-
mesteri Hivatal
Juhász István polgármester
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Óvoda, Általános Iskola
és Pedagógiai Szakszol-
gálat
2660 Balassagyarmat,
Patvarci út 2.

Nevelési Tanácsadó In-
tézményegység
2660 Balassagyarmat,
Ady E. u. 27.

14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet szerint.
Elõny: helyismeret, ve-
zetõi gyakorlat

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60. nap.
Juttatás: vp.
Pc: Diósi László igazgató
Tel.: (35) 301-177

Pedagógiai Szakszolgá-
lat
(egységes)
Intézményegység

14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet szerint.
Elõny: helyismeret, ve-
zetõi gyakorlat, szak-
vizsga

Csanádpalota Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6913 Csanádpalota,
Kelemen László tér 10.

Alapszolgáltatási Köz-
pont és Gyermekjóléti
Szolgálat
6913 Csanádpalota,
Kálmány Lajos u. 9.
Integrált szervezeti for-
mában, intézményfenn-
tartó társulás keretében
mûködõ intézmény, a
tevékenységi körébe
tartozó alapszolgáltatá-
sokat szervezeti egysé-
gei útján, az alábbiak
szerint látja el:
a) Gyermekjóléti és
Szociális Alapellátási
Szolgáltatási Egység:
– szociális információs
szolgáltatás,
– családsegítési és
– gyermekjóléti szol-
gáltatás,
b) Szociális Alapszol-
gáltatási Egység:
– étkeztetés,
– házi segítségnyújtás
és
– nappali ellátás.
A központvezetõ egy-
ben a Gyermekjóléti és
Szociális Alapellátási
Szolgáltatási Egység in-
tézményvezetõje is.
A központvezetõi megbí-
zás elõtt a társult
önkormányzatok képvi-
selõ- testületeit vélemé-
nyezési jog illeti meg.

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. szá-
mú mellékletében, vala-
mint a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletében elõírt
szakirányú szakképzett-
ség, legalább öt év fel-
sõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, ill. a
közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: szociális szak-
vizsga. A munkakör el-
látásához
gépkocsivezetõi enge-
dély szükséges.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hónap 1. napjával kezdõdik és
az öt év határozott idõ elteltével,
a hónap utolsó napjával szûnik
meg.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60. nap.
Juttatás: magasabb vp. 250%.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázati anyag a pályá-
zati eljárásban résztvevõknek ki-
adható és ebbõl a célból
részükre sokszorosítható, vala-
mint arról, hogy a pályázó hoz-
zájárul-e pályázatának nyilvános
ülésen való tárgyalásához.
A pályázatot írásban egy pél-
dányban kell benyújtani.
Pc: Csanádpalota nagyközség
jegyzõje.
A pályázati felhívásnak az Ifjú-
sági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium
hivatalos lapjában, a Szociális
Közlönyben, a Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõjében, ill. az
Oktatási Minisztérium hivatalos
lapjában, az Oktatási Közlöny-
ben való legkésõbbi közzététele
napjától számított 30 napon be-
lül.
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Máza Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7351 Máza,
Kossuth u. 24.

Általános Mûvelõdési
Központ

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
szakképzettség, leg-
alább ötéves szgy.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
Pc: polgármesteri hivatal, Bõhm
János polgármester
f: személyesen vagy telefonon a
polgármesternél
Tel.: (72) 389-409

Nemesgörzsöny és
Nagyacsád községek
önkormányzatai
8522 Nemesgörzsöny,
Széchenyi u. 10.

Királyföldy Péter Álta-
lános Mûvelõdési Köz-
pont
8522 Nemesgörzsöny,
Petõfi u. 20.

Felsõfokú szakirányú
szakképzettség, leg-
alább öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a véleményezési eljárást
követõ, soron következõ ülésén
Nemesgörzsöny Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete
dönt.
Pc: Sándorné Enessey Piroska
Nemesgörzsöny község jegyzõje
polgármesteri hivatal

Apáczai Csere János
Általános Mûvelõdési
Központ
8900 Zalaegerszeg,
Apáczai Csere János
tér 5.
Tel.: (92) 511-201

Közmûvelõdési intéz-
ményegység

Egyetemi v., könyv-
tár-mûvelõdési és fel-
nõttképzési menedzser
szakképzettség.
Szakterületén legalább
három év szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.

gimnáziumi intézmény-
egység

egyetemi v., informati-
ka–számítástechnika
szakos tanári szakkép-
zettség.
Elõny: ECDL-vizsgáz-
tató
(pedagógus-szakvizsga
szakterületén legalább
10 év szgy.)

Pedagógus-álláshelyek

Tanító, tanár

Nagy Sándor József
Gimnázium
2092 Budakeszi,
Széchenyi u. 94.

Angol–magyar szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Juttatás: útiköltség-térítés, étkh.
Pc: igazgató
Tel./fax: (23) 451-506

Déri Miksa Szakközép-
iskola, Szakiskola és
Kollégium
1044 Budapest,
Megyeri út 45.

3 fõ mûszaki tanár Villamosmérnöki tanári
v.

Jelentkezni lehet – személyesen,
meghallgatás elõtti idõ-
pont-egyeztetésre – telefonon:
233-1384

1 fõ angol–német sza-
kos tanár

fõiskolai vagy egyetemi
v.
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2 fõ villanyszerelõ
szakoktató

kivitelezõi gyakorlattal

2 fõ matematika–infor-
matika tanár

egyetemi v.

IV. Béla Általános Is-
kola
6097 Kunadacs,
Petõfi S. u. 1.

Magyar–bármely sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Pehi: 2006. jún. 15.
Tel.: (30) 480-5202
Pc: Csatainé Hollósy Katalin
igazgató

Zomba Körzeti Intéz-
ményi Társulás Általá-
nos Iskola és
Zeneiskola
7173 Zomba,
Rákóczi u. 84.
Tel.: (74) 433-133

Zongora szakos tanár
tagozatvezetõ

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. aug. 16.
Pehi: 2006. júl. 15.
Pc: általános iskola és zeneisko-
la igazgatója
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

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

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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 Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei szá-
mára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az ÁSZ,
az ÁPV Rt, a Belügyminisztérium, a Gazdasági Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

Az Ellenõrzési Figyelõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla
u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díja: 3024 Ft áfával, fél évre 1512 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán,
tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 3024 Ft áfával.

fél évre: 1512 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 Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti közlönyboltjában (telefon/fax: 267-2780),
vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax:
321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Egy példány ára: 690 Ft áfával. 2006. évi elõfizetési díj: 19 908 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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