
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási miniszter
18/2006. (IV. 24.) OM

rendelete
a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok

támogatásának igénylési rendjérõl

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: a Törvény)
5. számú mellékletének 28. pontjában foglalt felhatalma-
zás alapján – a belügyminiszter és a pénzügyminiszter vé-
leményének kikérésével –, figyelemmel a Törvény 12. §
(1) bekezdésére, valamint a 30. § (1) bekezdésének
a)–d) pontjára, a következõket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya

a) a helyi önkormányzatokra,

b) a külön törvényben meghatározott nevelési-oktatási
feladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi sze-
mélyre, társadalmi szervezetre, alapítványra, közalapít-
ványra, kisebbségi önkormányzatra, közhasznú társaság-
ra, gazdasági társaságra és a közoktatási közfeladatot alap-
tevékenységként végzõ, a személyi jövedelemadóról szóló
törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóra,

c) a központi költségvetési szervként mûködõ felsõok-
tatási intézményekre, a nem állami felsõoktatási intézmé-
nyekre, valamint
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d) az a)–c) pont alatt felsorolt szervezetek (a továb-
biakban együtt: fenntartó) által fenntartott nevelési-okta-
tási intézményekre
terjed ki.

(2) A fenntartó hardvereszközök megszerzése érdeké-
ben 2350 Ft/tanuló támogatásrészt igényelhet a Törvény
3. számú mellékletének 16. b)–c), 17. a), 19. a) és
19. d) pontjában meghatározott, iskolai nappali rendszerû
5–13. évfolyamon oktatásban részesülõ tanulók létszáma
után.

(3) A fenntartó iskolai adminisztrációs és ügyviteli
szoftver bevezetésével, illetve a felhasználási jog rendelte-
tésszerû, hatékony felhasználásához szükséges egyéb
szolgáltatásokkal, valamint a szoftverek folyamatos üze-
meltetésével (a továbbiakban együttesen: szoftvereszköz)
kapcsolatos költségek megfizetése érdekében, a Törvény
3. számú mellékletének 16. a)–c), 17. a), 18. a)–b), 19. a)
és 19. d) pontjában meghatározott, iskolai nappali rend-
szerû 1–13. évfolyamon oktatásban részesülõ tanulók lét-
száma után

a) 2550 Ft/tanuló támogatásrészt igényelhet, amennyi-
ben az adott nevelési-oktatási intézmény feladatellátási
helye olyan településen mûködik, amelynek lakosságszá-
ma nem éri el az 1500 fõt,

b) 1400 Ft/tanuló támogatásrészt igényelhet, amennyi-
ben az adott nevelési-oktatási intézmény feladatellátási
helye olyan településen mûködik, amelynek lakosság-
száma eléri vagy meghaladja az 1500 fõt.

(4) A fenntartó 1200 Ft/gyermek támogatásrészt igé-
nyelhet az általa fenntartott óvodai intézményekben meg-
lévõ, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kot.) 47. § g) pontja szerinti eszközei-
nek, felszereléseinek korszerûsítésére, továbbá informati-
kai fejlesztésekre, mûködéssel összefüggõ beszerzésekre a
Törvény 3. számú mellékletének 15. pontja alapján óvodai
nevelésben részesülõ gyermekek létszáma után.

(5) A fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási in-
tézményekben meglevõ, a Kot. 48. § (1) bekezdés a) pont-
jának 9. alpontja szerinti eszközeinek, felszereléseinek
korszerûsítésére, továbbá informatikai fejlesztésekre, mû-
ködtetéssel összefüggõ beszerzésekre 600 Ft/tanuló támo-
gatásrészt igényelhet a Törvény 3. számú mellékletének a
16. a)–d) és 17. a), valamint 18. a)–b) pontjában meghatá-
rozott nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõk,
valamint a 19. a) és d) pontjában meghatározott kollégiumi
ellátásban részesülõk létszáma után.

2. §

(1) Az informatikai eszközök használata, beszerzése ál-
tal megvalósuló fejlesztési feladatok összhangjának meg-
teremtése érdekében az oktatási miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) Programtanácsot mûködtet.

(2) A Programtanács feladatára és mûködésére a közok-
tatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kö-
tött felhasználású támogatás felhasználásával történõ be-
szerzések igénylési rendjérõl szóló 3/2005. (III. 1.) OM

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ában foglalt ren-
delkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

3. §

A fenntartónak az 1. § (2) bekezdés szerinti támogatás-
részbõl

a) a Rendelet 3. §-a szerint létrejött bérleti jogviszony
alapján õt terhelõ éves használati díjfizetési kötelezettsé-
get kell teljesítenie; illetve ilyen jogviszony hiányában,
valamint a támogatásrész e pont szerinti felhasználását
követõen fennmaradó részbõl

b) a nevelési-oktatási intézmény igényeinek figye-
lembevételével igényelt, és a Programtanács által meg-
határozott követelményeknek megfelelõ hardvereszközt
– a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseit figyelembe véve –
bérleti konstrukció keretében kell beszereznie.

4. §

(1) Az 1. § (3) bekezdés szerinti támogatásrészre a
Rendelet 4. § (1)–(3) bekezdéseit kell megfelelõen alkal-
mazni.

(2) Ha a nevelési-oktatási intézményben a Rendelet alap-
ján szoftvereszköz nem került bevezetésre, illetve, ha a
fenntartó a nevelési-oktatási intézménynél alkalmazásban
lévõ szoftvereszköz helyett egy másik akkreditált szoftver-
eszközt kíván bevezetni, a fenntartó a szoftvereszközök
nyilvánosságra hozatalát követõ negyvenöt napon belül az
általa fenntartott nevelési-oktatási intézmények mindegyi-
kének részvételével egyeztetõ tárgyalást folytat le, amely-
nek során a részt vevõ intézmények igényeinek összehango-
lásával kiválasztja a megfelelõ szoftvereszközt.

(3) Az egyeztetõ tárgyalásról az azon részt vevõ neve-
lési-oktatási intézmények és a fenntartó által aláírt jegyzõ-
könyvet kell felvenni. A jegyzõkönyv tartalmazza a kivá-
lasztott szoftvereszközt, amelyet a fenntartó – a Kbt. elõ-
írásait figyelembe véve – a jegyzõkönyv lezárását köve-
tõen haladéktalanul megrendel, vagy a megrendelése érde-
kében szükséges közbeszerzési eljárást haladéktalanul
megkezdi. Ha a fenntartó az 1. § (3) bekezdése szerinti
normatívát nem kívánja igénybe venni, az egyeztetõ tár-
gyalásról készült jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a
fenntartó e döntésének indokait. Nem szükséges egyeztetõ
tárgyalást lefolytatni, ha a fenntartó a nevelési-oktatási in-
tézménynél a Rendelet alapján bevezetett szoftvereszközt
tartja továbbra is alkalmazásban.

5. §

A fenntartó az 1. § (4)–(5) bekezdése szerinti támoga-
tás terhére – a Kbt. elõírásait figyelembe véve – a
nevelési-oktatási intézmények javára azok szakmai és in-
formatikai fejlesztési feladatait szolgáló eszközöket bár-
mely, az azt forgalmazó gazdálkodó szervezettõl jogosult
beszerezni.
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6. §

A fenntartó az 1. § (2)–(5) bekezdése szerint támogatás-
részre vonatkozó beszerzéseirõl az EDUCATIO Társadal-
mi Szolgáltató és Közhasznú Társaságot az Oktatási Mi-
nisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos hon-
lapján nyilvánosságra hozott adatlapon legkésõbb 2006.
december 15-ig tájékoztatja.

7. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti fenntartó
az 1. § (2)–(5) bekezdés szerinti támogatásrészre vonatko-
zó igényét folyamatosan, de legkésõbb 2006. szeptember
30-ig nyújthatja be egy eredeti és három másolati példány-
ban a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgató-
ságához (a továbbiakban: Igazgatóság) a mellékletben sze-
replõ igénylõlapon.

(2) Az Igazgatóság megvizsgálja a benyújtott igények
szabályszerûségét és – hiányosság(ok) észlelése esetén – a
benyújtást követõ 5 munkanapon belül hiánypótlásra szó-
lítja fel a fenntartót. Hiánypótlásra a hiánypótlási felszólí-
tás kézhezvételétõl számított nyolc napon belül van lehe-
tõség.

(3) Az Igazgatóság az igényeket az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ának (3) bekez-
désében meghatározott vizsgálatának lezárását követõen
– annak eredményérõl szóló tájékoztatásának becsatolásá-
val – egy eredeti és kettõ másolati példányban 5 napon be-
lül megküldi a Belügyminisztérium részére.

(4) A Belügyminisztérium a beérkezõ fenntartói igé-
nyek feldolgozását követõen a támogatások összegeit
összesíti. A támogatás folyósításáról a Belügyminiszté-
rium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár gon-
doskodik.

8. §

(1) A jelen rendelet szerinti támogatás forrása az 1. §
(1) bekezdésének b)–c) pontja szerinti fenntartók vonatko-
zásában a Törvény XX. Fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jog-
címcsoport „Közoktatási célú humánszolgáltatás”
elõirányzata.

(2) Az 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti fenntartó
az 1. § (2)–(5) bekezdés szerinti támogatásrészre vonat-
kozó igényét a szeptember havi normatíva igényléssel
együtt nyújthatja be a fenntartó székhelye szerint illetékes
Igazgatósághoz a mellékletben szereplõ igénylõlapon. Az
Igazgatóság az igényeket a normatíva igényléssel együtt,
azzal egyezõ módon bírálja el. A minisztérium a szükséges
elõirányzatot a Magyar Államkincstár részére a normatíva
kiutalásához szükséges kerettel együtt biztosítja.

(3) Az 1. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti fenntartó
az 1. § (2)–(5) bekezdés szerinti támogatásrészre vonatko-
zó igényét a minisztériumhoz nyújtja be. A támogatást a
minisztérium közvetlenül – pótelõirányzatként – biztosítja
az érintett felsõoktatási intézmény részére.

9. §

(1) A fenntartó köteles az 1. § (2)–(5) bekezdés szerinti
támogatásrész 2006. december 31-ig fel nem használt ré-
szét visszafizetni.

(2) A támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelõ mértékû kamattal növelt összegben kell vissza-
fizetni a központi költségvetésbe, ha a támogatást a fenn-
tartó nem az e rendelet szerinti feltételeknek megfelelõen
használta fel. A fenntartó a kamatot az igénybevétel napjá-
tól a visszafizetés napjáig terjedõ idõszakra köteles fizetni.

(3) A fenntartó a támogatás felhasználásáról legkésõbb
2006. december 31-i fordulónappal, a zárszámadás, illetve
a normatív támogatás elszámolás keretében köteles elszá-
molni.

(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a tá-
mogatásnak a fenntartó általi az igénylésére, folyósítására
és elszámolására az 1. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában
meghatározott szervezetekre vonatkozó külön jogszabá-
lyok rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

10. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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Melléklet a 18/2006. (IV. 24.) OM rendelethez

Adatlap a szakmai és informatikai normatíva igényléséhez

Az intézményfenntartó neve:

Számlavezetõ bank neve:

Bankszámlaszáma:

Adószáma:

Megye megnevezése:

KSH kód:

A nevelési-oktatási intézmény Az 1. § (2) be-
kezdés szerinti
tanulók száma

összesen

Az 1. § (3) bekezdés szerinti
tanulók száma

Az 1. § (4) be-
kezdés szerinti

összesített
gyermek-
létszám

Az 1. § (5) be-
kezdés szerinti
tanulók száma

összesen
sor-
szám

neve OM azonosítója 1. § (3) bek. a) 1. § (3) bek. b)

Az 1. § (2)–(5) bek. szerinti egyes támogatásrész
igények összege

A fenntartó 2006. évi teljes támogatási igénye

Kelt: ............................, 2006. ...............................

..........................................................
fenntartó aláírása

P. H.



Az oktatási miniszter
19/2006. (IV. 29.) OM

rendelete
a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról

szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-ának
(1) bekezdés b) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján
– szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelõs mi-
niszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 2. §-a (3) bekezdésének bevezetõ rendelkezése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A közös igazgatású közoktatási intézmény hivata-
los nevében a (1) bekezdésben meghatározott névhaszná-
lat mellett fel kell tüntetni az ellátott feladatok alapján
megkülönböztethetõ valamennyi – a közoktatásról szóló
törvény 121. §-a (1) bekezdésének 25. pontjában meghatá-
rozott nevelõ és oktató munkához kapcsolódó nem közok-
tatási tevékenységre létrehozott – intézményegység jog-
szabály szerinti nevét, továbbá a felsorolt megnevezések
közül a megfelelõt:”

(2) Az R. 2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
bekezdés lép:

„(6) Ha az intézményben folyó nevelés, illetõleg neve-
lés-oktatás – részben vagy egészben – a nemzeti vagy etni-
kai kisebbség nyelvén, illetõleg más idegen nyelven fo-
lyik, az intézmény vagy az intézményegység nevét két
nyelven, magyarul és a nemzeti vagy etnikai kisebbség
nyelvén, illetõleg magyarul és más idegen nyelven kell
meghatározni.”

(3) Az R. 2. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) A fenntartó az e rendeletben és a közoktatásról
szóló törvény 102. §-ának (2)–(3) bekezdéseiben meghatá-
rozottak figyelembevételével dönt az intézmény hivatalos
nevérõl.”

2. §

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

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

HATÁROZATOK

A Kormány
1046/2006. (IV. 25.) Korm.

határozata
a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai

Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány

1. módosítja a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Ok-
iratát, és elfogadja annak egységes szerkezetû változatát;

2. felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy a Közala-
pítvány Alapító Okirata módosításának bírósági nyilván-
tartásba vétele során az Alapító nevében eljárjon;

Felelõs: oktatási miniszter
Határidõ: azonnal

3. elrendeli a Közalapítvány módosított, egységes szerke-
zetbe foglalt Alapító Okiratának – a bírósági nyilvántartásba
vételt követõen – a Magyar Közlönyben történõ közzétételét.

Felelõs: oktatási miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre
emelkedését követõen azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1047/2006. (IV. 25.) Korm.

határozata
a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû

Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány

1. módosítja a Közalapítvány a Budapesti Német Nyel-
vû Egyetemért (a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító
Okiratát, és elfogadja annak egységes szerkezetû változatát;

2. felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy a Közala-
pítvány Alapító Okirata módosításának bírósági nyilván-
tartásba vétele során az Alapító nevében eljárjon;

Felelõs: oktatási miniszter
Határidõ: azonnal

3. elrendeli a Közalapítvány módosított, egységes szer-
kezetbe foglalt Alapító Okiratának – a bírósági nyilvántar-
tásba vételt követõen – a Magyar Közlönyben történõ köz-
zétételét.

Felelõs: oktatási miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre
emelkedését követõen azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Az egészségügyi miniszter közleménye
az egészségügyi szakképesítések írásbeli vizsganapjairól,

valamint az írásbeli tételek átvételének idejérõl és módjáról

A 2006/2007. tanév rendjérõl szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet felhatalmazása alapján az Országos Képzési Jegyzék-
ben szereplõ egészségügyi szakképesítések írásbeli vizsganapjait az alábbiak szerint határozom meg:

2006. október 3-án 14 órától
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens)
– egészségõr-fertõtlenítõ
– fizioterápiás asszisztens
– gyógyszertári asszisztens
– ortopédiai cipész
– képi diagnosztikai asszisztens
– egészségügyi operátor
– masszõr (sportmasszõr)
– élelmezési menedzser
– klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló)
– ortopédiai mûszerész
– ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ
– klinikai elektrofiziológiai asszisztens
– gyógyúszás foglalkoztató
– orvosi laboratóriumi technikai asszisztens
– fogászati asszisztens
– klinikai fogászati higiénikus
– egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai

szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens)

2006. október 4-én 14 órától
– egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus szakasszisztens)
– klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló)
– egészségügyi gázmester (kártevõirtó)
– fülilleszték-készítõ
– egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris ultrahangdiagnosztikai

szakasszisztens)
– kórszövettani-szövettani asszisztens
– klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló)
– klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai szakasszisztens)
– foglalkozás-egészségügyi szakápoló
– izotópasszisztens
– gyógyászati segédeszköz forgalmazó
– rehabilitációs tevékenység terapeuta
– egészségügyi kártevõirtó szakmunkás
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– klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiéniés szakápoló)
– élelmezésvezetõ
– masszõr (fürdõsmasszõr)
– masszõr (gyógymasszõr)

2006. október 5-én 14 órától
– klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló)
– boncmester
– egészségügyi gyakorlatvezetõ
– egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens)
– mentõápoló
– röntgenasszisztens
– klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens)
– ortopédiai technikus
– ápoló
– szülésznõ
– csecsemõ és gyermekápoló
– fogtechnikus
– mûtõssegéd
– egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati ultrahangdiagnosztikai

szakasszisztens)
– egészségügyi menedzser
– orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
– képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
– ápolási asszisztens
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási szakasszisztens)
– klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló)
– klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló)
– klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor)
– egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens)

2007. február 6-án 14 órától
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens)
– egészségõr-fertõtlenítõ
– fizioterápiás asszisztens
– gyógyszertári asszisztens
– ortopédiai cipész
– képi diagnosztikai asszisztens
– egészségügyi operátor
– masszõr (sportmasszõr)
– élelmezési menedzser
– klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló)
– ortopédiai mûszerész
– ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ
– klinikai elektrofiziológiai asszisztens
– gyógyúszás foglalkoztató
– orvosi laboratóriumi technikai asszisztens
– fogászati asszisztens
– klinikai fogászati higiénikus
– egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens)
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2007. február 7-én 14 órától
– egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus szakasszisztens)
– klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló)
– egészségügyi gázmester (kártevõírtó)
– fülilleszték-készítõ
– egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris ultrahangdiagnosztikai

szakasszisztens)
– kórszövettani-szövettani asszisztens
– klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló)
– klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai szakasszisztens)
– foglalkozás-egészségügyi szakápoló
– izotópasszisztens
– gyógyászati segédeszköz forgalmazó
– rehabilitációs tevékenység terapeuta
– egészségügyi kártevõírtó szakmunkás
– klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló)
– élelmezésvezetõ
– masszõr (fürdõsmasszõr)
– masszõr (gyógymasszõr)

2007. február 8-án 14 órától
– klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló)
– boncmester
– egészségügyi gyakorlatvezetõ
– egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens)
– mentõápoló
– röntgenasszisztens
– klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens)
– ortopédiai technikus
– ápoló
– szülésznõ
– csecsemõ és gyermekápoló
– fogtechnikus
– mûtõssegéd
– egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati ultrahangdiagnosztikai

szakasszisztens)
– egészségügyi menedzser
– orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
– képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
– ápolási asszisztens
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási szakasszisztens)
– klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló)
– klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló)
– klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor)
– egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens)
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2007. május 21-én 8.00 órától
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens)
– egészségõr-fertõtlenítõ
– fizioterápiás asszisztens
– gyógyszertári asszisztens
– ortopédiai cipész
– képi diagnosztikai asszisztens
– egészségügyi operátor
– masszõr (sportmasszõr)
– egészségügyi gyakorlatvezetõ
– klinikai szakápoló (epidemiológiai szakápoló)
– ortopédiai mûszerész
– ortopédiai kötszerész és fûzõkészítõ
– klinikai elektrofiziológiai asszisztens
– gyógyúszás foglalkoztató
– orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

2007. május 22-én 8.00 órától
– fogászati asszisztens
– klinikai fogászati higiénikus
– egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai

szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (emésztõszervi endoszkópos szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (mûtõs szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (röntgen-mûtõs szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszertári analitikus szakasszisztens)
– klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló)

2007. május 23-án 8.00 órától
– egészségügyi gázmester (kártevõírtó)
– fülilleszték-készítõ
– egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens)
– egészségügyi szakasszisztens (általános és vasculáris ultrahangdiagnosztikai

szakasszisztens)
– kórszövettani-szövettani asszisztens
– klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló)
– klinikai szakápoló (geriátriai szakápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai szakasszisztens)
– foglalkozás-egészségügyi szakápoló
– izotópasszisztens
– gyógyászati segédeszköz forgalmazó
– rehabilitációs tevékenység terapeuta
– egészségügyi kártevõírtó szakmunkás
– klinikai szakápoló (pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló)
– élelmezésvezetõ
– masszõr (fürdõsmasszõr)
– masszõr (gyógymasszõr)
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2007. május 24-én 8.00 órától
– klinikai szakápoló (diabetológiai szakápoló)
– boncmester
– élelmezési menedzser
– egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens)
– mentõápoló
– röntgenasszisztens
– klinikai szakápoló (gyermekintenzív-terápiás szakápoló)
– egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens)
– ortopédiai technikus

2007. május 25-én 8.00 órától
– ápoló
– szülésznõ
– csecsemõ és gyermekápoló
– fogtechnikus
– mûtõssegéd
– egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nõgyógyászati ultrahangdiagnosztikai

szakasszisztens)
– egészségügyi menedzser
– orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus
– képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens
– ápolási asszisztens
– egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási szakasszisztens)
– klinikai szakápoló (intenzív betegellátó szakápoló)
– klinikai szakápoló (nefrológiai szakápoló)
– klinikai szakápoló (hospice szakápoló és koordinátor)
– egészségügyi szakasszisztens (humángenetikai szakasszisztens)

A szakmai vizsgákhoz az írásbeli tételek átvételének ideje és módja:

A 2006. októberi vizsgákra 2006. szeptember 27-én,
A 2007. februári vizsgákra 2007. január 31-én,
A 2007. májusi vizsgákra 2007. május 16-án,

8-15 óra között
az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetben vehetõk át hivatalos megbízás ellenében.
(1085 Budapest, Horánszky utca 15.)

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények álláshelyeire

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
EGÉSZSÉGÜGYI FÕISKOLAI KAR (1088 Budapest, Vas u. 17.)
ÁPOLÁSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGPEDAGÓGIAI INTÉZETÉBEN
fõiskolai adjunktusi állás betöltésére

Az állás 2006. szeptember 1-jétõl betölthetõ, 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel.

Az állás pályázati feltételei:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi diploma,
– egészségügyi szakoktatói végzettség,
– felsõoktatásban szerzett oktatói tapasztalat,
– doktorjelölti jogviszony,
– angol nyelv elõadói szintû ismerete.
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A kinevezendõ fõiskolai adjunktus feladata:
– szakképzettségének megfelelõen elméleti és gyakorlati órák tartása,
– szakdolgozatok témavezetése és bírálata,
– TDK-hallgatók munkájának szakmai felügyelete,
– oktatás fejlesztéséhez szükséges jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése,
– az intézet tudományos és közéleti tevékenységében való aktív részvétel alkalmazása.

fõiskolai tanársegéd állás betöltésére

Az állás 2006. szeptember 1-jétõl betölthetõ, 4 évre szóló határozott idejû kinevezéssel.

Az állás pályázati feltételei:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– okleveles ápolói vagy egészségügyi szaktanári egyetemi oklevél,
– ápolói szakképzettség,
– szakterületének megfelelõ szakmai gyakorlat,
– jó elõadó-, gyakorlat-, illetve szemináriumvezetõ készség,
– legalább egy idegen nyelv ismerete.

A kinevezendõ fõiskolai tanársegéd feladata:
– szakterületének megfelelõen elméleti és gyakorlati órák tartása,
– szakdolgozati konzultációk,
– a hallgatók tudományos munkájának segítése,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában,
– jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése,
– fejlessze nyelvismeretét, feladatainak ellátásában mutasson fejlõdést, ismereteit és tapasztalatait bõvítse, rendszerezze
oly módon, hogy képes legyen a felsõoktatási törvény oktatókra vonatkozó foglalkoztatási követelményeinek teljesítésére.

Családgondozási Módszertani Tanszéken
fõiskolai adjunktus állás betöltésére

Az állás 2006. szeptember 1-jétõl betölthetõ, 4 évre szóló határozott idejû kinevezéssel.

Az állás pályázati feltételei:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi diploma,
– védõnõi szakképesítés, szociális szakvizsga,
– doktorjelölti jogviszony,
– felsõoktatásban szerzett oktatói tapasztalat,
– legalább egy idegen nyelv ismerete.

A kinevezendõ fõiskolai adjunktus feladata:
– szakterületének megfelelõen elméleti és gyakorlati órák tartása,
– az oktatott tantárgyhoz kapcsolódó területi gyakorlatok szervezése, ellenõrzése,
– új tantárgyak bevezetéséhez tantárgyi programok kidolgozása, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése,
– TDK-hallgatók munkájának irányítása,
– szakdolgozatok témavezetése, bírálata,
– aktív részvétel a tanszék tudományos és közéleti munkájában.

A pályázathoz mellékelni kell:
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítványok vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben pályázati feltétel),
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– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben a pályázó rendelkezik vele),
– személyi adatlap [beszerezhetõ az egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztályán, vagy letölthetõ a www.old.sote.hu/hu-
man honlapról],
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködés szabály-
zatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív a fõiskolai adjunktusi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” címû nyomtatvány [beszerezhetõ az egye-
tem Humánpolitikai (Önálló) Osztályán, vagy letölthetõ a www.old.sote.hu/human honlapról], (fõiskolai adjunktus állás
pályázótól),
– megjelent közlemények elsõ oldalának fénymásolata (fõiskolai adjunktus állás pályázótól),
– tudományos munkák jegyzéke (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított jegyzéket a Semmelweis Egyetem Köz-
ponti Könyvtárában kell hitelesíttetni) (fõiskolai adjunktus állás pályázótól).

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. A szabályszerûen összeállí-
tott pályázatokat az egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztályára (1085 Budapest, Üllõi út 26., fszt. 11.) kell benyújtani.

NÉPEGÉSZSÉGTANI INTÉZETÉBEN
fõiskolai adjunktusi állás betöltésére

Az állás 2006. szeptember 1-jétõl betölthetõ, 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel.

Az állás pályázati feltételei:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– általános orvosi diploma,
– felsõoktatásban szerzett oktatói gyakorlat,
– jó kommunikációs és elõadó-képesség,
– tudományos munkájának eredményeit rendszeresen publikálja,
– elõadói szintû angolnyelv-ismeret.

Elõny: közegészségtan-járványtan, megelõzõ-orvostan és népegészségtan szakvizsga, valamint ÁNTSZ szervezetében
szerzett szakmai tapasztalat.

A kinevezendõ fõiskolai adjunktus feladata:
– közegészségtan és járványtan tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása,
– szakdolgozatok témavezetése és bírálata,
– TDK-hallgatók munkájának irányítása,
– tankönyvek, jegyzetek, segédanyagok készítése,
– aktív részvétel az intézet tudományos tevékenységében.

Orvostechnikai és Számítástechnikai Tanszékén
két részfoglalkozású fõiskolai tanársegéd állás betöltésére

Az állás 2006. szeptember 1-jétõl betölthetõ, 4 évre szóló határozott idejû kinevezéssel.

Az állás pályázati feltételei:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– villamos- vagy elektronikai mérnöki oklevél,
– klinikai mérnöki szakképesítés,
– tanári képesítés, vagy oktatási gyakorlat,
– jó elõadó- és gyakorlatvezetõ képesség,
– legalább egy idegen nyelv ismerete.
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A kinevezendõ fõiskolai tanársegéd feladata:
– szakterületének megfelelõen elméleti és gyakorlati órák tartása,
– szakdolgozatok témavezetése és bírálata,
– oktatási segédanyagok, jegyzetek készítése,
– aktív részvétel a tanszék tudományos kutatómunkájában,
– ismereteinek folyamatos bõvítése, amely képessé teszi a felsõoktatási törvény oktatókra vonatkozó foglalkoztatási kö-
vetelményének teljesítésére.

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSERKÉPZÕ KÖZPONTBA
egyetemi tanársegédi állás betöltésére

Az állás 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel tölthetõ be.

Feladata:
– részvétel a központ oktatómunkájában,
– oktatások szervezése, lebonyolítása,,
– nemzetközi programok, konferenciák elõkészítése, lebonyolítása,
– külföldi partnerekkel, partnerintézményekkel aktív kapcsolattartás.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– általános orvosi diploma,
– közép- és felsõszintû nyelvismeret angol, német, olasz, francia, spanyol nyelvekbõl.

egyetemi gyakornoki állásra

Az állás 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel tölthetõ be.

Feladata:
– nemzetközi oktatások szervezése, lebonyolítása,
– nemzetközi programok elõkészítése, lebonyolítása,
– külföldi partnerkapcsolatokkal aktív kommunikáció.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– általános orvosi diploma,
– középfokú angolnyelv-vizsga, társalgási szintû németnyelv-ismeret.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
BIOFIZIKAI ÉS SUGÁRBIOLÓGIAI INTÉZET
egyetemi adjunktusi állásra

Az állás 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel tölthetõ be.

Feladata:
– részvétel az intézet oktatómunkájában, elsõsorban magyar és angol nyelvû gyakorlatok vezetésével,
– fehérjék funkcionális komplexeinek szerkezeti jellemzése a számítógépes szimuláció módszereivel.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– PhD-fokozat természettudományok/élettudomány területén,
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– többéves posztdoktori szintû szakmai gyakorlat,
– felsõoktatási szintû oktatási tapasztalat,
– elõadói készség angol nyelven,
– jelentõs, színvonalas publikációkkal bizonyított tudományos eredmények a betöltendõ feladatkörnek megfelelõ téma-
területen.

egyetemi tanársegédi állásra

Az állás 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel tölthetõ be.

Feladata:
– részvétel az intézet oktatómunkájában, elsõsorban magyar és német nyelvû gyakorlatok vezetésével,
– fehérjék funkcionális szempontjából fontos szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– PhD-fokozat természettudományok/élettudomány területén,
– felsõoktatási szintû oktatási tapasztalat,
– elõadókészség német nyelven.

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
egyetemi tanársegédi állásra

Az állás 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel tölthetõ be.

Feladata:
– részvétel az orvosi szociológia oktatásában,
– bekapcsolódás az orvosi szociológiai részlegben, valamint az intézetben folyó kutatási programokba.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– szociológia szakon szerzett egyetemi diploma,
– kutatási tapasztalat társadalomtudományi területen,
– magyar és angol nyelvû publikációk egészségszociológia területén,
– egyetemi oktatói tapasztalat,
– legalább két nyelvbõl középfokú nyelvvizsga.

Elõny: angolnyelv-vizsga, idegen nyelvû oktatási tapasztalat.

ÉLETTANI INTÉZETBE
egyetemi adjunktusi állásra

Az állás 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel tölthetõ be.

Feladata:
– részvétel az intézet oktatómunkájában magyar és német nyelven,
– részvétel az intézet adminisztratív feladatainak ellátásában.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi diploma,
– PhD-fokozat,
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– legalább négy év tapasztalat az orvosi élettan oktatásában magyar és német nyelven,
– a pályázónak rendelkeznie kell az intézet kutatómunkájában való önálló részvételét biztosító pályázati forrással,
– angol- és németnyelv-ismeret.

egyetemi gyakornoki állásra

Az állás 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel tölthetõ be.

Feladata:
– részvétel az intézet oktatómunkájában,
– részvétel a molekuláris jelátviteli laboratórium kutatómunkájában,
– részvétel az intézet adminisztratív feladatainak ellátásába.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– általános orvosi diploma,
– legalább egy év orvosi élettan oktatási gyakorlat,
– középfokú angolnyelv-ismeret.

Elõny: publikációval alátámasztható molekuláris biológiai gyakorlat.

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZETBE
egyetemi adjunktusi állásra

Az állás 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel tölthetõ be.

Feladata:
– részvétel az intézet oktatómunkájában és a mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumi tevékenység felügyeletében.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi diploma (orvos vagy biológus),
– orvosi vagy klinikai mikrobiológia szakvizsga,
– tudományos minõsítés,
– legalább egy világnyelv aktív ismerete.

Elõny: többéves mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumi jártasság.

KLINIKAI PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK
egyetemi tanársegédi állásra

Az állás 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel tölthetõ be.

Feladata:
– részvétel a tanszék oktató-nevelõ és tudományos munkájában.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– jeles eredményû egyetemi pszichológus diploma,
– pszichológus tanári végzettség és legalább 3 év oktatási tapasztalat,
– megkezdett klinikai pszichológusi szakképzés,
– angol középfokú nyelvvizsga és szakfordítói képesítés.
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A pályázathoz csatolni kell:

– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok (helyben) hitelesített másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítvány,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban részt vevõk megismerhetik,
– személyi adatlapot,
– orvosok alap- és mûködési nyilvántartásának igazolását,
– „Kérdõív az egyetemi adjunktusi pályázatok elbírálásának szempontjaihoz” adatlapot az egyetem Központi Könyvtára
által hitelesítve – egyetemi adjunktusi munkakört pályázóknál,
– közlemények jegyzékét a kérdõív alapján összeállítva – egyetemi adjunktusi munkakört pályázóknál.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül az egyetem Humánpolitikai (Önálló)
Osztályára kell benyújtani (tel.: 266-0448).
A pályázathoz szükséges nyomtatványok a Humánpolitikai (Önálló) Osztályon beszerezhetõk, illetve a
www.old.sote.hu/human honlapról letölthetõk.

Berényi Zsuzsa s. k.,
Humánpolitikai Osztály

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR dékánja
pályázatot hirdet az alábbi tanszékre
egyetemi docensi állás betöltésére

NÖVÉNYTERMESZTÉSI INTÉZET
Gyepgazdálkodási Tanszék

Általános követelmények: a pályázóknak meg kell felelni a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak.

Az egyetemi docens feladatai: a gyepgazdálkodás oktatása és kutatása. Részvétel a Gyepgazdálkodási Tanszék tantárgyainak
oktatásában tárgyfelelõs oktatóként és gyakorlatvezetõként egyaránt. A különbözõ szakok és szakirányok által igényelt gyep-
gazdálkodási tárgyú és ahhoz kapcsolódó speciális ismeretköröket felölelõ tantárgyak mérgezõ és gyógynövények, gyepter-
mesztés és -hasznosítás minõségbiztosítása, ökológiai gyepgazdálkodás) oktatása. Az oktatáshoz szükséges demonstrációs
anyagok biztosítása, gondozása. A Gyepgazdálkodási Tanszék kutatómunkájában való részvétel és önálló tudományos tevé-
kenység folytatása. Az eredmények közzététele hazai és nemzetközi fórumokon, folyóiratokban.
Docensi megbízás elnyerésére pályázathatnak: okleveles agrármérnöki diplomával és többéves szakirányú egyetemi ok-
tatói gyakorlattal rendelkezõk. A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, legalább egy középfokú állami
nyelvvizsgával világnyelvbõl, valamint magyar és idegen nyelvû publikációkkal is bizonyított szakirányú kutatási tevé-
kenységgel.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:

– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó önéletrajzát, amely tartalmazza a szakmai-tudományos tevékenységét, oktató- és tudományos kutatói mun-
kájának részletes leírását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– amennyiben lehetõség van rá, hazai és külföldi referenciák másolatait,
– vezetõ oktatói, valamint tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:

– magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás összefoglalóját,
– az elmúlt öt év 10 legfontosabb publikációjának (impaktfaktoros cikk esetén az impaktfaktor megjelölésével) és
10 legfontosabb citációjának jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a kar dékáni hivatalában beszerezhetõ személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.
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Az egyetemi docensi kinevezés teljes munkaidõben történõ foglalkoztatást jelent és határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatokat a kar dékánjának kell benyújtani 5 példányban.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatala ad.
Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar – 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. Telefon: (28)
410-007.

Dr. Dimény Judit s. k.,
egyetemi tanár, dékán

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

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

Óvodavezetõ

Gávavencsellõ
Nagyközség
Önkormányzata
4471 Gávavencsellõ,
Petõfi út 1.
Tel.: (42) 206-001
Fax: (42) 572-025

Önálló Vezetésû Nap-
közi Otthonos Óvoda
Óvodavezetõ

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
Juttatás: szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakirányú felsõfokú végzettsé-
get és szakképzettséget igazoló
okirat hiteles másolatát, legalább
5 év pedagógusi szgy.-t igazoló
okirat másolatát, vpr.-t is.
Pc.: Dr. Karakó László polgár-
mester

Kunbaja és Bácsszõlõs
Községek Nevelési
Intézményi Társulás
Társulási Tanácsa
6425 Bácsszõlõs,
Kossuth u. 16.
Tel.: (79) 343-202

Kunbaja és Bácsszõlõs
Napközi Otthonos
Óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi képesítés, óvo-
dapedagógusi
munkakörben szerzett
10 éves szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettség igazolását szol-
gáló oklevelet vagy hiteles
másolatát is.
Pc.: Mondovics Mihály társulási
tanács elnöke

Általános Mûvelõdési
Központ Móra Ferenc
Általános Iskola
(közös igazgatású intéz-
mény)
3145 Mátraterenye,
Kossuth u. 143.
Tel.: (32) 542-025
Tel./fax: (32) 362-245

Óvoda Intézmény
Egységvezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., minimum 5 év szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pc.: Serfõzõ Péter ÁMK igaz-
gató

Nagylóc Község
Önkormányzata
3175 Nagylóc,
Március 15. tér 4.
Tel.: (32) 343-188
Fax: (32) 343-189

Óvodavezetõ Szakirányú fõiskolai v.,
pedagógus-szakvizsga,
5 év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pc.: Dulai Barnabásné polgár-
mester
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Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Cered, Szilaspogony és
Zabar Községek
Önkormányzatai
3123 Cered,
Jókai út 3.
Tel.: (32) 406-306
Fax: (32) 406-316

Id. Szabó István
Általános Iskola
3123 Cered,
Kossuth út 49.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2006. aug. 10.
Juttatás: vp. a pótlékalap
200%-a.
Pc: községi önkormányzat

Cserhátsurány és
Herencsény Községek
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2676 Cserhátsurány,
Petõfi út 3.
Tel./fax: (35) 549-022

Tessedik Sámuel Kör-
zeti Általános Iskola
és Óvoda
(közös fenntartású in-
tézmény)
2676 Cserhátsurány,
Szabadság út 28.
Igazgató

Egyetemen, vagy fõis-
kolán szerzett tanári
diploma, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképesítést igazoló okirat
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát is. A pályázatot zárt borí-
tékba, Igazgatói pályázat
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Szántó József polgármester
f.: telefonon.

Varga Domokos Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont Igazgatótanácsa
6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 7.
Tel.: (76) 351-344
Fax: (76) 351-040

Alapfokú Mûvészeti
Iskola
Intézményegység-
vezetõ

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., leg-
alább 5 év szgy., ki-
emelkedõ szakmai
tevékenység.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2006. augusztus
Pc.: Horváth Tibor igazgató

Nagykáta Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2761 Nagykáta,
Dózsa György u. 2.
Tel.: (29) 641-100
Fax: (29) 440-086

Ipari Szakközépiskola
és Szakiskola
2760 Nagykáta,
Csonka köz 6.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

A megbízás 5 évre szól.
Pc.: Nagykáta polgármestere
f.: Nagykáta Város Önkormány-
zatának Hivatala
Tel.: (29) 642-125
E-mail: muvelodes@nagyka-
ta.hu

Zamárdi Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8621 Zamárdi,
Szabadság tér 4.

Fekete István Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
8621 Zamárdi,
Szabadság tér 4.

Felsõfokú v. és szak-
képzettség.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2010. júl. 31-ig
szól.
Pehi: nevelõ-testületi vélemé-
nyezési határidõ lejárta utáni
30 napot követõ elsõ testületi
ülés idõpontja.
Pc.: Kiss Jenõné polgármester
8621 Zamárdi, Szabadság tér 4.

Zubogy Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3723 Zubogy,
Szabadság u. 51.
Tel.:(48) 354-004

Általános iskola és nap-
közi otthonos
óvoda
Intézményvezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 nap.
Pc.: Csorba Zoltán polgármester
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Egyéb vezetõ

1. 2. 3. 4.

Varga Domokos
Általános Mûvelõdési
Központ Igazgatótanácsa
6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 7.
Tel.: (76) 351-344
Fax: (76) 351-040

Pedagógia
Szakszolgálat
Intézményegyég-vezetõ

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., leg-
alább 5 év szgy., ki-
emelkedõ szakmai
tevékenység.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2006. augusztus.
Pc.: Horváth Tibor igazgató

Megyaszó Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
3718 Megyaszó,
Alkotmány út 2.
Tel./fax: (47) 350-027

Haragod Vidéki Gyer-
mekjóléti és Családse-
gítõ Szolgálat
Intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. vagy legalább
5 éves szakmai képesí-
tést igénylõ, gyermek-
védelem, szociális
ellátás, ill. közoktatás
területén szerzett szgy.,
szociális szakvizsga,
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ munka-
körben határozatlan
idejû kinevezés.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2006. júl. 15.
Pehi: 2006. aug. 31.
A pályázathoz csatolni kell: je-
lenlegi határozatlan idejû kine-
vezési okmány másolatát is.
Pc.: polgármesteri hivatal

Damjanich János
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
2760 Nagykáta,
Dózsa Gy. út 26/a
Tel.: (29) 440-037

Damjanich János
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
Kollégiumvezetõ

Egyetemi tanár v. és
szakképzettség, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett gyakorlat.
Elõny: kollégiumi ne-
velõi vagy kollégium-
vezetõi gyakorlat,
közoktatási intézmény-
ben szerzett vezetõhe-
lyettesi gyakorlat.

ÁEI: a pályázat elbírálását kö-
vetõ hónap 1. napja.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 30 napon belül.
Juttatás: vp. a pótlékalap 100%-a.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló okirat ere-
deti, vagy közjegyzõ által hitele-
sített másolatát is.
Pc.: Heimann-né Pósch Ibolya
igazgató

Pápa Város
Önkormányzata
8500 Pápa,
Fõ u. 12.
Tel.: (89) 515-000
Fax: (89) 313-989

Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat
(részben önállóan gaz-
dálkodó költségvetési
szerv)
Intézményvezetõ

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletének 1. pontjá-
ban szereplõ felsõfokú
szakirányú v., valamint
a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló törvény
és annak végrehajtása
tárgyában kiadott jog-
szabályokban foglalt
elõírások, szociális
szakvizsga.

ÁEI: a képviselõ-testület dönté-
sét követõ hónap 1. napja.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben való
megjelenéstõl számított 60. nap.
Pehi: a pályázati határidõ leteltét
követõ soron következõ ülésén a
képviselõ-testület dönt.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
Pc., f.: Kanozsainé dr. Pék Má-
ria jegyzõ.
Tel.: (89) 313-050
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Pályázati felhívás
pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 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
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus álláshelyek

Óvodapedagógus

Kossics József
Kéttanyelvû Általános
Iskola és Óvoda
9985 Felsõszölnök,
Templom út 10.
Tel.: (94) 534-016
Fax: (94) 534-017

Vezetõ óvodapedagógus Szlovén felsõfokú v.,
óvodapedagógus felsõ-
fokú v., 5 év szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc.: Császár Tamás igazgató

Tóparti Óvoda
2900 Komárom,
Tópart ltp. 4.
Tel.: (34) 340-968

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pbhi: 2006. júl. 1.
Pc.: Nagy Márta óvodavezetõ
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Pedagógus

1. 2. 3. 4.

Apáczai Csere János
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
3032 Apc,
Fõ út 48.
Tel.: (37) 385-349
Tel./fax: (37) 585-002

Matematika–angol sza-
kos tanár

Matematika–kémia sza-
kos tanár

Angol nyelv–rajz sza-
kos tanár

Tanárképzõ fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: étkh., szl.
Pc.: igazgató

Bedõ Albert Középis-
kola Erdészeti Szakis-
kola és Kollégium
6783 Ásotthalom,
Kiss Ferenc krt. 76.
Tel./fax: (62) 291-522

Fizika–kémia szakos ta-
nár (határozott idejû ki-
nevezés)

Egyetemi v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Juttatás: étkh.
Pc.: Andrésiné dr. Ambrus Ildi-
kó igazgató

Balatonfûzfõ Város Ön-
kormányzat Jókai Mór
Általános Iskola
8175 Balatonfûzfõ,
Jókai u. 17–19.
Tel./fax: (88) 451-645

Testnevelés–biológia
vagy testnevelés–föld-
rajz szakos tanár

Földrajz–technika vagy
biológia–technika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 21.
Pbhi: 2006. júl. 15.
Pehi: 2006. júl. 30.

Ars Nova Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
8174 Balatonkenese,
Berek u. 35.
Tel./fax: (88) 482-577

Táncpedagógus Táncmûvészeti Fõisko-
lai hallgatói jogviszony
vagy v., legalább tanítói
v. mellett tánc- és drá-
ma v. vagy hallgatói
jogviszony.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
étkh.
f.: Füredi István igazgató
Tel.: 06 (70) 384-5875

Körzeti Általános
Iskola
3763 Bódvaszilas,
Petõfi út 10.
Tel./fax: (48) 454-013

Földrajz–testnevelés
szakos tanár

Fejlesztõ pedagógus

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pehi: 2006. aug. 15.
Pc.: Kosik Istvánné igazgató

Than Károly
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Szakiskola
1023 Budapest,
Lajos u. 1–5.
Tel.: 335-2290

Történelem–földrajz
szakos tanár

Német–bármely szakos
tanár

Magyar–angol szakos
tanár

Biológia–kémia szakos
tanár

Kémia–környezettan
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Pehi: a megjelenést követõ
60. nap.
Vállalni kell az esti munkarend
szerinti oktatást is!
Pc.: Házlinger György igazgató
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„Budapest” Külkeres-
kedelmi Szakközépis-
kola
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 89–91.
Tel.: 284-2661

Angol–német szakos ta-
nár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 21.

Budapest-Csepel Ön-
kormányzata Karácsony
Sándor Általános Iskola
1211 Budapest, II. Rá-
kóczi F. út 106–108.
Tel.: 277-0967
Tel./fax: 277-4532

Könyvtár szakos tanár Szakirányú és pedagó-
giai felsõfokú képzett-
ség.

ÁEI: 2006. júl. 1.
Jelentkezni lehet Vitányi
György igazgatónál telefonon.

Külterületi Általános
Iskolák
2738 Cegléd,
Külsõ-Budai út 2.
Tel./fax: (53) 311-988

Külterületi Általános
Iskola Örkényi Úti Tag-
iskolája
2700 Cegléd,
Örkényi út 583/b

Magyar–történelem
szakos tanár

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

Szigetköz Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
9232 Darnózseli,
Bem tér 3.
Tel.: (96) 215-615,
717-140

Kémia szakos tanár

Rajz szakos tanár

Informatika szakos ta-
nár

Fejlesztõpedagógus

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.

Alapfokú Mûvészeti
Iskola
2340 Kiskunlacháza,
Kinizsi út 1.
Tel.: (24) 519-976

Fuvolatanár

Oboa–furulyatanár

Gitártanár

Ütõtanár

Néptánctanár

Felsõfokú szakirányú
képesítés.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pbhi: 2006. aug. 15.
Pehi: 2006. aug. 30.
Juttatás: étkh., utazásiköltség-té-
rítés.
Pc.: Pintérné Varga Rozália
igazgató

Noszlopy Gáspár
Általános és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Iskola
8700 Marcali,
Széchenyi u. 60.
Tel.: (85) 510-561

Angolnyelv-szakos ta-
nár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2006. aug. 16.
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Pászti Miklós
Zeneiskola
8060 Mór,
Szabadság tér 7.
Tel./fax: (22) 407-149,
(22) 562-028
E-mail: morze-
ne@mor.hu

Szolfézs–zeneelmélet
tanár (félállás)

Gitártanár (teljes állás)

Furulyatanár (blockflö-
te, félállás)

Zongora-korrepetitor
tanár (félállás)

Szakirányú felsõfokú
zenemûvészeti fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pbhi: 2006. aug. 15.
Pehi: 2006. aug. 20.
Pc.: Pászti Miklós Zeneiskola

Hunyadi János
Általános
és Mûvészeti Iskola
6622 Nagymágocs,
Rákóczi F. u. 27.

Oligofrén szakos
gyógypedagógiai tanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2006. aug. 28.
Pbhi: 2006. aug. 1.
Pehi: 2006. aug. 15.
Juttatás: étkh., szükség esetén szl.
Pc.: Hunyadi János Általános és
Mûvészeti Iskola

Báthory István
Gimnázium
és Szakközépiskola
4300 Nyírbátor,
Ifjúság útja 2.
Tel.: (42) 281-025

Történelem–német sza-
kos tanár

Biológia–földrajz sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.

ÁMK Szabó Lõrinc Ál-
talános és Szakiskola
3600 Ózd,
Brassói út 1.
Tel./fax: (48) 572-235

Német–bármely szakos
tanár (határozott idejû)

Tanító (szakiskolába
határozatlan idejû)

Szociális munkás v.

f.: telefonon.

Általános iskola
2214 Pánd,
Fõ út 17.
Tel.: (29) 630-011

Matematika–fizika sza-
kos tanár

Technika–informatika–
kémia szakos tanár

Gyógypedagógus (hatá-
rozott idõre)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 21.
Juttatás: étkh., szl.
f.: Dr. Földesi Sebestyénné igaz-
gató

Általános iskola
8125 Sárkeresztúr,
Kossuth u. 64.
Tel.: (25) 509-220

Biológia–földrajz vagy
biológia–bármely sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 25.
Juttatás: étkh., if., munkaruha.
Pc.: Benedek Jenõ igazgató

Árpád Fejedelem
Általános Iskola
2225 Üllõ,
Malom u. 1.
Tel.: (29) 320-054
Fax: (29) 320-053

Magyar–ének szakos
tanár

Angol szakos tanár

ÁEI: 2006. aug. 28.
Pc.: Árpád Fejedelem Általános
Iskola

Kozmutza Flóra Általá-
nos Iskola Készségfej-
lesztõ Speciális
Szakiskola és
Kollégium
8200 Veszprém,
Tüzér u. 44.

Konduktor Konduktor tanítói dip-
loma

ÁEI: 2006. aug. 24.
Az állás határozott idõre szól,
gyesen lévõ kolléga helyére
Pbhi: 2006. aug. 1.
Pehi: 2006. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell: a
szakmai referenciát is.
Pc: az intézmény igazgatója.
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Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

Az Oktatási Közlöny havi három alkalommal jelenik meg, ennek megfelelõen havonta háromszor (a hónap 10., 20.,
30. napján) van közlönyzárás.

Az ún. kötelezõ közzététel körébe tartozó (jogszabályban elõírt módon közzétett) álláshelyekre meghirdetett pályázati
felhívások közzététele normál vagy sürgõs eljárás szerint történhet az alábbiak szerint.

A normál eljárás szerint a zárás napjáig az Oktatási Közlöny Szerkesztõségéhez (1055 Budapest, Szalay u. 10–14., te-
lefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzététel
ebben az esetben ingyenes.

A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 9000 Ft+20% áfa (10 800 Ft). A sürgõs eljárás szerint a megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen aláírt
megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múlva
jelennek meg. A megjelenést követõen a kiadó számlát küld a megrendelõnek. A sürgõs megjelenést igénylõ „zárás utá-
ni” rovatban megjelentetni kért pályázati felhívásokban elõforduló esetleges nyomdahibák javítására a szerkesztõségnek
nincs módja, ezért az elírásokért felelõsséget nem vállalunk.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat az álláshelyre meghirdetett pá-
lyázati felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatok-
nál a szerkesztõség értelemszerûen nem tüntetni fel.

A pályázati felhívások nagy számára tekintettel a megjelenés pontos idõpontjáról, illetõleg arról, hogy a pályázati fel-
hívás az Oktatási Közlöny melyik számában jelenik meg, a szerkesztõségnek nem áll módjában írásban tájékoztatást
adni. Ugyanezen okból nem biztosítható az álláshelyekre meghirdetett felhívásoknak – a pályázati felhívás lényeges ele-
mein túlmenõ – szó szerinti közlése.

Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (nor-
mál vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2006. január 1-jétõl érvényes tari-
fajegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. § (1) be-
kezdése alapján a minisztériumok hivatalos lapjaikat a honlapjukon is közzéteszik. Ennek megfelelõen 2006. január
1-jét követõen az Oktatási Közlöny számai is elérhetõek az OM honlapjáról (www.om.hu/Közérdekû adatok/Szervezeti,
személyzeti adatok/Lapok/Oktatási Közlöny).

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ

Zárás után érkezett pályázati felhívások, közlemények

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
Németh Nyelv és Irodalom Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata elõadások és szemináriumok tartása a német irodalomtörténet és a német nem-
zetiségi ismeretek területén, a német nyelvmûvelés (német nyelv- és stílusgyakorlat) címû kurzus és speciálkollégiumok
tartása, valamint szakdolgozatok témavezetése. Aktívan részt kell vállalnia a tanszék oktatómunkájának szervezésében
(curriculumok, kurzusleírások, tantárgyfelosztás, órarend kidolgozása) és tevékenyen részt kell vennie a hazai és a nem-
zetközi germanisztika tudományos életében is.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, színvonalas publikációs tevékenységgel, tudomá-
nyos (PhD) fokozattal a kortárs magyarországi német irodalom területén, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal, va-
lamint a karon fõállású közalkalmazotti jogviszonnyal.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– 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 benyújtási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben és a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrendsze-
rében rögzített feltételeknek.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegye-
tem 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

Pályázati felhívás vezetõi állásokra

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

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros XV.
Ker. Önkormányzat
Szent Korona Általános
Iskola és Óvoda Igaz-
gatótanácsa
1155 Budapest,
Szent korona útja 5.
Tel./fax: 307-0008
E-mail: anorok@web-
mail.hu

Szent Korona Általános
Iskola és Óvoda
óvodai intézményegy-
ség-vezetõ
1155 Budapest,
Patyolat u. 5–7.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év szgy.
Elõny: vezetõi óvoda-
pedagógusi szakvizsga

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani
Pc: Szent Korona Általános Isko-
la és Óvoda Igazgatótanácsa
f: Gressó Tiborné elnök-igazgató

Szent Korona Általános
Iskola és Óvoda
iskolai intézményegy-
ség-vezetõ
1155 Budapest,
Patyolat u. 5–7.

fõiskolai tanári v., leg-
alább öt év szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõ szak

Fulókércs Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3864 Fulókércs,
Fõ út 93.

Napközi otthonos óvoda
3864 Fulókércs,
Fõ út 64.
óvodavezetõ

Fõiskolai v., öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, ill. pedagógus-szak-
vizsga

A megbízás öt évre szól
Pehi: a benyújtási határidõt köve-
tõ 30. nap
Pc: Fulókércs Község Önkor-
mányzat jegyzõje
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Sajóörös Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3586 Sajóörös,
Jókai u. 2.
Tel.: (49) 540-008

Hétszínvirág Napközi
Otthonos Óvoda
3586 Sajóörös,
Kastély kert 1.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, öt év szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. aug. 31.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
eddigi munkaviszonyokról szóló
igazolásokat is.
Pc: Sajóörös Község Polgármes-
teri Hivatala
Baranczó József polgármester
Tel.: (49) 540-008
Fax: (49) 540-009
e-mail: sajooros@ominet.hu
A pályázatot három példányban
kell benyújtani

Herendi Porcelánmanu-
faktúra Zrt.
8440 Herend,
Kossuth L. u. 140.
Tel.: (88) 523-100
(88) 523-200

Fischer Mór
Porcelánipari
Szakiskola
8440 Herend,
Kossuth L. u. 146.

Az iskolában kizárólag
szakképzés folyik, al-
kalmazás a munka tör-
vénykönyve szerint.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2006. aug. 7.
A pályázathoz csatolni kell: ere-
deti vagy közjegyzõ által hitelesí-
tett om. is, korábbi munkavi-
szonyra vonatkozó igazolások
f: Pék Gyöngyi
Tel.: (88) 523-167
E-mail: gyongyi.pek@he-
rend.com

Külsõvat Község Ön-
kormányzata
9532 Külsõvat

Zrínyi Miklós
Általános Iskola
és Óvoda

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól
Pc: Külsõvat község polgármes-
tere

Tótszerdahely–Tót-
szentmárton községek
és horvát kisebbségi
képviselõ-testületei

Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézmény
Óvoda, Általános Isko-
la, Alapfokú Mûvészeti
Iskola igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy., horvát nyelv is-
merete kötelezõ.
Elõny: horvát nemzeti-
séghez tartozás

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2010. júl. 31-ig,
szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
végzettséget igazoló dokumentu-
mok hiteles másolatait is, vala-
mint a pályázó nyilatkozatát
arról, hogy a pályázatba az elbí-
rálásban részt vevõ személyek
betekinthetnek
Pc: Tislér István polgármester
8864 Tótszerdahely,
Zrínyi tér 2.
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Pedagógusállások

1. 2. 3. 4.

Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2700 Cegléd,
Kút u. 2.
Tel./fax: (53) 311-590

Gitár szakos tanár
(A megbízás határozott
idõre 50%-ban)

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: P. Szabó Zoltánné igazgató

Eötvös József Gimná-
zium és Szakiskola
5510 Dévaványa,
Mezõtúri u. 2.
Tel.: (66) 585-110

Építõipari mûszaki tanár
Szobafestõ-mázoló és
tapétázó oktató

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Juttatás: étkh.

Kodály Zoltán
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
3700 Kazincbarcika,
Egressy Béni u. 1/b
Tel./fax: (48) 513-062,
311-022

Táncpedagógus
(modern vagy társas
vagy balett)

Táncmûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. aug. 21.
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell: kéz-
zel írott szakmai ön.

Általános Mûvelõdési
Központ
8134 Mátyásdomb,
Fõ u. 17.

Történelem–földrajz
vagy
történelem–kémia sza-
kos pályakezdõ tanár
(a megbízás határozott
idõre szól, helyettesítésre)

német szakos tanár

biológia–bármely sza-
kos tanár (testnevelés
elõnyben)

napközis nevelõ

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Juttatás: szf. házaspár részére
megoldható
f: Tel.: (22) 436-532,
(30) 357-2505

Eötvös József
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
Tiszaújváros,
Munkácsy M. u. 13.

Magyar–történelem
szakos középiskolai
tanár,

matematika–fizika sza-
kos középiskolai tanár

földrajz–bármely sza-
kos középiskolai tanár

2 fõ informatika szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: étkh.
Pc: igazgató
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közgazdász szakos ta-
nár

a számvitel tantárgy ok-
tatására
Elõny: egyetemi v.,
pénzügy és számviteli
tárgyak oktatásában
szerzett oktatói gyakor-
lat

szabadidõ szervezõ egyetemi vagy fõiskolai
v., elõny: diákszínját-
szók elõadásainak ren-
dezésében szerzett
tapasztalat
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Közlemény
a 2006/2007. tanév közoktatási tankönyvjegyzék II. negyedéves kiegészítéseirõl és változásairól
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 3.0
kiadványát, amely a

Választójogi Jogszabályok Gyûjteményét
tartalmazza

A Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye – a LEX-ICON § 1.0 (Önkormányzati Jogszabályok Gyûjteménye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye) korábbi kiadványok nyomdokain halad-
va és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az ország-
gyûlési képviselõk és az Európai Parlament tagjainak megválasztásához szükséges hatályos jogszabályokat. A kötet
öt részbõl és függelékbõl áll.

Az elsõ részben az országgyûlési képviselõk választásával összefüggésben az Alkotmány, a pártok mûködésérõl
és gazdálkodásáról szóló törvény, az országgyûlési képviselõk választásáról, illetve a jogállásukról szóló törvények,
az országgyûlési képviselõi választásokkal kapcsolatos eljárási szabályok és egyéb jogszabályok, határozatok rendel-
kezéseit közöljük. A második rész az Európai Parlament tagjainak megválasztásáról szóló törvény fõbb rendelkezéseit
tartalmazza. A harmadik rész az Országos Választási Bizottságnak az országgyûlési képviselõi választásokkal össze-
függésben a Magyar Közlönyben 1998–2006. között közzétett állásfoglalásait, míg a negyedik rész az Alkotmánybíróság
által 1990–2005. között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait adja
közre. Az ötödik rész a Legfelsõbb Bíróságnak 1998–2005. között hozott választójogi eseti döntéseit mutatja be. A Füg-
gelék a 2006. évi országgyûlési választások szempontjából jelentõs adatokat (egyéni és területi választókerületi adatok,
országgyûlési egyéni választókerületek adatai, területi választási bizottságok és irodák adatai).

A kiadványt nemcsak az egyetemi, fõiskolai hallgatók a tanulmányaikhoz, hanem a választási bizottságok tagjai (szava-
zatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság, területi
választási bizottság, Országos Választási Bizottság) és a választási irodák munkatársai is haszonnal forgathatják
választással kapcsolatos munkájukhoz. A tematikusan rendszerezett jogszabálygyûjtemény megfelelõ segédeszközt
jelenthet a kutatók, a választójog iránt érdeklõdõk számára is.

A kötet megrendelhetõ, illetve személyesen is megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó közlönyboltjában,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címen (postacím: 1394 Budapest, 62. Pf. 357., fax: 267-2780) vagy a Közlöny
Centrumban, 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán; telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a LEX-ICON § 3.0 Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye kiadványt (ára: 4950 Ft áfával)
...................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny 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 elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft.

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 utca sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny 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

2052 OKTATÁSI KÖZLÖNY 16. szám



FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõknek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gon-
dolkodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Buda-
pest, Somogyi Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest
VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-

ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ

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

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar 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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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során
kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvánították. A ma-
gyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat köve-
tõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora
vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „harmadik” hatal-
mi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi
Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzménye-
ket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a
magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû pártha-
tározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menõ – feltá-
rásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket
kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montes-
quieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszó-
lással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar
tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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