
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási miniszter
20/2006. (V. 5.) OM

rendelete
egyes közoktatási tárgyú jogszabályok

módosításáról*

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló tör-
vény) 94. §-a (1) bekezdésének a), b), f), h) és k) pontjá-
ban, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában foglalt felhatalma-
zás alapján, a közoktatásról szóló törvény 8/A. §-ának,
45. §-ának (2) bekezdésében, valamint 131. §-ának (6) be-

kezdésében foglaltak végrehajtására – az eljárási díj tekin-
tetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a szakképzés
tekintetében a munkaügyi miniszterrel, illetve a szakképe-
sítésért felelõs miniszterekkel egyetértésben – a követke-
zõket rendelem el:

1. §

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjé-
rõl, valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiakban: R1.)
2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Magyar Waldorf Szövetség által kiadott név
használati jogával rendelkezõ iskolák – a magyar Wal-
dorf-iskolák kerettanterve alapján – nyolc, illetve tizenhá-
rom évfolyammal mûködõ, egységes iskolaként ellátják az
általános iskola, a gimnázium, az alapfokú mûvészetokta-
tási intézmény feladatait. A tizenharmadik évfolyamra ál-
lami normatív hozzájárulás nem igényelhetõ.”
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2. §

Az R1. 2. számú melléklete e rendelet mellékletével
egészül ki.

3. §

(1) A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R2.)
4. számú melléklete „A nevelési-oktatási intézmények
ügyintézésének, iratkezelésének általános szabályai és a
tanügyi nyilvántartások” címen belül „A törzslap” alcím
6. a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. a) Az iskola és a kollégium a tanulókról – a tanévkez-
dést követõ harminc napon belül – nyilvántartási lapot (is-
kolában törzslapot, kollégiumban törzskönyvet) állít ki. A
nyilvántartási lapon fel kell tüntetni az iskola, illetve a kol-
légium nevét, címét, OM azonosítóját és a tanuló azonosító
számát. A nyilvántartási lap csak a közoktatási törvény
2. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmaz-
hatja. Az iskolában a törzslapon fel kell tüntetni a tanuló év
végi szöveges minõsítéseit, osztályzatait, továbbá a tanulók
ügyeivel kapcsolatos döntéseket, határozatokat.”

(2) Az R2. 4. számú mellékletének „A nevelési-oktatási
intézmények ügyintézésének, iratkezelésének általános
szabályai és a tanügyi nyilvántartások” címen belül „A bi-
zonyítvány-nyomtatványok kezelése” alcím a következõ
13. ponttal egészül ki:

„13. Az iskola az elveszett (megsemmisült) üres bizo-
nyítvány-nyomtatvány érvénytelenségérõl szóló közle-
mény közzétételét kezdeményezi az Oktatási Miniszté-
rium hivatalos lapjában, megjelölve az adott bizonyít-
vány-nyomtatvány egyedi azonosításához szükséges ada-
tokat és az érvénytelenség idõpontját.”

4. §

A 2005/2006. tanév rendjérõl szóló 11/2005. (IV. 8.)
OM rendelet 5. §-ának (3) bekezdése és a 2006/2007. tan-
év rendjérõl szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet 5. §-ának
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásá-
ról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatá-
rozott feladatok végrehajtásának részletes szabályait, ezen
belül az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi terüle-
térõl szóló kormányrendeletben meghatározott körzetköz-
ponti feladatokat ellátó települési (fõvárosi, kerületi) ön-
kormányzat jegyzõjének (a továbbiakban: körzetközponti
jegyzõ), valamint a vizsgabizottságot mûködtetõ intéz-
mény (a továbbiakban: vizsgaszervezõ iskola) megbízott-
jának az írásbeli érettségi vizsga lebonyolításával kapcso-
latos feladatait a 4. számú melléklet tartalmazza. A körzet-
központi jegyzõ számára meghatározott feladatokat a kö-
zépiskola székhelyén történõ vizsgaszervezés esetén a
székhely szerint, a középiskola telephelyén történõ vizsga-
szervezés esetén a telephely szerint illetékes körzetköz-
ponti jegyzõ látja el.”

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított ren-
delkezéseket a rendelet hatálybalépését követõen kezde-
ményezett intézkedések tekintetében kell alkalmazni.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

KÖZLEMÉNYEK

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület határozatai

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085
Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által be-
jelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tár-
gyában – a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése
alapján – engedélyezzük, hogy:

az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ bejelentett
vizsgahelyeként mûködjön:
Név: Best Anglia Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.
Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 47. fszt. 10.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 06-án át-
vett hiánytalan kérelem alapján 2006. 02. 27-én megállapí-
totta, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a
kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastruktu-
rális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-I/89/2006.
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Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085
Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által
akkreditált vizsgarendszeren belüli további nyelv akk-
reditációja iránt benyújtott kérelem tárgyában – a Nyelv-
vizsgát Akkreditáló Testület 2006. április 10-i ülésén a kö-
vetkezõ döntést hozta: a kérelmezõ további nyelv akkredi-
tációja iránti kérelmét a PH Központ a következõk szerint
engedélyezi:

Nyelv: dán, kétnyelvû
Fajta: általános
Nyelvvizsgarendszer: ITK ORIGO

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 13-án át-
vett hiánytalan kérelem alapján 2006. 04. 10-én megállapí-
totta, hogy a nyelvvizsga megfelel a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A rendelkezõ részben akkreditált kétnyelvû dán nyelv
nyelvvizsgái szervezésére és bonyolítására e határozat
alapján csak az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Köz-
pont, mint akkreditált vizsgahely jogosult. E határozat a
többi akkreditált vizsgahely jogosultságát nem érinti.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkre-
ditációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendel-
kezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-I/90/2006.

* * *

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Bu-
dapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által akkredi-
tált vizsgarendszeren belüli további nyelv akkreditációja

iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkredi-
táló Testület 2006. április 10-i ülésén a következõ döntést
hozta: a kérelmezõ további nyelv akkreditációja iránti kérel-
mét a PH Központ a következõk szerint engedélyezi:

Nyelv: svéd, kétnyelvû
Fajta: általános
Nyelvvizsgarendszer: ITK ORIGO

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 13-án át-
vett hiánytalan kérelem alapján 2006. 04. 10-én megállapí-
totta, hogy a nyelvvizsga megfelel a jogszabályokban és az
Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A rendelkezõ részben akkreditált kétnyelvû svéd nyelv
nyelvvizsgái szervezésére és bonyolítására e határozat
alapján csak az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Köz-
pont, mint akkreditált vizsgahely jogosult. E határozat a
többi akkreditált vizsgahely jogosultságát nem érinti.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-I/91/2006.

* * *

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 7.)
akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában – a Nyelvvizs-
gát Akkreditáló Testület döntése alapján – engedélyezzük,
hogy:
az EURO Nyelvvizsga Kft. bejelentett vizsgahelyeként
mûködjön:

Név: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola
Cím: 90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1. Ukrajna
Nyelvvizsgarendszer: Ih-Euro
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az
AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 11. 14-én át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 02. 27-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XVI/55/2006.

* * *

A GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Bu-
dapest, Fuvola u. 5/A), mint a London Chamber of Com-
merce and Industry Examinations Board, Education Deve-
lopment International Plc (LCCI International Qualificati-
ons Siskin Parkway East, Middlemarch Business Park, Ce-
ventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje által bejelen-
tett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyá-
ban – a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján
– engedélyezzük, hogy:

a GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. bejelentett
vizsgahelyeként mûködjön:

Név: Más Nyelven Bt.
Cím: 7630 Pécs, Zsolnay V. út 53.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 20-án át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 03. 06-án megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XXV/6/2006.

* * *

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság
(7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizs-
gaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt be-
nyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. február 13-i ülésén a következõ döntést
hozta: a kérelmezõnek a LINGVA-Tech Oktatási Stúdió
Bt. (5600 Békéscsaba, Jókai u. 23.) mint akkreditált vizs-
gahely létesítése iránti kérelmét a PH Központ elutasítja.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifo-
gással nem élt.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2005. 12. 19-én át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a 2006. február 3-án le-
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zajlott helyszíni szemle alapján azt a döntést hozta, hogy
nem támogatja a kérelemben szereplõ intézmény akkredi-
tált vizsgahelyként történõ mûködését, mert:
– Kérelmezõ nem tett eleget az Akkreditációs Kézikönyv
(továbbiakban: AK) 3.2.1.10. pontjában foglalt követel-
ményeknek, azaz nem mellékelte a létesítendõ vizsga-
helynek a vizsgával kapcsolatos információs anyagát.

– A LINGVA-Tech Oktatási Stúdió Bt. honlapján olvas-
ható információs anyag megtévesztõ. Önmagát, az akkre-
ditációt megelõzõen, az ECL-vizsgarendszer akkreditált
vizsgahelyeként tünteti fel.
– A fenti honlapon más megtévesztõ információ is szere-
pel. A LINGVA-Tech Oktatási Stúdió Bt. államilag elis-
mert nyelvvizsga-lehetõséget kínál a Pitman Hungary City
& Guilds Pitman Vizsgaközpont vizsgahelyeként.
A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ az
AK-XI/73/2005. számú határozatával a Pitman Hungary
City & Guilds Pitman nyelvvizsgarendszer felfüggesztésé-
rõl rendelkezett.
– A megtévesztõ információk közlésérõl a LINGVA-Tech
Oktatási Stúdió Bt. a kérelmezõ vizsgaközpontot nem tájé-
koztatta. A vizsgaközpont és a pályázó közötti kommuni-
káció nem felel meg az AK 3.2.1. pontjában foglalt elõírá-
soknak

Fentiek alapján a Testület a benyújtott akkreditált vizsga-
helyet nem találta alkalmasnak.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeré-
rõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról,
valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésé-
ben és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az
irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XII/34/2006.

* * *

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság
(7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizs-
gaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt be-
nyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló

Testület 2006. április 10-i ülésén a következõ döntést hoz-
ta: a kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti ké-
relmét a PH Központ a következõk szerint engedélyezi.

Név: LIA Alapítványi Szakközépiskola
Cím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 81.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Con-
sortium for the Certificate of Attainment in Modern
Languages)
Nyelvek: angol egynyelvû, német egynyelvû
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 13-án át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 04. 10-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, a 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. §
(2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben fog-
laltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XII/35/2006.

* * *

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság
(7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b) akkreditált vizs-
gaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt be-
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nyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. április 10-i ülésén a következõ döntést hoz-
ta: a kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti ké-
relmét a PH Központ a következõk szerint engedélyezi.

Név: Jövõ Útja Két Tanítási Nyelvû Idegenforgalmi és
Protokoll Szakközépiskola
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Con-
sortium for the Certificate of Attainment in Modern
Languages)
Nyelvek: angol, egynyelvû, német, egynyelvû
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 13-án át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 04. 10-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, a 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. §
(2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben fog-
laltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XII/36/2006.

* * *

A Pannon Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem
Nyelvvizsga Iroda 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkredi-
tált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése
iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkredi-
táló Testület 2006. március 13-i ülésén a következõ döntést
hozta: a kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti
kérelmét a PH Központ a következõk szerint engedélyezi.

Név: EUROTEAM Stúdió Nyelvoktató Bt.
Cím: 1051 Budapest, Sas u. 25.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 01. 16-án át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 03. 13-án megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1 fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XIX/18/2006.

* * *

A Pannon Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem
Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkre-
ditált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesíté-
se iránt benyújtott kérelem tárgyában Nyelvvizsgát Akkre-
ditáló Testület 2006. március 6-i ülésén a következõ dön-
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tést hozta: a kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése
iránti kérelmét a PH Központ a következõk szerint enge-
délyezi.

Név: Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt.
Cím: 9400 Sopron, Patak u. 14.
Nyelvvizsgarendszer: PANNON Nyelvvizsgarendszer
Nyelvek: angol kétnyelvû, német kétnyelvû
Fajta: általános
Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek
Tanítóképzõ Fõiskola 9400 Sopron, Ferenczi J. u. 5.

A kérelmezõ kizárólag a Benedek Elek Tanítóképzõ Fõis-
kolán bérelt termekben bonyolíthat írásbeli és szóbeli vizs-
gákat.
A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 13-án át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a 2006. 03. 3-án lefoly-
tatott helyszíni szemle alapján 2006. 03. 06-án megállapí-
totta, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely –Padlás
Nyelviskola és Könyvkiadó Kkt. (9400 Sopron, Patak u.
14.) – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és
infrastrukturális feltételei a vizsgahely székhelyén nem fe-
lelnek meg az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltéte-
leknek. Ezért a nyelvvizsgák csak a Benedek Elek Fõisko-
lán bérelt termekben bonyolíthatók.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, a
30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a
12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben
foglaltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XIX/19/2006.

* * *

A Pannon Nyelvvizsgaközpont (Pannon Egyetem Nyelv-
vizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkreditált
vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt
benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. március 27-i ülésén a következõ döntést
hozta: a kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti
kérelmét a PH Központ a következõk szerint engedélyezi.

Név: Euro-Oktaéder Szakközépiskola
Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Nyelvvizsgarendszer: PANNON Nyelvvizsgarendszer
Nyelvek: kétnyelvû angol, kétnyelvû német
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002. számú határozat-
tal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 03. 24-én át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 03. 27-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, a
30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ának (1) bekezdésé-
ben, 12. §-ának (2) bekezdésében, illetve az Akkreditációs
Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XIX/20/2006.

* * *

A British Council Hungary (1068 Budapest, Benczúr u.
26.), mint a University of Cambridge CELS (1 Hills Road
Cambridge CB1 2EU United Kingdom) magyarországi
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képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett
vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. március 27-i ülé-
sén a következõ döntést hozta: a kérelmezõ bejelentett
vizsgahely létesítése iránti kérelmét a PH Központ a kö-
vetkezõk szerint engedélyezi.

Név: Csaba-College Külkereskedelmi Oktatási és To-
vábbképzõ Kft.
Cím: 5600 Békéscsaba, Luther u. 10.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XXIII/1/2003. számú határo-
zattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 03. 20-án át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 03. 27-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyv 1. fejezet 1.8.2. pontjában fog-
laltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv 1. fejezetének 1.8.3. pontja rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XXIII/11/2006.

* * *

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Pá-
ter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált
vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a
Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. április 10-i ülé-

sén a következõ döntést hozta: a kérelmezõ akkreditált
vizsgahely létesítése iránti kérelmét a PH Központ a kö-
vetkezõk szerint engedélyezi.

Név: Eötvös József Fõiskola, Nemzetiségi és Idegen
Nyelvi Tanszék
Cím: 6500 Baja, Szegedi út 2.
Nyelvvizsgarendszer: „Zöld út” szaknyelvi vizsga
Nyelvek: angol, kétnyelvû, német, kétnyelvû
Fajta: szaknyelvi

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamato-
san biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akk-
reditációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001. és az
AK-XV/6/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 13-án át-
vett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alap-
ján 2006. 04. 10-én megállapította, hogy a rendelkezõ
részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált
vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfe-
lelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyv-
ben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, a 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. §
(2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben fog-
laltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XV/13/2006.

* * *

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J.
u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsga-
rendszeren belüli további nyelv akkreditációja iránt be-
nyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. április 10-i ülésén a következõ döntést
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hozta: A kérelmezõ további nyelv akkreditációja iránti ké-
relmét a PH Központ a következõk szerint engedélyezi

Nyelv: francia, kétnyelvû
Fajta: szaknyelvi
Szakirány név: gazdasági
Nyelvvizsgarendszer: BME szaknyelvi kommunikációs
nyelvvizsga

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/2/2000 számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 13-án át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2006. 04. 10-én megálla-
pította, hogy a nyelvvizsga megfelel a jogszabályokban és
az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A rendelkezõ részben akkreditált gazdasági szaknyelvi,
kétnyelvû francia nyelv nyelvvizsgái szervezésére és bo-
nyolítására e határozat alapján csak a BME Nyelvvizsga-
központ, mint akkreditált vizsgahely jogosult. E határozat
a többi akkreditált vizsgahely jogosultságát nem érinti.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 781/1998 Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-VII/25/2006

* * *

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J.
u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsga-
rendszeren belüli további nyelv akkreditációja iránt be-
nyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. április 10-i ülésén a következõ döntést

hozta: a kérelmezõ további nyelv akkreditációja iránti ké-
relmét a PH Központ a következõk szerint engedélyezi.

Nyelv: német kétnyelvû
Fajta: szaknyelvi
Szakirány: gazdasági
Nyelvvizsgarendszer: BME szaknyelvi kommunikációs
nyelvvizsga

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
Ez a határozat csak az AK-VII/2/2000. számú határozattal
együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 13-án át-
vett, hiánytalan kérelem alapján 2006. 04. 10-én megálla-
pította, hogy a nyelvvizsga megfelel a jogszabályokban és
az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A rendelkezõ részben akkreditált gazdasági szaknyelvi
kétnyelvû német nyelv nyelvvizsgái szervezésére és bo-
nyolítására e határozat alapján csak a BME Nyelvvizsga-
központ, mint akkreditált vizsgahely jogosult. E határozat
a többi akkreditált vizsgahely jogosultságát nem érinti.
A határozat rendelkezéseire a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, 8. §-ában,
a 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában, illetve az
Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése és az Akkredi-
tációs Kézikönyv rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-VII/26/2006.

* * *

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Buda-
pest, Bródy Sándor u. 16.) mint a Weiterbildungs – Test-
systeme GmbH (D-60386 Frankfurt am Main, Wächters-
bacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált
vizsgaközpont által további nyelvvizsgarendszer akkre-
ditációja iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizs-
gát Akkreditáló Testület 2006. április 10-i ülésén a követ-
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kezõ döntést hozta: a kérelmezõnek a TELC B2 Certifi-
cate in English, mint további nyelvvizsgarendszer akkre-
ditációja iránti kérelmét a PH Központ elutasítja.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon be-
lül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az
oktatási miniszternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifo-
gással nem élt.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 02. 13-án
átvett hiánytalan kérelem alapján 2006. 04. 10-i ülésén
azt a döntést hozta, hogy nem támogatja a kérelemben
szereplõ nyelvvizsgarendszer mûködését, mert az nem
érvényes és megbízható módon méri a középfokú nyelv-
tudást, vagyis
– az AK 2. fejezetének 2.4.2. pontjában kért vizsgálatok
adatai szerint a feladatok összességükben túl könnyûek
(kipróbáláskor a vizsgázók kb. 90%-a teljesíti a 60%-os
minimumot);
– a vizsga nem felel meg az AK 2. fejezetének 2.4.1. pont-
jában megfogalmazott reprezentativitás mindkét feltételé-
nek, ugyanis nem vesz megfelelõ mintát a vizsgázók
nyelvtudásából, amely alapján az adott szintnek megfelelõ
nyelvtudás megléte biztonsággal megítélhetõ,

– a vizsga nem felel meg az AK 2.5.2. fejezetben foglalt
komplexitás követelményének, mivel nem minden vizsga-
részben szerepel több, eltérõ típusú mérési eszköz.

Fentiek alapján a Testület a benyújtott nyelvvizsgarend-
szert nem találta alkalmasnak.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló
államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelv-
vizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének d) pontjá-
ban, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követel-
ményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkredi-
tációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló
30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában és az Akkreditá-
ciós Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
A Professzorok Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának
(3) bekezdésén alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított
71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
Professzorok Háza

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-V/55/2006.
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KÖZLEMÉNY
„Szakok és érettségi vizsgatárgyak a 2008-as felsõoktatási felvételi eljárás során” címmel

A felsõoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsõoktatási törvény és a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól
szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet elõírásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet tartani, a jelentke-
zõk szerzett pontjait 2008-tól kötelezõ módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni.
A 2006–2007-ben választható vagy elõírt vizsgatárgyak jegyzékét az Oktatási Minisztérium már korábban nyilvános-
ságra hozta.
A választható vagy kötelezõ érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként középszintû érettségi vizsgát jelente-

nek, azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szintû érettségi szükséges a jelentkezéshez. Továbbra is csak a bölcsészet-
tudományi képzési területen elõírás az emelt szintû érettségi három alapképzési szakon.
Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha az adott
képzési ágon, alapképzési szakon van kötelezõ érettségi vizsgatárgy.
Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga a jelentkezõé.

Agrár képzési terület
Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: angol vagy biológia vagy informatika vagy fizika vagy kémia vagy matematika vagy német
vagy szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen minden szakmai elõkészítõ tantárgy választható.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.



Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

agrár mûszaki földmérõ és földrende-
zõ mérnöki

az általános követelmények szerint

mezõgazdasági és élel-
miszeripari gépészmér-
nöki

az általános követelmények szerint

tájrendezõ és kertépítõ
mérnöki

az általános követelmények szerint

állatorvos-tudományi állatorvosi biológia és kémia
(mindkét tárgy kötelezõ, szakmai elõkészítõ tárgy nem vá-
lasztható)

erdõmérnöki erdõmérnöki matematika kötelezõ és
a következõ tárgyak közül még egy: biológia vagy fizika
vagy kémia vagy szakmai elõkészítõ tárgy

gazdasági, vidékfejlesztési
és informatikus agrármér-
nöki

gazdasági és vidékfej-
lesztési agrármérnöki

az általános követelmények szerint

informatikus és szak-
igazgatási agrármérnöki

az általános követelmények szerint

élelmiszer- és kertészmér-
nöki

élelmiszer-mérnöki az általános követelmények szerint

kertészmérnöki az általános követelmények szerint
környezetgazdálkodási és
természetvédelmi mérnöki

környezetgazdálkodási
agrármérnöki

az általános követelmények szerint

természetvédelmi mér-
nök

az általános követelmények szerint

vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint
mezõgazdasági állattenyésztõ mérnöki az általános követelmények szerint

mezõgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint
mezõgazdasági szakok-
tató

az általános követelmények szerint

növénytermesztõ mér-
nöki

az általános követelmények szerint

Bölcsészettudományi képzési terület

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

magyar magyar (pl.: színháztör-
ténet, irodalomtudo-
mány, drámapedagógia,
észt, finn, finnugor,
eszperantó, folkloriszti-
ka, ügyvitel, nyelvtech-
nológia,
mûvelõdéstudomány,
neolatin, nyelvmentor
szakirányok)

magyar és
angol vagy dráma vagy francia vagy latin vagy német vagy
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

történelem történelem (pl.: levéltár,
muzeológia, régészet
szakirányok)

történelem és
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy
olasz vagy orosz vagy spanyol

néprajz magyar és történelem
modern filológia anglisztika (pl.: angol,

amerikanisztika szak-
irányok)

angol (emelt szintû) és
francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy
orosz vagy spanyol vagy történelem

germanisztika (pl.: né-
met, német nemzetiségi,
néderlandisztika, svéd,
norvég, dán szakirá-
nyok)

német (emelt szintû) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt
szintû) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt
szintû) és
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy olasz vagy
orosz vagy spanyol vagy történelem

romanisztika (pl.: fran-
cia, olasz, portugál, ro-
mán/nemzetiségi,
spanyol szakirányok)

a szakiránynak megfelelõen francia (emelt szintû) vagy olasz
(emelt szintû) vagy spanyol (emelt szintû) vagy portugál
vagy román és
angol vagy francia vagy latin vagy olasz vagy magyar vagy
német vagy orosz vagy portugál vagy román vagy spanyol
vagy történelem (egy nyelv csak egyszer választható)

romológia magyar vagy történelem és
angol vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia vagy
latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

szlavisztika (pl.: orosz,
bolgár, cseh, lengyel,
horvát/nemzetiségi,
szerb/nemzetiségi, szlo-
vák/nemzetiségi, szlo-
vén/nemzetiségi,
ukrán/nemzetiségi
szakirányok)

magyar vagy történelem és
egy idegen nyelv

ókori és keleti filológia ókori nyelvek és kultú-
rák [asszirológia,
egyiptológia, klasszika
filológia (latin, ógörög)
szakirányok]

magyar vagy történelem és
angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy
orosz vagy spanyol vagy újgörög

keleti nyelvek és kultú-
rák (pl.: altajisztika,
arab, indológia, iranisz-
tika, tibeti, mongol,
hebraisztika, japán, kí-
nai, koreai, török, újgö-
rög szakirányok)

magyar vagy történelem és
angol vagy arab vagy francia vagy japán vagy latin vagy né-
met vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

pedagógia és pszichológia andragógia (mûvelõ-
désszervezõ, személy-
ügyi szervezõ,
felnõttképzési szervezõ,
munkavállalási tanács-
adó szakirányok)

angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matema-
tika vagy német vagy orosz vagy történelem (csak egy nyelv
válaszható)

pedagógia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matema-
tika vagy német vagy orosz vagy történelem (csak egy nyelv
válaszható)
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

pszichológia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matema-
tika vagy német vagy orosz vagy történelem (csak egy nyelv
választható)

szabad bölcsészet szabad bölcsészet (pl.:
filozófia, esztétika, eti-
ka, vallástudomány,
filmelmélet és filmtör-
ténet, kommunikáció,
médiatudomány, mûvé-
szettörténet szakirá-
nyok)

magyar vagy történelem és
angol vagy filozófia vagy francia vagy latin vagy mozgókép-
kultúra és médiaismeret vagy mûvészettörténet vagy német
vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

Informatika képzési terület

Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelezõ és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

informatikai gazdaságinformatikus matematika kötelezõ és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy történelem

mérnök informatikus az általános követelmények szerint
programtervezõ infor-
matikus

az általános követelmények szerint

Jogi és igazgatási képzési terület

Általános követelmények

1. Jogtudományi képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem

2. Igazgatási képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgy: ügyviteli alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

jogtudomány jogász az általános követelmények szerint
igazgatási bûnügyi igazgatási belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy matematika

vagy történelem vagy rendészeti alapismeretek
igazgatásszervezõi az általános követelmények szerint
igazságügyi igazgatási az általános követelmények szerint
munkaügyi és társada-
lombiztosítási igazgatási

az általános követelmények szerint

nemzetközi igazgatási az általános követelmények szerint
rendészeti igazgatási belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy történelem

vagy rendészeti alapismeretek
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Gazdaságtudományi képzési terület

Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy
matematika vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marke-
ting alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

közgazdasági alkalmazott közgazdaságtan az általános követelmények szerint
gazdaságelemzés az általános követelmények szerint
közszolgálati az általános követelmények szerint

üzleti gazdálkodási és menedzsment az általános követelmények szerint
kereskedelem és marketing az általános követelmények szerint
emberi erõforrások az általános követelmények szerint
nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint
pénzügy és számvitel az általános követelmények szerint
turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint
üzleti szakoktató az általános követelmények szerint

Mûszaki képzési terület

Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelezõ és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai elõ-
készítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismere-
tek, gépészeti alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, könnyûipari alapismeretek, környezetvédelmi- vízgaz-
dálkodási alapismeretek, faipari alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, közlekedési alapismeretek, vegyipari alap-
ismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

anyag-, fa- és könnyûipari
mérnöki

anyagmérnöki az általános követelmények szerint

faipari mérnöki az általános követelmények szerint
könnyûipari mérnöki az általános követelmények szerint

bio-, környezet és biomérnöki az általános követelmények szerint
vegyészmérnöki környezetmérnöki az általános követelmények szerint

vegyészmérnöki az általános követelmények szerint
építõmérnöki és mûszaki
földtudományi

építõmérnöki az általános követelmények szerint

mûszaki földtudományi az általános követelmények szerint
építészmérnök, ipari termék
és

építész az általános követelmények szerint

formatervezõi
építészmérnöki az általános követelmények szerint

ipari termék- és formatervezõi az általános követelmények szerint
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

gépész-, közlekedés-,
mechatronikai mérnöki

gépészmérnöki az általános követelmények szerint

közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint
mechatronikai mérnöki az általános követelmények szerint

had- és biztonságtechnikai
mérnöki

had- és biztonságtechnikai mér-
nöki

matematika kötelezõ és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy katonai
alapismeretek vagy kémia

villamos- és energetikai
mérnöki

energetikai mérnöki az általános követelmények szerint

villamosmérnöki az általános követelmények szerint
mûszaki menedzser, mûsza-
ki szakoktató

mûszaki menedzser az általános követelmények szerint és a gazdasági is-
meretek vagy a közgazdasági alapismeretek vagy a
közgazdasági-marketing alapismeretek is választható

mûszaki szakoktató az általános követelmények szerint

Mûvészet képzési terület

Vizsgatárgy: gyakorlati

Képzési ág Szakok

építõmûvészet építõmûvész

építõmûvész (osztatlan)

iparmûvészet kerámiatervezõ

üvegtervezõ

fémmûves

formatervezõ

textiltervezõ

tervezõ grafikus

fotográfus

alkalmazott látványtervezõ

design- és mûvészetelmélet

képzõmûvészet festõmûvész (osztatlan)

szobrászmûvész (osztatlan)

grafikus mûvész (osztatlan)

restaurátor mûvész (osztatlan)

intermédia-mûvész (osztatlan)

képzõmûvészet elmélet

színházmûvészet színmûvész (osztatlan)

színházrendezõ (osztatlan)

színházi koreográfus (osztatlan)

színházi dramaturg (osztatlan)

film- és videomûvészet mozgókép

kameraman

televíziós mûsorvezetõ, mûsorrendezõ

animációs tervezõ
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Képzési ág Szakok

gyártásszervezõ

filmdramaturgia (osztatlan)

zenemûvészet elõadómûvészet

alkotómûvészet és muzikológia

táncmûvészet táncmûvész

koreográfus

multimédia média design

multimédia programszerkesztõ

Mûvészetközvetítés

Vizsgatárgy: gyakorlati

Képzési ág Szakok

zenekultúra ének-zene
vizuáliskultúra kézmûves

környezetkultúra
plasztikai ábrázolás
képi ábrázolás
elektronikus ábrázolás

drámakultúra drámainstruktor
médiakultúra mozgóképkultúra és médiaismeret

Nemzetvédelmi és katonai képzési terület

Általános követelmények
Érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy matematika vagy
történelem.
A katonai gazdálkodási alapszakon választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: közgazdasági alapismeretek, köz-
gazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

védelmi biztonság- és védelem-
politikai

az általános követelmények szerint

büntetés-végrehajtási
nevelõ

az általános követelmények szerint

határrendészeti és
-védelmi vezetõi

az általános követelmények szerint

nemzetbiztonsági az általános követelmények szerint
védelmi igazgatási az általános követelmények szerint

katonai katonai gazdálkodási matematika kötelezõ és
angol vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági is-
meretek vagy francia vagy katonai alapismeretek vagy ma-
gyar vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy

katonai vezetõi az általános követelmények szerint
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Orvos és egészségtudományi képzési terület

Általános követelmények

1. Orvostudományi képzési ágban

Érettségi vizsgatárgyak: biológia kötelezõ és fizika vagy kémia
Két középszintû érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

2. Egészségtudományi képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy informatika vagy fizika vagy kémia vagy magyar vagy szakmai elõkészítõ
tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapisme-
retek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

orvostudományi orvos az általános követelmények szerint
fogorvos az általános követelmények szerint
gyógyszerész az általános követelmények szerint

egészségtudományi ápolás és betegellátás
(pl.: ápoló, dietetikus,
gyógytornász, mentõ-
tiszt szakirányok)

az általános követelmények szerint

egészségügyi gondozás
és prevenció (pl.: nép-
egészségügyi ellenõr,
és védõnõ szakirányok)

az általános követelmények szerint

egészségügyi szervezõ
(pl.: egészségbiztosítás,
egészségügyi ügyvitel-
szervezõ szakirányok)

az általános követelmények szerint

orvosi laboratóriumi és
képalkotó diagnosztikai
analitikus (pl.: orvosdi-
agnosztikai laboratóriu-
mi analitikus, képalkotó
diagnosztika, orvosi ku-
tatólaboratóriumi anali-
tikus, optometria
szakirányok)

az általános követelmények szerint

Pedagógusképzés

Általános követelmények
Érettségi vizsgatárgy: magyar vagy nemzetiségi nyelv és irodalom és egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz,
orosz, spanyol) vagy biológia vagy matematika vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: oktatási alapismeretek, mûvelõdési és kommuniká-
ciós alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

óvodapedagógus, tanító óvodapedagógus (nem-
zetiségi szakirányok-
kal)

az általános követelmények szerint

tanító (nemzetiségi
szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

konduktor (óvodapeda-
gógus, tanító szakirá-
nyokkal)

az általános követelmények szerint

gyógypedagógus gyógypedagógus (értel-
mileg akadályozottak
pedagógiája, tanulásban
akadályozottak pedagó-
giája, hallássérültek pe-
dagógiája, logopédia,
látássérültek, szomato-
pedagógia, pszichope-
dagógia
szakirányokkal)

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spa-
nyol) vagy biológia vagy magyar vagy matematika vagy tör-
ténelem vagy társadalomismeret vagy szakmai elõkészítõ
tárgy

Sporttudomány képzési terület

Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: testnevelés kötelezõ és
biológia vagy történelem

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

sport testnevelõ-edzõ az általános követelmények szerint
testkultúra sportmenedzser testnevelés és történelem

rekreáció-, életmód- és
egészségfejlesztés

az általános követelmények szerint

humánkineziológia testnevelés és biológia

Társadalomtudományi képzési terület

Általános követelmények

1. Politikatudomány képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika
vagy társadalomismeret vagy történelem.
Két középszintû érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

2. Társadalomismeret és szociális képzési ágban
Érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika
vagy társadalomismeret vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.
A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: mûvelõdési és kommunikációs alapismeretek, szo-
ciális alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

politikatudomány nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint
politológia az általános követelmények szerint

társadalomismeret informatikus könyvtáros az általános követelmények szerint, informatikai alapisme-
retek is választható

kommunikáció és média-
tudomány

az általános követelmények szerint

kulturális antropológia földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy történe-
lem

szociológia az általános követelmények szerint
társadalmi tanulmányok az általános követelmények szerint, szakmai elõkészítõ

tárgy nem választható
szociális szociális munka az általános követelmények szerint

szociálpedagógia az általános követelmények szerint

Természettudomány képzési terület

Általános követelmények

Érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy kémia vagy matematika vagy termé-
szettudomány vagy egy szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ tantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismere-
tek, gépészeti alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek, kör-
nyezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

élõ természettudomány biológia az általános követelmények szerint
élettelen természettudo-
mány

fizika az általános követelmények szerint

kémia az általános követelmények szerint

föld- és földrajztudományi
földrajz az általános követelmények szerint, és történelem is választ-

ható

földtudományi az általános követelmények szerint
környezettudomány (pl. tech-
nika szakirány)

környezettan (pl. tech-
nika szakirány)

az általános követelmények szerint

matematikatudomány matematika matematika és
a választható tárgyak közül egy, szakmai elõkészítõ tárgy
nem választható

természetismeret természetismeret az általános követelmények szerint

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Ügyszám: 10903/2006.
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Közlemény fõiskolai tanár kinevezésérõl

A Budapesti Mûszaki Fõiskola rektora dr. Szunyogh Gábort 2006. szeptember 1-jei hatállyal, 1 éves idõtartamra, a fõis-
kola Bánki Donát Gépészmérnöki Fõiskolai Karára meghívásos fõiskolai tanárrá nevezte ki.

Dr. Gáti József s. k.,
fõtitkár

Pályázati felhívás a Zemplén Géza-díj elnyerésére

A Magyar Tudományos Akadémia, a Budapesti Mûszaki Egyetem, az Ipari Minisztérium, az Országos Mûszaki Fejlesz-
tési Bizottság, a Gyógyszeripari Egyesülés és a Magyar Kémikusok Egyesülete a kimagasló hazai szintetikus szerves ké-
miai kutatások jutalmazására 1983-ban Zemplén Géza-díjat alapított.
Az alapítók képviselõibõl alakult bizottság (a megszûnt Gyógyszeripari Egyesülés helyét 1992 óta a Magyarországi
Gyógyszergyártók Országos Szövetsége tölti be, az Ipari Minisztérium jogutódja a Gazdasági Minisztérium, az
Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság jogutódja az Oktatási Minisztérium) az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai
Bizottságnak a javaslatát figyelembe véve 2006-ban jelölés alapján egy 550 000 Ft-os fõdíj, negyven évesnél nem idõ-
sebb kutatók számára pedig jelölés vagy pályázat alapján egy 250 000 Ft-os Ifjúsági díj és az ezekkel járó emlékérmek,
valamint oklevelek odaítélésérõl dönt.
Felhívjuk a szintetikus szerves kémia területén dolgozókat, hogy jelölésüket vagy saját pályázati anyagukat

2006. aug. 31-ig az MTA Kémiai Tudományok Osztályára (1051 Budapest, Nádor u. 7.) küldjék be.
A jelöléshez, illetve a pályázatokhoz mellékelni kell egy tudományos életrajzot, összeállítást a tudományos közlemé-
nyekrõl és a szabadalmakról.

a Zemplén Géza-díj odaítélésére alakult bizottság
Hudecz Ferenc s. k.,

Pályázati felhívás a Novicardin Díj elnyerésére

Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya 1984-ben Novicardin Díjat létesített. A díj odaítélése jelölés vagy pályázat útján
történik.
A díjjal évente egy olyan, a kémia, az orvostudomány, a biológia vagy más tudományok területén dolgozó személyt lehet
jutalmazni, aki az Alapítványrendelõ által létrehozott készítmény, a NOVICARDIN vizsgálatában vagy a rákbetegség
gyógyítását szolgáló gyógyszerek kutatásában kiemelkedõ eredményt ért el.
A jelöléseket, illetve a pályázatokat 2006. szeptember 1-ig lehet az MTA Kémiai Tudományok Osztályára (1051 Buda-
pest, Nádor u. 7.) benyújtani, mellékelve egy összeállítást a tudományos közleményekrõl, illetve szabadalmakról.
A díj odaítélésére az MTA Biológiai-, Kémiai- és Orvostudományok Osztályának a képviselõibõl álló bizottság tesz ja-
vaslatot a Kémiai Tudományok Osztályának, mely orvosokkal, illetve biológusokkal kibõvített ülésén hozza meg a hatá-
rozatát.

Hudecz Ferenc s. k.,

Pályázati felhívás az Oláh György-díj elnyerésére

Az Arany János Közalapítvány a Magyar Tudományért Oláh György szakkuratóriuma pályázatot hirdet a tágabb érte-
lemben vett szerves kémia területén mûködõ 45 éves vagy annál fiatalabb kutatók támogatására, eredményeinek elisme-
résére alapított
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Oláh György-díj

elnyerésére. A díj, amely érembõl és pénzjutalomból áll, jelölés vagy pályázat útján nyerhetõ el. A díj átadására a Ma-
gyar Tudomány Napjához kapcsolódóan 2006. novemberben kerül sor.
A díj elnyerésére benyújtott összeállításnak tartalmaznia kell a jelölt/pályázó
– szakmai életrajzát,
– referált folyóiratban megjelent közleményeinek jegyzékét,
– 5 legfontosabbnak ítélt hivatkozásának bibliográfiai adatait, a hivatkozások szövegkörnyezetét,
– legfontosabb tudományos eredményeinek összefoglalását 10 sorban,
– kutatási tervének rövid összefoglalását,
– továbbá jelölés esetén a jelölõ ajánlását.

A jelöléseket/pályázatokat a kuratórium bírálja el és 2006. szeptember 30-ig dönt a díj odaítélésérõl.
A jelölési/pályázati anyagok, benyújtásának határideje

2006. augusztus 31.

az MTA Kémiai Tudományok Osztályára címezve (1051 Bp., Nádor u. 7., I. em. 112.)

A jelölési/pályázati anyagokat kérjük, hogy elektronikus úton is jutassák el a pappe@office.mta.hu címre a fent meg-
adott határidõig.

A díj összege 2006-ban 1 500 000 Ft.

Az Arany János Közalapítvány a Magyar Tudományért
Oláh György Szakkuratóriuma

Zemplénné Papp Éva dr. s. k.,
a kuratórium titkára

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A Nyugat-Magyarországi Egyetem – Sopron
rektora pályázatot hirdet az
ERDÕMÉRNÖKI KAR
GEOMATIKA ÉS MÉRNÖKI LÉTESÍTMÉNYEK INTÉZET
Földmérési és Távérzékelési Intézeti Tanszékére
1 fõ fõállású egyetemi adjunktusi/tanársegédi álláshely betöltésére

A pályázóval szemben támasztott követelményeket a NYME SZMSZ M1/a („Oktatói-kutatói követelményrendszer”)
2. § (1) és (6) bekezdései”, illetve 2. § (1) és (4) bekezdései tartalmazzák.

A kinevezendõ egyetemi adjunktus/tanársegéd feladatai:
– a kar különbözõ szakain oktatott Távérzékelés tantárgy gyakorlatainak vezetése,
– részvétel az Erdõmérnöki szak „Geodézia I.”, a „Geodézia II.”, a Környezetmérnöki és Környezettudományi szakok
„Földmérés és térképezés” tárgyak gyakorlatain,
– részvétel a Természetvédelmi mérnöki szak „Geomatikai alapismeretek” és a Vadgazda mérnöki szak „Geodéziai alap-
ismeretek” c. tantárgyak gyakorlatain,
– részvétel a tanszék alap- és pályázati kutatásaiban, s minden olyan feladatban, amellyel vezetõje megbízza,
– részvétel az intézet oktató, nevelõ és tudományos munkájában.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban,
– szakképzettséget, tudományos címet, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
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– személyi adatlapot 2 példányban,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat az elõírt mellékletekkel együtt az Erdõmérnöki Kar dékánjához kell benyújtani (9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.).
A benyújtási határidõ a megjelenéstõl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
Ének-Zene Tanszékén
fõiskolai tanársegédi álláshely betöltésére

A pályázóval szemben támasztott követelményeket a NYME SZMSZ M1/a („Oktatói-kutatói követelményrendszer”)
2. § (1) és (6) bekezdései, illetve 2. § (1) és (4) bekezdései tartalmazzák.

A kinevezendõ fõiskolai tanársegéd feladata:
– vegyen részt a tanszék szaktárgyainak oktatásában,
– vegyen részt a képzési anyagok korszerûsítésében, kidolgozásában
– vegyen részt a hallgatók szakdolgozatai és tudományos diákköri témáinak kiírásában és irányításában,
– vegyen részt a tanszék mûvészi munkájában,
– segítse kollégáinak oktatói, tudományos és mûvészeti alkotótevékenységét,
– képes legyen mûvészi alkotóközösségek irányítására (pl. kamarazenei csoportok, stb.),
– vegyen részt mûvészeti és tudományos tevékenységben,
– öregbítse fõiskolai karunk jó kulturális hírnevét,
– vállaljon kulturális közéleti tevékenységet.

A pályázat feltételei:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– hegedûtanári mûvészdiploma,
– legalább kétéves oktatási gyakorlat,
– zenekari, kamaramuzsikusi tapasztalatok,
– eddigi alkotói és szakmai-oktatói tevékenység igazolása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– alkotói és szakmai-oktatói tevékenységre vonatkozó munkák jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amely a pályázat elbírálása szempontjából fontos,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy anyagát a jogszabályokban és az egyetemi kari szabályza-
tokban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõisko-
lai Kar fõigazgatói hivatalvezetõje ad. [Tel.: (99) 512-840]
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Karának fõigazgatójához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidõt követõ 30 napon belül.

Prof. dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor
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A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Angol–Amerikai Intézetében
fõállású egyetemi docensi tisztség betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata elõadások tartása, illetve gyakorlatok vezetése angol nyelvészeti tárgyakból, el-
sõsorban a szintaxis területén, valamint szemantikai és lexikográfiai témakörökben. Legyen járatos az általános és szak-
nyelvi fordítás elméletének és gyakorlatának tanításában. Aktívan vegyen részt a tanszék egyéb feladatainak megoldásá-
ban, illetve tananyagok írásában, kutatásában, és a doktori programok munkájában.
A pályázó rendelkezzék szakirányú végzettséggel, tudományos fokozattal, legalább 10 éves oktatói tapasztalattal és elõ-
adói gyakorlattal az elméleti, illetve angol nyelvészeti tárgyak területén. Habilitáció és/vagy DSc fokozat elõnyt jelent.

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Számvitel és Controlling Tanszékén
részmunkaidõs egyetemi docensi állásra (4 óra)

A kinevezett docens feladata részvétel a Pénzügy és számvitel szakképzési tantervéhez tartozó számviteli tárgyak tema-
tikáinak, tananyagainak kidolgozásában, a Számvitel I. tantárgy és a Számvitel speciális kérdései c. tantárgy elõadásai-
nak megtartása, gyakorlatainak koordinálása. Részvétel a tanszék Master-programjának kialakításában és megvalósítá-
sában, TDK és diplomamunkák vezetésében, kutatási és szakmai tevékenység szervezésében, tudományos munka vég-
zésében az érintett tématerületen, témavezetõként való bekapcsolódása a Gazdaságtudományi Kar doktori iskolájának
tevékenységébe, aktív részvétel a hazai és a nemzetközi szakmai közéletben.
A pályázó rendelkezzék tudományos fokozattal, többéves szakmai és egyetemi doktori tapasztalattal, idegen nyelvbõl
államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával.

GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Növényvédelmi Intézetben
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshelyre

A kinevezett egyetemi docens feladata a „Toxikológia”, az „Élelmiszerhigiéne”, a „Növényvédelmi higiéne”, valamint
az „Egészségvédelem és közegészségügy” tantárgyak elõadásainak tartása, a tananyag összeállítása, fejlesztése; jegyzet,
tankönyv, szakkönyv írása. Irányítja a TDK- és szakdolgozatot, valamint doktori (PhD) disszertációt készítõk, a tanárse-
gédek és az adjunktusok munkáját. Aktívan részt vesz az egyetemi, ill. a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben,
szakmai rendezvényeken, továbbá eredményes pályázati tevékenységet folytat.
A pályázó rendelkezzék agrárszakirányú egyetemi végzettséggel, PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal,
legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlattal, rendszeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel, széles körû
hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.

Növényvédelmi Intézetbe
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshelyre

A kinevezett egyetemi docens feladata a „Növényvédõszer kémiai alapismeretek”, az „Ültetvények gyomnövényei és
gyomirtása”, a „Zöldségnövények gyomnövényei és gyomirtása”, valamint a „Növényvédelmi enciklopédia” tantárgyak
elõadásainak tartása, a tananyag összeállítása, fejlesztése, jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása. Irányítja a TDK- és szak-
dolgozatot, valamint doktori (PhD) disszertációt készítõk, a tanársegédek és az adjunktusok munkáját. Aktívan részt
vesz az egyetemi, ill. a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben, szakmai rendezvényeken, továbbá eredményes
pályázati tevékenységet folytat.
A pályázó rendelkezzék agrárszakirányú egyetemi végzettséggel, PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal,
legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlattal, rendszeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel, széles körû
hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.
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MÉRNÖKI KAR
Folyamatmérnöki Tanszéken
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett docens feladatai:
– a „Számítógépes folyamatirányítás” és a „Mérnökség az Interneten” tárgyak oktatása, és
– részvétel a „Folyamatmérnöki laboratórium”, valamint a „Mérés és irányítástechnika” tárgyak laboratóriumi gyakorla-
tainak oktatásában,
– részvétel a vegyészmérnöki BSc és MSc szakok oktatásában, különös tekintettel a „Technológia irányítás” modul és a
„Mérnöki kommunikáció” tárgy tematikájának kidolgozására és tartására,
– a tanszék gazdasági tevékenységének koordinálása, különbözõ pályázatok összeállítása, felkészülés egyes tantárgyak
angol nyelvû elõadására,
– diplomaterv és diplomamunka témavezetése, a tanszéki TDK, PhD-munkák és egyéb kutatási projektek irányítása.

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

A pályázatok beadásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

A pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 90 napon belül kerül sor.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Pannon Egyetem Személyzeti Osztályán sze-
rezhetõk be. [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: (88) 624-236]

Dr. Gaál Zoltán s. k.,
rektor

A SEMMELWEIS EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
Egészségügyi Fõiskolai Kar (1088 Budapest, Vas u. 17.)
ÁPOLÁSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGPEDAGÓGIAI INTÉZETÉBEN
1 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,
– szülésznõi szakképzettség,
– szakterületének megfelelõ szakmai gyakorlat,
– jó elõadó-, gyakorlat-, illetve szemináriumvezetõ készség,
– legalább egy idegen nyelv ismerete.

A kinevezendõ fõiskolai tanársegéd feladata:
– „Szülészeti-nõgyógyázati szakápolástan” tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása elsõsorban a szülésznõképzésben,
– részvétel a tanórán kívüli szakmai gyakorlatok szervezésében,
– szakterületéhez tartozó témákban szakdolgozati konzultációk vezetése,
– a hallgatók tudományos munkájának segítése,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában,
– jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése,
– folyamatos szakmai önképzés a hatékonyabb oktatás és a következõ kinevezési fokozat elérése érdekében

1 rész munkaidõs fõiskolai tanársegéd állás betöltésére

Az állás 2006. szeptember 1-jétõl betölthetõ, 4 évre szóló, határozott idejû kinevezéssel.
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Az állás pályázati feltételei:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egészségügyi szakoktatói végzettség,
– felsõoktatásban szerzett oktatói tapasztalat,
– kardiotechnikusi klinikai gyakorlat,
– legalább egy idegen nyelv ismerete.

A kinevezendõ fõiskolai tanársegéd feladata:
– ápolástan tantárgy oktatása,
– szakdolgozati konzultációk vezetése,
– TDK hallgatók tudományos munkájának segítése,
– oktatási segédanyagok, jegyzetek készítése,
– a felsõoktatási törvényben foglaltak teljesítéséhez folyamatos szakmai önképzés

Dietetikai Tanszéken
1 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,
– egyetemi végzettség,
– dietetikusi, vagy vendéglátóipari fõiskolán szerzett szakirányú végzettség,
– legalább hároméves szakmai gyakorlat,
– jó kommunikációs és elõadóképesség,
– legalább egy idegen nyelv ismerete.

A kinevezendõ fõiskolai tanársegéd feladata:
– élelmezés menedzsment és élelmezési üzemek mûszaki ismeretei tantárgyak oktatása,
– szakmai gyakorlatok szervezése,
– szakdolgozati konzultációk tartása,
– TDK-hallgatók munkájának irányítása,
– tankönyvek, jegyzetek, segédanyagok készítése,
– aktív részvétel az intézet tudományos tevékenységében,
– a felsõoktatási törvényben foglaltak teljesítéséhez szükséges folyamatos önképzés.

Fizioterápiai Tanszéken
1 részmunkaidõs 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,
– gyógytornász szakképesítés,
– mozgásszervi osztályon szerzett klinikai gyakorlat,
– tudományos fokozat (PhD, kandidátus),
– angol nyelv elõadói szintû ismerete.

A kinevezendõ fõiskolai adjunktus feladata:
– Mozgásszervi betegségek fizioterápiája tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása,
– Mozgásszervi fizioterápia tudományos kutatása tantárgy elméleti, valamint a Biomechnaikai tantárgy gyakorlati okta-
tása,
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– klinikai gyakorlatvezetés,
– TDK-hallgatók munkájának irányítása.

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),
– 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],
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív a fõiskolai adjunktusi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” címû nyomtatvány, [beszerezhetõ az
egyetem Humánpoltikai (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 hitelesíteni) (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.

SEMMELWEIS EGYETEM
rektora (1085 Budapest, Üllõi út 26.)
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Közegészségtani Intézet
2 egyetemi tanársegédi állás
határozott – 4 év – idõre szóló kinevezéssel

Feladata:
– részvétel az intézet oktató és tudományos munkájában.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– közegészségtan iránti érdeklõdés,
– közegészségtan, társadalom-orvostan, kórbonctan vagy egyéb klinikai szakvizsga,
– angolnyelv-tudás.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok (helyben) hitelesített másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítványt (amennyiben a pályázó rendelkezik vele),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevõk megismerhetik,
– személyi adatlapot,
– orvosok alap és mûködési nyilvántartásának igazolását.

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.,
osztályvezetõ

2082 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám



A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a gazdasági fõigazgatói
magasabb vezetõi megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. január 1-tõl legfeljebb ötéves idõtartamra szól.
A megbízást a rektor javaslatára a fenntartó adja.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi képesítés vagy ezzel egyenértékû képesítés
[ez utóbbinak szerepelniük kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartás
valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelõen a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel],
– többéves gazdasági vezetõi gyakorlat, elõnyt jelent, ha a pályázó e gyakorlatát részben vagy egészben költségvetési
szervnél szerezte meg.

Pályázatot a fõiskola közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalói nyújthatnak be.

A gazdasági fõigazgató feladata:
A fõiskola mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az intéz-
mény szervezeti és mûködési szabályzata szerint, továbbá a fõiskola gazdálkodási szabályzatában meghatározott gazda-
sági szervezetének irányítása.
A gazdasági fõigazgató a feladatát az intézmény rektorának közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratot vagy annak
hiteles másolatát,
– a gazdasági szervezet irányítására és a gazdálkodásra vonatkozó vezetõi programját,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola Szervezeti és
Mûködési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, továbbá, minden olyan iratot, ame-
lyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani, a pályázatok elbírálási határideje 2006. október
31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a Nyíregyházi Fõiskola Humánerõforrások Osztályának vezetõje (Halkóné dr. Ru-
dolf Éva) ad, telefon: (42) 599-420.
A pályázatot a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve (címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.) kell benyújtani.

Dr. Balogh Árpád s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
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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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Csönge Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9513 Csönge,
Dózsa György u. 23.

Weöres Sándor Óvoda
9513 Csönge,
Dózsa György u. 10.

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

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül,
illetve az azt követõ elsõ testüle-
ti ülés.
Pc: Baranyai Ernõ polgármester.
Tel./fax: (95) 395-001

Egyházasfalu Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
9473 Egyházasfalu,
Fõ u. 89.

Napközi otthonos
óvoda
9473 Egyházasfalu,
Fõ u. 30.

Felsõfokú pedagógusi
képesítés, öt év szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. aug. 15.
Juttatás: vp.
Pc: Egyházasfalu község polgár-
mestere
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1. 2. 3. 4.

Gic Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8435 Gic,
Nagy Lajos út 23.

Napközi otthonos
óvoda
8435 Gic,
Zrínyi u. 1/1.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hó elsõ napja

Közös Fenntartású és
Közös Igazgatású Pusz-
tai Ferenc Általános Is-
kola és Napközi
Otthonos Óvoda Igaz-
gatótanácsa
8471 Káptalanfa,
Kossuth u. 85.

Napközi otthonos
óvoda
8471 Káptalanfa,
Kossuth u. 10.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc, f: Réthy István intézményve-
zetõ.
Tel.: (87) 576-014, (87) 576-015

Kelebia Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
6423 Kelebia,
Ady Endre u. 114.

Napközi otthonos
óvoda
6423 Kelebia,
Ady E. u. 108.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hónap elsõ munkanapja.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ soron következõ
testületi ülés.
Juttatás: 230% vp., szl.
Pc: Maczkó József polgármes-
ter.
Tel.: (77) 454-201

Petõfi Sándor Általános
Mûvelõdési Központ
igazgatója
9512 Ostffyasszonyfa,
Március 15. tér 3.

Petõfi Sándor ÁMK
Napközi Otthonos
Óvoda
9512 Ostffyasszonyfa,
Kossuth L. u. 28.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év óvodapedagógusi
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: óvodavezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2006. aug. 11.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
Pc: Nagy Sándorné ÁMK-igaz-
gató.
Tel./fax: (95) 394-008
E-mail: petofiamk@freemail.hu

Örkény Város Önkor-
mányzata
2377 Örkény,
Kossuth L. u. 2.

Napközi otthonos
óvoda

ÁEI: 2007. jan. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2006. nov. 30.
Juttatás: lakás megoldható.
Pc: Örkény Város Önkormány-
zatának polgármestere

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
Közgyûlése
7621 Pécs,
Széchenyi tér 1.

Enyezd Utcai Óvoda
7632 Pécs,
Enyezd u. 3.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, öt év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsgával egyenértékû
v.

ÁEI: 2007. jan. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2006. szept. 30.
Pehi: 2006. dec. 31.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc: Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatának polgármes-
tere
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Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Dombrád Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4492 Dombrád,
Rákóczi u. 36.

Móra Ferenc Általános
Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészeti Is-
kola

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga, legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 nap.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc: Dombrád város polgármeste-
re „Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel.
Tel.: (45) 465-001, (45) 465-390

Gesztely Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3715 Gesztely,
Szabadság tér 2.

Általános iskola
3715 Gesztely,
Posta u. 3.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-ve-
zetõi gyakorlat és v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 10 tanévre szól.
Pc: Gesztely Község Polgármes-
teri Hivatala

Mezõkomárom Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
8137 Mezõkomárom,
Petõfi S. u. 74.

Dr. Entz Géza
Általános Iskola
és Óvoda
8137 Mezõkomárom,
Petõfi S. u. 23.

Felsõfokú iskolai peda-
gógus-szakképesítés,
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni 30 napot követõ
elsõ testületi ülés.
Pc: Mohai János polgármester.
Tel.: (25) 246-247

Mucsony Nagyközségi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
3744 Mucsony,
Fõ út 2.

Kalász László
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda

Felsõfokú iskolai szak-
képesítés, öt év szgy.,
legalább ötéves vezetõi
gyakorlat.
Elõny: a közoktatás-ve-
zetõi képzettség megléte

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ elsõ testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló okiratok hite-
les másolata.
A pályázatot zárt borítékban „In-
tézményvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel kell benyújtani.

Egyéb vezetõi álláshelyek

Ostffyasszonyfa Köz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9512 Ostffyasszonyfa,
Kossuth L. u. 40.

Petõfi Sándor Általános
Mûvelõdési Központ
9512 Ostffyasszonyfa,
Kossuth L. u. 40.

Tanárképzõ fõiskolai
v., oktatás–informatikus
szakképesítés, pedagó-
gus munkakörben szer-
zett öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 11.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül,
illetve az azt követõ testületi
ülés.
Pc: Gecse József polgármester.
Tel./fax: (95) 394-001
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Várpalota Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.

Nevelési Tanácsadó
8100 Várpalota,
Kastélydomb u. 6.

Felsõfokú v., legalább
ötéves szgy.
Elõny: szakvizsgával
egyenértékû szakirányú
vezetõi szakképesítés

ÁEI: 2006. nov. 1.
A megbízás a képviselõ-testület
döntésétõl függõen öt, legfeljebb
tíz évre szól.
Pehi: 2006. okt. 31.
Pc: Leszkovszki Tibor polgár-
mester „Pályázat a Nevelési Ta-
nácsadó intézményvezetõi
álláshelyére” megjelöléssel.
Tel.: (88) 592-660

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
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
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Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Zalakomári Napközi
Otthonos Óvoda
8751 Zalakomár,
Tavasz u. 17.

3 fõ óvodapedagógus Fõiskolai v. (elsõsorban
pályakezdõ pedagógust
várunk)

ÁEI: 2006. szept. 1.
2 fõ esetében határozott idõre
szól, elõreláthatólag 2007. jún.
30-ig (várhatóan határozatlan
idejûvé válik csoportbõvítés
miatt)
1 fõ gyesen lévõ helyére kerül
alkalmazásra.
Pehi: 2006. júl. 31.
Juttatás: útiköltség-térítés, étkh.
f: Lakner Lajosné óvodavezetõ-
nél személyesen vagy telefonon.
Tel.: (93) 386-206.
E-mail: postamester@zalakoma-
rovoda.t-online.hu

Pedagógus

Széchenyi István
Általános Iskola
2351 Alsónémedi,
Iskola u. 1.

Testnevelés–matematika
szakos tanár

Tanárképzõ fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 21.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. és kézzel írt kísérõ-
levél.
Pc: Mayer Istvánné igazgató.
Tel.: (29) 337-140

Klebelsberg Kunó
Általános Iskola
és Gimnázium
1028 Budapest II.,
Szabadság u. 23.

Magyar–történelem
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás elõreláthatólag egy
tanévre szól.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 30 napon belül.
Tel.: 397-4569, 391-6920.
Fax: 376-8344

Szily Kálmán Kéttan-
nyelvû Mûszaki Közép-
iskola, Szakiskola és
Kollégium
1097 Budapest,
Timót u. 3.
Tel.: 280-6859

2 fõ informatika szakos
középiskolai tanár
2 fõ épületgépész szak-
oktató

ÁEI: 2006. aug. 25.

Kapocs Általános
és Magyar–Angol
Kéttannyelvû Iskola
1188 Budapest,
Kapocs u. 56.

Angol szakos nyelvtanár
számítástechnika,
biológia vagy történe-
lem szakos párosítással

ÁEI: 2006. aug. 15.
Tel./fax: 295-4629, 290-7353
E-mail: kapocsiskola@kapocsis-
kola.hu
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Pataky István Fõvárosi
Gyakorló Híradásipari
és Informatikai Szakkö-
zépiskola
1101 Budapest,
Salgótarjáni út 53/B

Villamosmérnük–mér-
nöktanár,
informatika–bármely
szakos tanár

ÁEI: 2006. aug. 15.
Juttatás: munkahelyi étkezés,
utazásiköltség-térítés.
Pc: Babosa Antal igazgató.
Tel.: 261-2615

Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2700 Cegléd,
Kút u. 2.

Gitártanár
50–60%-os határozott
idejû kinevezéssel

Zenemûvészeti fõisko-
lai v., vagy a zenemû-
vészeti fõiskola utolsó
éves hallgatója

ÁEI: 2006. szept. 1.
F: P. Szabó Zoltánné igazgató-
nõnél telefonon, esetleg írásban
az iskola címén.
Tel.: (53) 311-590

Eötvös József
Általános Iskola
és Zeneiskola
2737 Cegléd,
Pesti út 160.
Tel./fax: (53) 378-007,
(53) 578-557

Napközis csoportvezetõ

Németnyelv-szakos ta-
nár, vagy nemzetiségi
tanító

Testnevelés szakos ta-
nár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Pbhi: folyamatos.
Juttatás: étkh.
Pc: az iskola igazgatója
Tel.: (53) 578-503

Sugár Rezsõ Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2370 Dabas,
Bajcsy-Zsilinszky u. 17.

Zongora szakos tanár Fõiskolai szakirányú v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pbhi: 2006. júl. 30.
Pc: Joó Tibor igazgató.
Tel./fax: (29) 360-263, (29)
562-160, (20) 551-2251

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
és Óvoda
4063 Debrecen,
Kastélykert u. 44.

Tanító szakos napközis
nevelõ

Pedagógus v. ÁEI: 2006. aug. 31.
Pehi: 2006. júl. 31.
Pc: Kõrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola és Óvoda igazgatója

Általános iskola
5836 Dombegyház,
Aradi u. 9.

Fizika szakos tanár (fél-
állás)

Gyógypedagógus (hatá-
rozott idõre

ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: étkh., szükség esetén
szl. biztosítva

Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ
9023 Gyõr,
Cirkeli u. 31.
Tel.: (96) 518-215

Logopédus Gyógypedagógia fõis-
kolai logopédiai v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pehi: 2006. júl. 31.
Pc., f: Rajtáné Szabó Zsuzsa
igazgató

Damjanich János
Ipari Szakképzési
Intézet
Hatvan,
Vécsey út 2/A

Angol szakos tanár

informatika szakos ta-
nár

matematika szakos ta-
nár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. aug. 21.
Jelentkezés írásban.
f: intézmény vezetõjénél telefo-
non vagy személyesen.
Tel.: (37) 342-844
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ÁMK Dr. Fejérpataky
László Általános és
Mûvészeti Alapiskola
2454 Iváncsa,
Fõ u. 61.

Matematika–számítás-
technika,
matematika–fizika

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Pbhi: 2006. aug. 1.
Juttatás: étkezési lehetõség.
Szl. nincs.
Tel./fax: (25) 506-370

Radnóti Miklós Gimná-
zium és Informatikai
Szakközépiskola
6440 Jánoshalma,
Radnóti u. 13.
Tel.: (77) 501-168

Gyakorlati oktatásvezetõ Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Juttatás: étkh., utazási költség
80%-ának térítése

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Mészáros
Lõrinc Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
5130 Jászapáti,
Vasút út 2.
Tel.: (57) 540-960,
(57) 540-961

Matematika és/vagy fi-
zika szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Juttatás: étkh., szf. (1 szobás),
vagy utazási hozzájárulás

Könyves Kálmán
Általános Iskola
2173 Kartal,
Iskola tér 1.

Magyar–bármely sza-
kos pedagógus

Fõiskolai v. Juttatás: étkh.

Vörösmarty Mihály Ál-
talános, Közép és Mû-
vészeti Iskola
2475 Kápolnásnyék,
Gárdonyi u. 29.

Matematika–fizika sza-
kos tanár

Gyógypedagógus peda-
gógus tanár

Egyetemi v.

Fõiskolai v.

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pc: az iskola igazgatója.
Tel.: (22) 368-940

Közös Fenntartású és
Közös Igazgatású Pusz-
tai Ferenc Általános Is-
kola és Napközi
Otthonos Óvoda
8471 Káptalanfa,
Kossuth u. 85.

2 fõ tanító Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pehi: azonnal.
Juttatás: szl, étkh.
Pc., f: Réthy István intézmény-
vezetõ.
Tel.: (87) 576-014, (87) 576-015

Festetics György
Zeneiskola
8360 Keszthely,
Deák Ferenc u. 3.

Gitártanár Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2006. aug. 16.
Pehi: 2006. aug. 10.
Pc: igazgató.
Tel.: (83) 312-634

Baranya Megyei
Önkormányzat
Nagy László
Gimnáziuma, Szakközép-
iskolája, Szakiskolája
és Kollégiuma
7300 Komló,
Alkotmány u. 2.
Tel.: (72) 482-261

Biológia–bármely sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 16.
Pc: Rendeki Ágoston igazgató
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Árpád Fejedelem
Általános Iskola
2632 Letkés,
Rákóczi u. 2.
Tel.: (27) 376-068

Biológia, kémia, nap-
közis nevelõ

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

Lõrinci Város Önkor-
mányzata Zeneiskola
3021 Lõrinci,
Árpád út 40.
Tel.: (37) 388-413

Gitártanár, szolfézstanár

Szintetizátortanár

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

+ szakirányú v.

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pc: Kelemen Attila igazgató

Mezõberény–Bélmegyer
Kistérségi Általános
Iskola
5650 Mezõberény,
Petõfi út 17–19.

Német nemzetiségi tanár

logopédus

2 fõ napközis nevelõ

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
f: tel: (66) 515-573

Baranya Megyei Ön-
kormányzat Radnóti
Miklós Szakközépisko-
lája és Szakiskolája
7700 Mohács,
Kossuth Lajos u. 71.

Angol–bármely,
magyar–magyar,
matematika–bármely,
német–bármely,
történelem–bármely
szakos tanár

ének–bármely szakos
tanár

Egyetemi v.

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. aug. 21.
Jelentkezés személyesen, írás-
ban vagy telefonon
Pc: Vajdicsné Gubritzky Mag-
dolna igazgató.
Tel.: (69) 322-106

Cserháti Sándor Mûsza-
ki Szakképzõ Iskola és
Kollégium
8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 74/A
Tel.: (93) 313-010,
(93) 312-383

Kémia–biológia és
informatika–bármely
szakos tanár

gépészmérnök techno-
lógus (CNC-ismeretek-
kel elõnyben)

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
Pehi: 2006. júl. 31.
Juttatás: szf., étkh.
Pc: Johanidesz István igazgató.
f: tel.: (93) 313-010

Toldi Miklós
Élelmiszeripari
Középiskola, Szakiskola
és Kollégium
2750 Nagykõrös,
Ceglédi u. 24.
Tel.: (53) 351-922
Fax: (53) 351-599

2 fõ informatika szakos
tanár

sütõ szakmai technoló-
giát és gyakorlatot ok-
tató tanár

géptani gyakorlati
oktató

magyar–történelem sza-
kos tanár

testnevelõtanár

közgazdásztanár

Egyetemi v.

fõiskolai v.

egyetemi v. (félállás-
ban)

egyetemi v.

ÁEI: 2006. aug. 16.
Juttatás: kedvezményes étkezés,
útiköltség-térítés, szf.
f: Marton Gézáné telefonon.
Tel.: (53) 351-922.
Pc: Kiss Imre igazgató
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Blaskovits Oszkár
Általános Iskola
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.

Tanár számítástechnika,
technika, rajz, ének, an-
gol szakos párosítással

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pbhi: 2006. aug. 1.
Tel.: (28) 546-615.
Fax: (28) 546-616

Liszt Ferenc Alapfokú
Mûvészeti Iskola
5900 Orosháza,
Vörösmarty u. 1/C

Moderntánc szakos ta-
nár

néptánc szakos tanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2006. szept. 1.
f: Riczánné Muzsik Ibolya.
Tel.: (68) 412-658, (68) 512-150

Általános és zeneiskola
2721 Pilis,
Kossuth L. u. 30.

Gitár szakos tanár Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Jelentkezés személyesen vagy
telefonon Solymosi Sebestyén
tagozatvezetõnél.
Tel.: (29) 498-123.
Fax: (29) 499-066

Öreglaki Körzeti Álta-
lános Iskola és Óvoda
8697 Öreglak,
Nagy József u. 12.

Tanító Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 21.

Aranypart Középiskolai
Kollégium és Nevelési
Tanácsadó
8600 Siófok,
Beszédes st. 79.
Tel./fax: (84) 311-630

Kollégiumi nevelõtanár
(nõ)

Magyar szakos egyete-
mi v., német- és angol-
nyelv-ismeret

ÁEI: 2006. szept. 1.
f.: igazgató.
Tel.: (84) 311-630

Jókai Mór
Általános Iskola
2800 Tatabánya II.,
Jókai u. 62.
Tel./fax: (34) 309-012

Napközis tanító Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pbhi: 2006. júl. 31.
Pehi: 2006. aug. 15.
Juttatás: étkh.
Pc: igazgató

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

A Magyar Akkreditációs Bizottság Titkárságának megszüntetõ okirata,
valamint a Professzorok Háza alapító okiratának módosítása

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) és a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bi-
zottságról szóló 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a

Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága

(a továbbiakban: MAB Titkárság) elnevezésû, önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
szervet – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – megszüntetem. A megszüntetés indoka: a MAB Titkárság által ellá-
tandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetõ [Áht. 90. § (1) bekezdés c) pont].
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I. Adatok

1. A költségvetési szerv neve: Magyar Akkreditációs Bizottság Titkársága
2. Angol nyelvû elnevezése: Hungarian Accreditation Committee, Secretariat
3. Székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.
4. Felügyeleti szerv: oktatási miniszter
5. Megszüntetõ szerv: Oktatási Minisztérium
6. Jogutód: Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság

II. A MAB Titkárság alapfeladatainak (alaptevékenységeinek) jövõbeni ellátása

A MAB Titkárság valamennyi alapfeladata a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottsághoz (a továbbiakban:
MAB) kerül át.

III. Jogutódlás

A MAB Titkárság jogutódja a MAB, amely az Ftv. és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény alap-
ján jogi személyiséggel rendelkezõ, független, országos szakértõi feladatokat ellátó és a közhasznúsági nyilvántartásba
vétel nélkül kiemelkedõen közhasznú szervezet. A MAB Titkárság által kötött szerzõdésekben megszûnésének napjától
a MAB Titkárság helyébe valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a MAB lép.

IV. A MAB Titkárság vagyona

A MAB Titkárság alaptevékenységének ellátásához szükséges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi joga
a megszûnés napjától a MAB-ra száll át.

V. A MAB Titkárság által foglalkoztatott munkatársak

Az Ftv. 152. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a MAB Titkárságnál foglalkoztatott közalkalmazottaknak a
MAB-nál történõ továbbfoglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek, a
munkáltató személyében bekövetkezõ változásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, figyelembe véve az Ftv.
111. §-ának (5) bekezdésében foglaltakat.

VI. Záró rendelkezés

A jelen megszüntetõ okirat – az Ftv. 152. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban – 2006. július 1-jén lép
hatályba.

Iktatószám: 10376-2/2006.
Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter

A Professzorok Háza alapító okirata

Figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3), 89. § (1) és 90. § (2) bekezdésére, vala-
mint az oktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésének
j) pontjára – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –

Professzorok Háza

alapító okiratát módosítom, és az egységes szerkezetû alapító okiratát az alábbiak szerint állapítom meg:
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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 elõsegítése az
Oktatási Minisztérium (OM) költségvetésében fejezeti szinten meghatározott felsõoktatási feladatok megvalósulását,
segítse a felsõoktatási intézmények és háttérintézmények hatékony mûködését, és tájékoztató tevékenységével hozzájá-
ruljon 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,
képzéssel, tudományos tanácsadással, valamint tudományszervezéssel kapcsolatos feladatainak megvalósításához.

II. A Professzorok Háza alaptevékenysége

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

a) ellátja a felsõoktatás-fejlesztési stratégia keretében meghatározott ágazat- és intézményfejlesztési feladatok szerve-
zését és végrehajtását;

b) az OM felsõoktatási helyettes államtitkára felkérésére készült kéziratokból könyvet, elektronikus adathordozót, va-
lamint idõszakos megjelentetéssel a Magyar Felsõoktatás címû folyóiratot szerkeszti, kiadja és terjeszti;

c) ellátja az országos intézményi kreditnyilvántartással kapcsolatos, valamint az intézményi tanulmányi pontrendsze-
rek nyilvántartásával, azok fejlesztésében való segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat, segíti az Országos
Kredittanács munkáját;

d) 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
informatikai szolgáltatásokat nyújt, és ezzel összefüggésben nyilvántartási, adatszolgáltatási, elemzési, valamint ven-
dégház-üzemeltetési feladatokat lát el az OM háttérintézményei, valamint az OM által kijelölt más szervezetek részére,
így különösen:

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
döntésekrõl, 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 felsõokta-
tási háttérintézmények megkeresései alapján elsõsorban a felsõoktatáshoz kapcsolódó tevékenységet kifejtõ személyek
elszállásolását biztosítja;

d) az OM és a felsõoktatási háttérintézmények külön megkeresésére Budapesten és környékén vendégházként igény-
be vehetõ szálláshelyek nyilvántartásával és elérhetõségének biztosításával közremûködik a vendégházi igények
költséghatékony 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
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megállapodás létrehozása. Ezt a tevékenységet a PH részjogkörû költségvetési egysége, az Oktatásügyi Közvetítõi
Szolgálat (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, továb-

bá 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 Kutatóinté-
zet (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
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 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
75.14 Közigazgatást kiegészítõ szolgáltatás
75.21 Külügyek
80.42 Máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2095



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

7. Szakágazati besorolása TEÁOR szerinti megjelöléssel:
80.42 Máshová 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, ingatlanhasznosítási, 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 Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás

4. A PH alaptevékenysége nem tekinthetõ vállalkozási tevékenységnek, továbbá a PH azon felsõoktatási háttérintéz-
ményeknek, 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,
valamint vonja vissza megbízását, illetve szükség esetén nevezi ki, menti fel, és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói
jogokat. 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.

3. A FKI és az OKSZ vezetõjét – a fõigazgató javaslatára – az oktatási miniszter nyilvános pályázat útján, határozott
idõre – de legfeljebb ötévi idõtartamra – bízza meg, valamint vonja vissza megbízását, illetve szükség esetén nevezi ki,
menti fel. Az FKI, valamint az OKSZ vezetõi felett az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja, azzal a meg-
szorítással, hogy az FKI és OKSZ vezetõit a szakmai tevékenységek ellátása körében nem utasíthatja. A vezetõi megbí-
zás magasabb vezetõi megbízásnak minõsül. Az FKI és az OKSZ vezetõje az oktatási miniszternek tevékenységérõl
évente beszámol.

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

5. Az FKI és az OKSZ alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a részjogkörû költségvetési egység vezetõje gyako-
rolja azzal a megszorítással, hogy az FKI, az OKSZ alkalmazottját a PH vezetõ tisztségviselõje és alkalmazottja nem
utasíthatja.

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

7. Jelen alapító okirat hatálybalépését követõ 60 napon belül a PH fõigazgatója köteles az SzMSz-t jóváhagyásra az
oktatási miniszterhez felterjeszteni.

V. A Professzorok Háza gazdálkodása

1. A PH önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szem-
pontjából teljes jogkörrel rendelkezik. A részjogkörû költségvetési egységek egyes elõirányzatai feletti rendelkezési jo-
gosultsággal a PH, míg meghatározott más elõirányzatok felett a költségvetési egységek – az SzMSz-ben meghatározott
feltételek szerint – rendelkeznek.

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

VI. Záró rendelkezés

A jelen alapító okirat 2006. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2006. április 10-én kelt 5237-2/2006. számú
alapító okirat hatályát veszti.

Iktatószám: 10763-3/2006.
Dr. Magyar Bálint s. k.,

oktatási miniszter

Felhívás a Középiskolások országos angol nyelvi versenyére

A versenyt a barcsi Széchényi Ferenc Középiskola és Kollégium hirdeti meg a PTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti
Tanszékének szakmai segítségével.

A verseny célja, hogy közelebb hozza az angol nyelvet intenzíven tanuló diákokat egymáshoz, összemérhessék tudá-
sukat és kipróbálhassák magukat már a 9. és a 10. évfolyamokon. Ezen kívül az, hogy tapasztalatot szerezhessenek az új
típusú érettségi rendszer feladataiban, versenykörnyezetben.

A versenyt a következõ kategóriákban hirdetjük meg:
I. kategória: középiskolák 9. évfolyamos tanulói,
II. kategória: középiskolák 10. évfolyamos tanulói.
A versenyre nem nevezhetnek azok a tanulók, akiknek az angol nyelv az anyanyelvük, vagy a nyelvet olyan iskolában

tanulták, ahol a tanítás nyelve az angol.

A verseny fordulói:
1. forduló: iskolai írásbeli idõpontja (a 2006-2007. évi angol nyelvi OKTV 1. fordulójával egy idõben)
2. forduló: 2007. április 20. péntek 9 óra
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A nevezés módja: nevezni egyénileg lehet az iskolák szaktanárainál, akik a nevezési lapokat (letölthetõ az iskola hon-
lapjáról, ill. megtalálható a megyei hírlevelekben) továbbítják a barcsi Széchényi Ferenc Középiskolába e-mailben cím:
szfgimi@freemail.hu vagy samariann@index.hu 2006. október 15-ig.

A nevezési díjakat, 1000 Ft/fõ, a következõ számlaszámra kérjük átutalni: Széchényi Ferenc Mûvelõdési-Oktatási
Alapítvány 11743057-20013482

Mindkét kategóriában az elsõ három helyezett könyvutalványt kap.
Minden benevezõ iskola részletes útmutatót kap a szervezõktõl, de honlapunkon is tájékozódhatnak a verseny

részleteirõl.

Elérhetõségeink: tel: 82/463-326, fax: 82/565-065, Palotai Zoltánnét (Enikõ) kell keresni.
e-mail: szfgimi@freemail.hu
honlap: www.szechenyi-barcs.sulinet.hu

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
ORIENTALISZTIKAI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
A japán történelem és az ehhez kapcsolódó tárgyak oktatása az alapképzésben és a doktori programban, a japán sza-

kon folyó oktatási és kutatási tevékenység szervezése, irányítása és felügyelete. Az egyetemi docenssel szemben elvárás,
hogy a japanisztikában színvonalas kutatómunkával, magyar és idegen nyelvû publikációval rendelkezzék, a japánon
kívül legalább két idegen nyelvet jól ismerjen.

Valamennyi egyetemi docensi pályázat benyújtásának feltétele: kandidátusi vagy PhD-fokozat, legalább 8 éves felsõ-
oktatási gyakorlat. A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben az egyetemi docensekkel szemben tá-
masztott további követelményeknek: a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak, és az
ELTE oktatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai életútjának tömör, tényszerû ismertetését,
– oktatási-kutatási tevékenységét (kb. fél oldal terjedelemben),
– a nemzetközi tudományos szakmai életben való részvételének ismertetését (jelentõsebb szakmai tanulmányútjai,

tagságok, eredmények),
– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot,
– a szakképzettséget,
– tudományos fokozat (PhD- vagy kandidátusi fokozat),
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul: pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt

bizottságok és testületek megismerjék,
– hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bu-
dapest, Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított 30. nap.
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ÓKORTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
Klasszikus és ezüstkori latin auktorolvasási szemináriumok, latin nyelvi órák tartása szakos/szakirányi és nem szakos

hallgatóknak, elõadások és szemináriumok tartása, szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgozatok vezetése és bírá-
lata az antik (különösen a latin) irodalomtörténet területén, a latintanári képzés szakmódszertani óráinak tartása és szer-
vezése, kapcsolattartás a tanítási gyakorlatot befogadó iskolákkal, részvállalás az intézet, a tanszék, ill. a kar különféle
oktatásszervezési, tananyag-fejlesztési, könyvtárfejlesztési munkáiban. A pályázó rendelkezzék legalább PhD- vagy az-
zal egyenértékû tudományos fokozattal, hosszabb oktatási tapasztalattal, tudományos publikációkkal, aktívan vegyen
részt a hazai és a nemzetközi klasszika-filológiai életben, mindenekelõtt konferencia-részvétellel.

Valamennyi egyetemi docensi pályázat benyújtásának feltétele: kandidátusi vagy PhD-fokozat, legalább 8 éves felsõ-
oktatási gyakorlat. A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben az egyetemi docensekkel szemben tá-
masztott követelményeknek: a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak, és az ELTE ok-
tatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai életútjának tömör, tényszerû ismertetését,
– oktatási-kutatási tevékenységét (kb. fél oldal terjedelemben),
– a nemzetközi tudományos szakmai életben való részvételének ismertetését (jelentõsebb szakmai tanulmányútjai,

tagságok, eredmények),
– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot,
– a szakképzettséget,
– tudományos fokozat (PhD- vagy kandidátusi fokozat),
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul: pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt

bizottságok és testületek megismerjék,
– hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bu-
dapest, Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított 30. nap.

TÖRTÉNETI INTÉZETBE
részfoglalkozású további jogviszonyú
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docensi feladata:
Részvétel a történelem szakos, a történelem alapszakos képzésben a történeti földrajz, a történeti kutatás módszerei, a

történeti segédtudományok oktatásában, kiemelt részvétel a levéltáros képzésben, a BA levéltári szakirány képzésében,
a levéltár MA képzésben. Részvétel a Történelem Segédtudományai Doktori Program oktatásában. A pályázónak ren-
delkeznie kell e tárgyak egyetemi oktatási tapasztalatával, történelem és levéltár szakos oklevéllel, jártasnak kell lennie a
latin és magyar nyelvû koraújkori paleográfiában.

Valamennyi egyetemi docensi pályázat benyújtásának feltétele: kandidátusi vagy PhD-fokozat, legalább 8 éves felsõ-
oktatási gyakorlat. A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben az egyetemi docensekkel szemben tá-
masztott követelményeknek: a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak, és az ELTE ok-
tatói követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai életútjának tömör, tényszerû ismertetését,
– oktatási-kutatási tevékenységét (kb. fél oldal terjedelemben),
– a nemzetközi tudományos szakmai életben való részvételének ismertetését (jelentõsebb szakmai tanulmányútjai,

tagságok, eredmények),
– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot,
– a szakképzettséget,
– tudományos fokozat (PhD- vagy kandidátusi fokozat),
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul: pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt

bizottságok és testületek megismerjék,
– hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bu-
dapest, Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított 30. nap.

Dr. Klinghammer István s. k.,
rektor

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Polgári Eljárásjogi Tanszéke
pályázatot hirdet
egyetemi docensi tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– a polgári eljárásjog tantárgyhoz kapcsolódó valamennyi oktatási feladat ellátása, elõadások, szemináriumok, speciá-

lis kollégiumok tartása, vizsgáztatás,
– évfolyam- és záró dolgozatok, doktori disszertációk témavezetése,
– tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyagok írása,
– kutatásokban való részvétel, a kutatási eredmények publikálása,
– feladata továbbá az oktatói-kutatói utánpótlás nevelése, a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori (PhD)-fokozat,
– hosszabb idejû felsõoktatási gyakorlat,
– hazai elismertség,
– jelentõs tudományos tevékenység,
– az egyetemmel létesített munkaviszony.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.
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Római Jogi Tanszéke
pályázatot hirdet
egyetemi docensi tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– a római jog tantárgyhoz kapcsolódó valamennyi oktatási feladat ellátása, elõadások, szemináriumok, speciális kollé-

giumok tartása, vizsgáztatás,
– évfolyam- és záró dolgozatok, doktori disszertációk témavezetése,
– tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyagok írása,
– kutatásokban való részvétel, a kutatási eredmények publikálása,
– feladata továbbá az oktatói-kutatói utánpótlás nevelése, a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori (PhD)-fokozat,
– hosszabb idejû felsõoktatási gyakorlat,
– hazai elismertség,
– jelentõs tudományos tevékenység,
– az egyetemmel létesített munkaviszony.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét.

A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Prof. dr. Szûcs Ferenc s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM – Sopron – rektora
pályázatot hirdet a
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, leg-
alább 6 éves felsõoktatási gyakorlattal rendelkeznek.

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata lesz a Digitális képfeldolgozás és Fotogrammetria címû tantárgyak gondo-
zása és elõadása, a tanszék oktatói-tudományos, fejlesztõ tevékenységben való aktív részvétel; a tanszék szakterületének
megfelelõ szakmai tevékenység végzése, hallgatói csoportok vezetése, irányítása; elõadások szervezése, tartása,
speciális kollégiumok vezetése.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– doktori (PhD) fokozattal,
– legalább egy nyelvbõl középfokú nyelvvizsgával,
– szakképzettségének megfelelõ munkaterületen végzett eredményes felsõoktatási gyakorlattal,
– tudományágának átfogó ismeretével, magas színvonalú elõadások tartásához szükséges felkészültséggel,
– önálló eredményeket is tartalmazó színvonalas publikációkkal,
– szakmai-közéleti tapasztalattal, magasabb szintû oktatásszervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,
– a tudományos segédmunkatársak, tudományos munkatársak, doktori képzésben részt vevõk tanulmányi szakmai te-

vékenysége irányításának képességével.

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2101



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,
– külsõ pályázat esetén 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 BERZSENYI DÁNIEL FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
Informatika Tanszékére
fõiskolai tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: az informatikai – elsõsorban pedagógiai és menedzsment – alkalmazásainak,
valamint az információmenedzsment témaköreinek oktatása, beosztott oktatók és kutatók munkájának irányítása, a hall-
gatók és az oktatók tanulmányi és tudományos munkájának segítése, vezetése.

A pályázónak rendelkeznie kell: legalább 15 éves felsõoktatási oktatói gyakorlattal, elismert szakirányú oktatói, kuta-
tói, oktatás-, illetve kutatásszervezõi tevékenységgel, széles körû publikációs tevékenységgel az alkalmazott informa-
tika és az információmenedzsment területén, legalább egy nyelv állami nyelvvizsgával igazolt ismeretével.

A pályázathoz mellékelni kell a részletes szakmai önéletrajzot, tudományos munkák jegyzékét, szakképzettséget, tu-
dományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a fõiskola rektorának kell benyújtani a megjelenést követõ 30 napon belül (9701 Szombathely, Károli
Gáspár tér 4., Pf. 170).

Prof. dr. Gadányi Károly s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FÕISKOLAI KAR
INTELLIGENS MÉRNÖKI RENDSZEREK INTÉZETÉBE
teljes munkaidõs egyetemi tanári állás betöltésére

Általános pályázati feltételek: az egyetemi tanári állásra pályázónak meg kell felelnie a 2005. évi CXXXIX. felsõokta-
tásról szóló törvény 81. és 87. §-ában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban
való végrehajtásról szóló 33/2000. (XII. 26.) OM rendeletben és a fõiskola oktatói követelményrendszerében meghatá-
rozott feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
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A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: számítástudomány, algoritmusok elmélete és gyakorlata területén az oktatási
és kutatási feladatokban való vezetõ oktatói feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, szakmai díjait,
– szakmai, illetve oktatási, kutatási-tudományos munkáját,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját.

A pályázathoz csatolni kell:
– a részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel

kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2006. november 1-je.
A pályázatot 2 példányban, a közzétételtõl számított 30 napon belül kell prof. dr. Rudas Imréhez, a Budapesti Mûszaki

Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/b) rektorához benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje, a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Fõiskolai Kar In-

telligens Mérnöki Rendszerek Intézetének egyetemi állására”.
A fõiskola oktatói követelményrendszere és egyéb dokumentumok a rektori hivatalban megtekinthetõk (1034 Buda-

pest, Bécsi út 96/b, telefon: 219-6604).

Prof. dr. Rudas Imre s. k.,
rektor

A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA
GAZDASÁGI FÕISKOLAI KARA
pályázatot hirdet a
Pénzügyi és Számvitel Tanszékre
fõiskolai docensi állás betöltésére

Feladata: a vállalati pénzügyek oktatása.

Pályázati feltétel:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– kandidátusi, PhD-fokozat,
– többéves felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvényben és a TSF oktatói követelményrendszerében a fõiskolai docensek-

kel szemben támasztott követelményeknek.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, valamint idegennyelv-tudást igazoló okiratok

hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a megjelenést követõen 30 napon belül a Tessedik Sámuel Fõiskola Rektori Hivatalába (5540 Szarvas,
Szabadság út 2.) kell benyújtani.

Dr. Patay István s. k.,
egyetemi tanár, rektor
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Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Fertõhomok Község
Önkormányzata

Napközi Otthonos
Óvoda Fertõhomok

Óvodapedagógus-mun-
kakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kolai v. Legalább öt év
óvodapedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtást követõ 60 na-
pon belül.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolatát is.
A pályázatot egy eredeti és két
másolati példányban, zárt borí-
tékban kell benyújtani „Óvoda-
vezetõi pályázat” megjelöléssel.
Pc: Jakab Zsolt körjegyzõ
Hegykõ-Fertõhomok
Körjegyzõség
9437 Hegykõ, Iskola u. 1.

Szent György Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgatótanácsa
5111
Jászfelsõszentgyörgy,
Fõ út 82.

ÁMK Napközi
Otthonos Óvoda
5111
Jászfelsõszentgyörgy,
Tüzér u. 2.

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi v., legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás 2016. aug. 15-ig
tíz évre szól.
Pc: ÁMK igazgató
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.

Kállósemjén
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4324 Kállósemjén,
Kossuth út 112.
Tel./fax: (42) 255-423,
(42) 255-356

Öt csoportos „Ficánka”
Napközi Otthonos
Óvoda
4324 Kállósemjén,
Dózsa Gy. u. 22.

Szakirányú fõiskolai v.,
öt év szgy.
Elõny: idegennyelv-tu-
dás

ÁEI: 2006. dec. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2006. nov. 30.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát a szemé-
lyes adatainak nyíltan, ill. zártan
történõ kezelésérõl is.
Pc: Kállósemjén nagyközség
polgármestere

Kisoroszi Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2024 Kisoroszi,
Széchenyi u. 93.

Kisoroszi Óvoda
2024 Kisoroszi,
Széchenyi u. 140.

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

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. aug. 29.
Pc: Molnár Csaba polgármester
Tel./fax: (26) 392-015

Novajidrány Község
Önkormányzata és
Gradna Község
Önkormányzata
3872 Novajidrány,
Kossuth út 111.

Napközi otthonos
óvoda
3872 Novajidrány,
Kossuth út 89.

Fõiskolai v., öt év szgy.
Elõny: vezetõi
gyakorlat, ill.
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Novajidrány Község
Önkormányzata
3872 Novajidrány,
Kossuth út 111.

Óbarok Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2063 Óbarok,
Iskola u. 3.

Óbaroki Napközi
Otthonos Óvoda

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógiai szakvizsga,
legalább ötéves pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
öt évre szól.
Szl. nincs
Pc: Óbarok Község
Önkormányzat polgármestere
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Iskolaigazgató

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

1. 2. 3. 4.

Cégénydányád-
Gyügye-Számosújlak
Önkormányzatok Kép-
viselõ-testülete
4732 Cégénydányád,
Dózsa Gy. u. 2.

Általános iskola
4732 Cégénydányád,
Zrínyi u. 1.

Általános iskolai tanári
v., öt év szgy., közokta-
tásvezetõ szakos, vagy
elõny többéves vezetõi
gyak.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt vagy tíz évre
szólhat.
Pehi: a véleményezés lejártát kö-
vetõ soron következõ együttes
testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget, szakképzettséget iga-
zoló diplomák, vagy közjegyzõ
által 30 napnál nem régebbi hite-
lesített másolatok.
Pc: Cégénydányád, Gyügye,
Szamosújlak Önkormányzatok
Körjegyzõsége
4732 Cégénydányád,
Dózsa Gy. u. 2.

Csengerújfalu Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4764 Csengerújfalu,
Kossuth u. 102.

Peres Sándor
Általános Iskola
és Óvoda

Egyetemi vagy fõisko-
lai v., legalább ötéves
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. aug. 15.
Juttatás: szükség esetén szl.
A pályázathoz csatolni kell: kép-
zettséget igazoló okirat hiteles
másolatát is.
Pc: Csengerújfalu község
polgármestere.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.

Erdõbénye Községi
Önkormányzat
3932 Erdõbénye,
Kossuth u. 31.

Szent István
Általános Iskola
3932 Erdõbénye,
Kossuth u. 12.

Felsõfokú szakirányú
v., öt év szgy.
Elõny: német vagy an-
gol szak és közoktatási
vezetõi szakvizsga

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pehi: 2006. aug. 1.
Pc: községi önkormányzat
polgármestere

Külsõvat Község
Önkormányzata
9532 Külsõvat,
Kossuth u. 70.

Zrínyi Miklós
Általános Iskola és
Óvoda

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtástól számított
30 nap.
Pc: Külsõvat község
polgármestere

Magyaratád és Patalom
Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7463 Magyaratád,
Hõsök tere 4.

Általános iskola
és óvoda
(közös igazgatású
intézmény)
Magyaratád

A közoktatási törvény
18. §-ában foglaltak
szerint

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig
szól.
Pehi: 2006. aug. 25.
Pc: Magyaratád község
polgármestere
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1. 2. 3. 4.

Tardos Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2834 Tardos,
Rákóczi Ferenc u. 10.

Fekete Lajos
Általános Iskola
2834 Tardos,
Rákóczi Ferenc u. 7.

A közoktatásról és a
közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló törvények-
ben és végrehajtási
rendeleteikben elõírtak.
Elõny: szlovák nemze-
tiségi iskolapedagógusi
v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a megjelenést követõ har-
mincegyedik napon.
Munkaszüneti nap esetén az
azt követõ elsõ munkanapon
16 óráig beérkezõen.
Pehi: a jogszabályban elõírt ha-
táridõk figyelembevételével,
legkésõbb 2006. szept. 1-ig.
Juttatás: vp. 200%.
A pályázathoz csatolni kell a
végzettséget igazoló okiratok hi-
teles másolatát.
Pc: Tardos község jegyzõje
Tel.: (34) 592-050
Fax: (34) 592-051
A pályázatokat írásban, két pél-
dányban kell benyújtani.

Tarpa Nagyközség
Önkormányzata
4931 Tarpa,
Kossuth u. 23.

Esze Tamás
Általános Iskola
és Óvoda

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v., leg-
alább öt év szgy.
Elõny: közoktatásveze-
tõi vagy pedagó-
gus-szakvizsga.

A megbízás öt évre szól.
Pehi: a beadás határidejétõl szá-
mított 60 napon belül.
Pc., f: Tarpa Nagyközség
Polgármesteri Hivatal
polgármester

Egyéb vezetõi állások

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

1. 2. 3. 4.

Bocskaikert Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4241 Bocskaikert,
Poroszlay u. 20.

Alapszolgáltatási
Központ
4241 Bocskaikert,
Vincellér u. 20.

Az intézmény az alábbi
szolgáltatásokat végzi:
– házi segítségnyújtás,
– étkeztetés,
– tanyagondnoki

szolgáltatás,
– családsegítés,
– szociális információs

szolgáltatás,
– idõskorúak nappali

ellátása
(idõsek klubja),

– gyermekjóléti
szolgáltatás.

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú mellékletében és a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
lékletében elõírt képesí-
tés, illetve felsõfokú
szakképzettség. Leg-
alább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben, a
Hivatalos Értesítõben és az Okta-
tási Közlönyben történõ legkésõb-
bi megjelenést követõ 15. nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 15 napon belül összehí-
vott képviselõ-testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
képesítést igazoló okiratok hite-
les másolatát is, a pályázó nyi-
latkozatát, melyben hozzájárul,
hogy pályázati anyagát a képvi-
selõ-testület megismerhesse,
abba betekinthessen.
Pc: Bocskaikert község
polgármestere
f: tel.: (52) 583-452
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1. 2. 3. 4.

Budapest-Csepel
Önkormányzata
Nagy Imre Általános
Mûvelõdési Központ
ÁMK Igazgatótanácsa
1214 Budapest,
Simon Bolivár st. 4/8.

ÁMK Könyvtár-
közmûvelõdési
intézményegység-
vezetõ

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább öt év könyv-
tár-közmûvelõdés terü-
leten szerzett szgy.,
vagy nem szakirányú
fõiskolai és szakirányú
felsõfokú v. és legalább
öt év könyvtár-közmû-
velõdés területen szer-
zett szgy.

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: az
ÁMK pedagógiai és mûvelõdési
program alapján készített önálló
mûvelõdési és vezetõi progra-
mot is.
Pc., f.: Kerepesi Ágnes
mb. intézményvezetõ
Tel.: 277-3860

Sajópüspöki Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3653 Sajópüspöki,
Rákóczi u. 58.
Tel.: (48) 437-702

Sajópüspöki Általános
Mûvelõdési Központ
3653 Sajópüspöki,
Rákóczi u. 58–60.

Felsõfokú szakirányú
v., pedagógus-szakvizs-
ga, intézményvezetõi
szakképesítés, legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló oklevelet,
vagy annak hiteles másolatát.

Szob Város
Önkormányzata
2628 Szob,
Szent Imre u. 12.

Családsegítõ
és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú mellékletének
1. pontjában meghatá-
rozott felsõfokú szak-
irányú képzettség,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: szociális szak-
vizsga, szociális
és/vagy gyermekjóléti
intézményben szerzett
vezetõi gyak.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben, a
Hivatalos Értesítõben és az Ok-
tatási Közlönyben történõ legké-
sõbbi megjelenést követõ
15. nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell: szo-
ciális szakvizsga esetén az okle-
vél másolatát is.
A pályázatot egy eredeti pél-
dányban, zárt borítékban „Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálati Társulás, Szob, intéz-
ményvezetõi pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Remitzky Zoltán polgármes-
ter
f: Kempfné Dudás Hilda jegyzõ
Tel.: (27) 570-690

Sárbogárd Város
Önkormányzata
7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.
Tel.: (25) 520-260

Sárszentmiklósi Általá-
nos Mûvelõdési Központ
7003 Sárbogárd,
Köztársaság u. 171–173.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Juttatás: magasabb vp. 230%
Pc: Sárbogárd város
polgármestere
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Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

1. Sz. Napközi
Otthonos Óvoda
2040 Budaörs,
Clementis u. 3.
Tel./fax: (23) 415-203

2 fõ német nemzetiségi
óvodapedagógus

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi vagy fõiskolai
v., német nemzetiségi
óvodapedagógusi szak-
képzettség

ÁEI: 2006. aug. 1.

Városi óvoda
9500 Celldömölk,
Koptik u. 10.

2 fõ óvodapedagógus Fõiskolai vagy felsõfo-
kú óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: városi óvoda óvodavezetõje

Tanító, tanár

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

1. 2. 3. 4.

Albertirsai Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2730 Albertirsa,
Luther u. 2/1

1 fõ gitártanár félállás-
ban, 1 fõ fuvolatanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 20.
Juttatás: útiköltség-térítés
Pc: Lebganov József igazgató
Tel./fax: (53) 370-501

Evangélikus Egyház
Aszádi Petõfi Gimnázi-
uma és Kollégiuma
2170 Aszód,
Régész út 34.
Tel.: (28) 400-611

Biológia–kémia
szakos tanár,
fizika–kémia/informati-
ka szakos tanár,
angolnyelv szakos tanár

Kollégiumi nevelõ
kizárólag matematika,
vagy idegen nyelv
szakos (angol–német)
tanár

Szakirányú egyetemi v.,
kétszakos végzettség

Egyetemi v.

ÁEI: 2006. aug. 16.
Pc: Dr. Roncz Béla
igazgató
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani

Szondi György
Szakközépiskola
és Szakiskola
2660 Balassagyarmat,
Régimalom út 2.

Gépész mérnöktanár,
építész mérnöktanár

Informatika szakos
tanár

Faipari szakoktató,
kõmûves szakoktató,
szobafestõ szakoktató

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

Egyetemi v.

Fõiskolai v., vagy érett-
ségi+szakma+mester-
vizsga, továbbtanulási
kötelezettséggel

ÁEI: 2006. szept. 1.
Juttatás: étkh.
Tel.: (35) 301-600,
(35) 501-600

Csepeli Vendéglátóipari
Szakközépiskola
és Szakiskola
1211 Budapest,
Szent Imre tér 11.

Szakács szakoktató

Pincér szakoktató

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. szept. 1.
Pc: Kozák György
igazgató
Tel.: 276-4676
Fax: 276-7034
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1. 2. 3. 4.

Arany János
Épületgépészeti
Szakközépiskola
és Szakiskola
1072 Budapest,
Nyári u. 9.
Tel.: 322-6005

Gépész mérnöktanár
(általános)
Gépész mérnöktanár
(szakirány:
épületgépész)
Matematika–fizika
szakos tanár
Fizika–kémia szakos
tanár

Felsõfokú v.

Egyetemi v.

ÁEI: 2006. aug. 24.

Fekete István
Általános Iskola
1108 Budapest,
Harmat u. 196–198.
Tel.: 260-6001

Német–magyar,
angol–bármely
szakos tanár

2 fõ logopédus
logopédiai osztály mellé

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 21.
Pc: igazgató

Kodály Zoltán Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
3700 Kazincbarcika,
Egressy Béni u. 1/b.
Tel./fax: (48) 513-062,
(48) 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 önéletrajzot is.

Monori Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2200 Monor,
Kossuth L. u. 88.
Tel.: (29) 412-671

Félállású gitártanár Zenemûvészeti Fõiskola
tanárképzõ tagozata

ÁEI: 2006. szept. 1.
Juttatás: étkh.,
útiköltség-térítés

Talentum Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
7561 Nagybajom,
Kossuth u. 10.

Zongora szakos tanár
1 fõ Csurgó
1 fõ Zalaszabar
1 fõ
Balatonszentgyörgy,
Somogysámson

Szolfézs szakos tanár
2 fõ az intézmény
telephelyein:
Murakeresztúr
Csurgó
Zalaszabar
Sármellék
Balatonszentgyörgy

A szerzõdéskötés ideje: 2006.
aug. 18.
Juttatás: útiköltség-térítés.
Levelezési cím:
8701 Marcali, Pf.: 33.
f: személyesen
Baranyai Gyula
igazgatónál
Tel.: (30) 994-2355

Inczédy György
Szakközépiskola
és Szakiskola
4400 Nyíregyháza,
Árok u. 53.
Tel.: (42) 508-320

Informatika–bármely,
angol–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. szept. 1.
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1. 2. 3. 4.

Városi Középiskolai
Kollégium
8900 Zalaegerszeg,
Göcseji u. 16.
Pf. 353
Tel./fax: (92) 510-200

Matematika, vagy
fizika, vagy
nyelvszakos férfi
tanár,
fõhivatású kollégiumi
nevelõtanári
munkakörbe

Matematika, vagy
fizika, vagy ének
szakos tanárnõ,
fõhivatású kollégiumi
nevelõtanári
munkakörbe

Egyetemi v.
Pályakezdõk elõnyben

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

Pályázati felhívás visszavonása

Noszlop, Oroszi, Bakonypölöske és Doba Községek Önkormányzatának Képviselõ-testületei a közös igazgatású Né-
met Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda intézményvezetõi állásának betöltésére meghirdetett pályázatát – amely
2006. május 11. napján jelent meg az Oktatási Közlönyben – visszavonja.

Harkai Barbara s. k.,
körjegyzõ
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 1.0
kiadványát, amely az

Önkormányzati Jogszabályok Gyûjteményét
tartalmazza.

Az Önkormányzati Jogszabályok Gyûjteménye – a felsõoktatási képzéshez igazodva – tartalmazza a helyi
önkormányzatok szervezetével és mûködésével kapcsolatos nélkülözhetetlen jogszabályokat.
A kötet az idõközi módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza – többek között – a Magyar Köztár-
saság Alkotmányát, a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját, a helyi önkormányzatokról szóló törvényt
és végrehajtási jogszabályait, a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról és a vá-
lasztási eljárásról szóló törvényeket, a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl, illet-
ve a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról
szóló törvényeket, a jogalkotásról és jogszabályszerkesztésrõl szóló jogszabályokat, a helyi önkormányza-
tok társulásairól és együttmûködésérõl, illetve a települési önkormányzatok többcélú társulásairól szóló tör-
vényeket, a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló törvényt, a területszervezési eljárásról szóló tör-
vényt, az önkormányzatok vagyonával kapcsolatos jelentõsebb jogszabályokat, a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek jogairól szóló törvényt, a belügyminiszter és a közigazgatási hivatalok feladat- és hatáskörére
vonatkozó hatályos jogszabályokat.
A kiadványt nem csak az egyetemi, fõiskolai hallgatók, hanem a polgármesterek, az önkormányzati testüle-
tek tagjai, valamint a köztisztviselõk is használhatják mindennapi munkájukhoz. A tematikusan rendszere-
zett jogszabálygyûjtemény megfelelõ segédeszközt jelenthet a kutatók és az önkormányzati rendszer szer-
vezete és mûködése iránt érdeklõdõ személyek számára is.
A kötet megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, Budapest, VIII., Somogyi Béla u. 6. címen (posta-
cím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámon.

Példányonként megvásárolható a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a LEX-ICON § 1.0 Önkormányzati Jogszabályok Gyûjteménye kiadványt
(ára: 1995 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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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar 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 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt in-
ternetcímen.
Egy példány ára: 630 Ft áfával. 2006. évi elõfizetési díj: 19 908 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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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 sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ 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 „har-
madik” hatalmi 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 elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával 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 törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással 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 könyv személyesen megvásárolható a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

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 be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás


