
JOGSZABÁLY

Az oktatási és kulturális miniszter
1/2006. (VI. 29.) OKM

rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok

módosításáról szóló
17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról*

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) be-
kezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, továbbá a közoktatásról szóló törvény 8/A. §-ának,
27. §-ának (2) bekezdésében és (8) bekezdésében, továbbá
45. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjé-
rõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 1. számú melléklete
e rendelet mellékletével egészül ki.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

HATÁROZATOK

A Miniszterelnök
31/2006. (VI. 22.) ME

határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

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

a Szegedi Hittudományi Fõiskolán

dr. Turay Alfréd egyetemi tanárt – 2006. július 1-jétõl
2007. június 30-ig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
32/2006. (VI. 26.) ME

határozata
fõiskolai rektorok megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – az
oktatási miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõ-
terjesztésére –

a Modern Üzleti Tudományok Fõiskoláján

dr. Kandikó József fõiskolai tanárt – 2006. augusztus
1-jétõl 2010. július 31-ig terjedõ idõtartamra –,

a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolán

dr. Vankó Zsuzsanna fõiskolai tanárt – 2006. augusztus
1-jétõl 2010. július 31-ig terjedõ idõtartamra –,

a Pápai Református Teológiai Akadémián

dr. Vladár Gábor fõiskolai tanárt – 2006. július 1-jétõl
2011. június 30-ig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK

Közlemény habilitált doktori címet szerzettekrõl

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habili-
tációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs
eljárások eredményeként habilitált doktori címet nyert el:

Történelemtudományok
Újváry Gábor fõiskolai tanár (Kodolányi J. Fõiskola)
Kálnoki-Gyöngyössy Márton egyetemi adjunktus

(ELTE)
Magyarics Tamás egyetemi docens (ELTE)

Nyelvtudományok
Dolgosné Kormos Judit egyetemi adjunktus (ELTE)
Ladányi Mária egyetemi docens (ELTE)

Irodalomtudományok
Pál Ferenc tv. egyetemi docens (ELTE)

Nevelés- és Sporttudományok
Ruzsonyi Péter tv. fõiskolai tanár (Rendõrtiszti Fõis-

kola)
Éles Csaba egyetemi docens (Debreceni Egyetem)

Szociológiai tudományok
Sárkány István fõigazgató (Rendõrtiszti Fõiskola)

Biológiai tudományok
Világi Ildikó egyetemi docens (ELTE)

Informatikai tudományok
Lakatos László egyetemi docens (ELTE)

Matematikai tudományok
Ifj. Böröczky Károly tudományos fõmunkatárs (MTA

Rényi A. Intézet)

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény álláshelyére

Az ELTE INFORMATIKAI KAR
pályázatot hirdet
Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások és
szemináriumok tartása különbözõ általános kartográfiai,
általános földrajzi témákban (földrajzi névírás, tematikus
térképészet, általános természet- és gazdaságföldrajz) nap-
pali hallgatók számára az alap- és a mesterképzésben. A
most alapítás alatt álló szakterületi mesterképzésben
tantárgyfelelõsi feladatok ellátása.

A doktori iskolában, illetve a mesterképzésben képes le-
gyen angol nyelven is oktatni, illetve témavezetést (szak-
dolgozat és doktori) vállalni.

Pályázati feltételek:
– legalább 10 éves felsõoktatási oktatói gyakorlat,
– földrajztudományi vagy térképészet szakterületen

szerzett PhD-fokozat,
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– rendszeres publikációs tevékenység, idegen nyel-
ven is,

– ismerje az EU-pályázatok elkészítésének alapvetõ
szabályait, képes legyen EU-pályázati szakértõkkel való
kommunikációra.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai életútjának tömör, tényszerû ismertetését,
– oktatási-kutatási tevékenységét (kb. fél oldal terjede-

lemben),
– a tudományos, szakmai életben való részvételének is-

mertetését (jelentõsebb szakmai tanulmányútjai, tagságok,
eredmények),

– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni
terveit.

A pályázathoz az alábbi iratokat kell csatolni:
– részletes önéletrajzot,
– a szakképzettséget,

– tudományos fokozatot (PhD vagy kandidátusi foko-
zat),

– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles máso-
latát,

– tudományos munkák jegyzékét,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul: pályá-

zati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályza-
tokban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék,

– hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az ELTE IK Dékáni Titkárságán beszerezhetõ szemé-

lyi adatlap kitöltött példányát.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül
kell az Informatikai Kar Dékáni Titkárságára (1117 Buda-
pest, Pázmány Péter sétány 1/C 2.412) benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól szá-
mított 60 nap.

Dr. Klinghammer István s. k.,
rektor

22. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2435

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi és egyéb állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld



szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Budapest Fõváros
Terézváros
Önkormányzata
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.
Tel./fax: 342-7582

Terézvárosi
Önkormányzat Óvodája
1062 Budapest,
Lendvay u. 24.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség,
5 év szgy.

ÁEI: 2006. dec. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.

Kaposszerdahely
Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
7476 Kaposszerdahely,
Kossuth Lajos u. 65.
Tel.: (82) 712-526
Fax: (82) 584-010

Napközi otthonos
óvoda
7476 Kaposszerdahely,
Kossuth Lajos u. 59.
óvodavezetõ

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat oktatási területen.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30 nap
utáni elsõ testületi ülés.
Juttatás: étkh., utazásiköltség-
térítés.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettségek,
szakképzettségek hiteles
másolatait, vpr.-t, óvoda-
fejlesztési elképzeléseket is.
Pc: Kaposszerdahely
Polgármesteri Hivatal.

Magyardombegyház
Község
Képviselõ-testülete
5838 Magyardomb-
egyház,
Zalka Máté u. 61.
Tel./fax: (68) 448-000

Napközi otthonos
óvoda
óvodavezetõ

Óvodapedagógusi v. és
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, legalább
5 év óvodapedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2007. aug. 31-ig
szól.
Pehi: a képviselõ-testület legké-
sõbb 2006. aug. 23-án bírálja el.
Juttatás: szükség esetén szl.
bérelhetõ.
Pc: Rácz Mihályné
polgármester.
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Iskolaigazgató és egyéb vezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros
XV. Kerületi Száraznád
Nevelési-Oktatási
Központ Óvoda,
Általános Iskola,
Szakiskola,
Pedagógiai
Szakszolgálat
és Gyógypedagógiai
Szakmai Szolgáltató
Igazgatótanácsa
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.
Tel.: 418-2854
Fax: 418-2458

Pattogós utcai
Általános Iskola
(sajátos nevelési igényû
tanulókat nevelõ-oktató
iskola)
intézményegység-
vezetõ

Pedagógiai
Szakszolgálat
és Gyógypedagógiai
Szakmai Szolgáltató
intézményegység-
vezetõ

Szakiskola, Speciális
Szakiskola (hátrányos
helyzetû és tanulásban
akadályozott fiatalok
szakképzése)
intézményegység-
vezetõ

Fõiskolai
gyógypedagógusi v.,
legalább 5 év szgy.
Elõny: ezen a területen
szerzett vezetõi
gyakorlat, pedagógus-
szakvizsga.

Fõiskolai
gyógypedagógiai v.,
legalább 5 év szgy.
Elõny: ezen a területen
szerzett vezetõi
gyakorlat, pedagógus-
szakvizsga, logopédus,
szomatopedagógus
terapeuta v.

Fõiskolai vagy
egyetemi
pedagógusi v.,
legalább 5 év szgy.
Elõny: ezen a területen
szerzett vezetõi
gyakorlat, pedagógus-
szakvizsga,
német- vagy
angolnyelv-ismeret,
gyógypedagógiai v.

A megbízás 5 évre szól.
Juttatás: a Kjt. és XV. Ker.
Önkormányzat mindenkori
illetménypótlék rendelete szerint
kerül megállapításra.
A pályázatot gépelve,
3 példányban kell benyújtani.
Pc: Száraznád Nevelési-Oktatási
Központ Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola,
Pedagógia Szakszolgálat
és Gyógypedagógiai Szakmai
Szolgáltató
f: Brazzorottó Jenõné
elnök-igazgató.
Tel.: 06 (20) 983-3537

Dunaferr Szakközép-
és Szakiskola
2400 Dunaújváros,
Vasmû tér 1–2.
Tel.: 06 (25) 413-842
Fax: 06 (25) 403-383

Igazgatóhelyettes,
tagiskola-vezetõ

Mûszaki
igazgatóhelyettes

Egyetemi v., 5 év ipari
szakközépiskolában
végzett szakmai
pedagógiai gyakorlat.

Egyetemi v.,
villamosmérnöki vagy
gépészmérnöki
diploma, 5 év
szakközépiskolában
végzett szakmai,
pedagógiai gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.

Kaposszerdahely
Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
7476 Kaposszerdahely,
Kossuth Lajos u. 65.
Tel.: 06 (82) 712-526
Fax: 06 (82) 584-010

Általános iskola
7476 Kaposszerdahely,
Kossuth Lajos u. 59.
igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
legalább
5 év pedagógus-munka-
körben eltöltött szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtás követõ 30 nap
utáni elsõ testületi ülés.
Juttatás: étkh.,
utazásiköltség-térítés.
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Elõny: pedagógus-szak-
vizsga,
vezetõi gyakorlat
oktatási területen.

A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettségek,
szakképzettségek,
hiteles másolatait, vpr.-t, iskola-
fejlesztési elképzeléseket is.
Pc: Kaposszerdahely
Polgármesteri Hivatal

Kaposvár Megyei Jogú
Város Közgyûlése
7400 Kaposvár,
Kossuth tér 1.
Tel.: 06 (82) 501-508
Fax: 06 (82) 501-500

Toponári
Általános Iskola
7400 Kaposvár,
Toponári út 62.
Tel.: (82) 313-112
igazgató

Felsõfokú iskolai v.
és pedagógus-szakkép-
zettség,
legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi
gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2006. dec. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés
(várhatóan 2006 novemberi
közgyûlésen).
Juttatás: vp.
A pályázatot
szövegszerkesztõvel szerkesztett
vagy írógéppel írott, számozott,
csúszósín + nylonborítóval
bekötve, 2 példányban kell
benyújtani.
Pc: Kaposvár megyei jogú
város jegyzõje
(Kaposvár megyei jogú város
polgármesterének címezve)

Laskod
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4543 Laskod,
Kossuth út 59.

Platánfa
Általános Iskola
4543 Laskod,
Móricz Zs. u. 24.
igazgató

Felsõfokú pedagógusi
fõiskolai v.,
legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-
szakvizsga, intézmény-
vezetõi képzettség.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a soron következõ
képviselõ-testületi ülés.
Pc.: Kiss Tibor polgármester

Kölcsey Ferenc
Általános Iskola
2143 Kistarcsa,
Kölcsey Ferenc út 1.
Tel./fax: (28) 470-390

Általános
igazgató-helyettes

Szakirányú felsõfokú
v., 10 év szgy.
Elõny: igazgató-
helyettesi gyakorlat,
minõségbiztosítási
ismeretek és
alkalmazásuk,
pályázatírási gyakorlat,
integrációs oktatásra
való nyitottság.

ÁEI: a pályázat elbírálását
követõen azonnal.
f: Liska Gyuláné
Tel.: 06 (20) 380-8122

Baranya Megyei
Önkormányzat
Közgyûlésének elnöke
7621 Pécs,
Széchenyi tér 9.
Tel.: (72) 500-401,
Fax: (72) 210-600,
(72) 500-469

Baranyai Pedagógiai
Szakszolgálatok
és Szakmai
Szolgáltatások
Központja
7621 Pécs,
Egyetem u. 2.
intézményvezetõ

Szakirányú egyetemi v.,
10 év szgy.
Elõny: 5 év közoktatási
vezetõi gyakorlat,
szakirányú szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
a pedagógiai szakmai és
szakszolgálati feladatokat ellátó,
többcélú, közös igazgatású
intézmény mûködésére
vonatkozó szakmai programot,
a szakmai helyzetelemzésre
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épülõ szervezeti, tartalmi,
fejlesztési, vezetõi koncepciót is.
Pc.: dr. Kékes Ferenc elnök
f: Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatala
Humánszolgáltatási Irodája
Tel.: (72) 500-421,
valamint az intézmény vezetõje.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb munkakörök betöltésére

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

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

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

legalább 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 program
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus

Felsõgallai
Nemzetiségi Óvoda
2800 Tatabánya,
Templom u. 1–3.
Tel.: (34) 324-562

Óvodapedagógus Fõiskolai
óvodapedagógus
diploma,
német nemzetiségi
kiegészítõ diploma.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: illetmény, nyelvpótlék,
nemzetiségi pótlék.
Pc.: Prekob Gézáné óvodavezetõ

Fazekas József
Általános Iskola
és Óvoda
8357 Sümegcsehi,
Kossuth u. 1.
Tel.: (83) 374-504
Fax: (83) 574-026

Óvodapedagógus
(határozott idejû
kinevezés)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Jelentkezés az óvoda
vezetõjénél.
Tel.: (83) 374-642

Napközi otthonos
óvoda és konyha
2378 Pusztavacs,
Petõfi S. u. 5–7.
Tel.: (29) 315-109

Óvodapedagógus Felsõfokú vagy
fõiskolai szintû
óvodapedagógusi
képesítés.

Pedagógus és egyéb álláshelyek

Terézvárosi
Nevelési Tanácsadó
1062 Budapest,
Bajza u. 46.
Tel.: 302-6692,
301-0830, 302-7093
e-mail:
tereznev@freemail.hu

Szakpszichológus Egyetemi v.,
szakvizsga, 10 év szgy.

ÁEI: 2006. okt. 1.

Magyar Gyula
Kertészeti
Szakközépiskola és
Szakiskola Igazgatója
1106 Budapest,
Maglódi út 8.
Tel.: 261-8624,
261-8695
Fax: 260-1217

Informatika szakos
tanár

német–angol szakos
tanár (csak kizárólag)

táj- és kertépítõ mérnök

konduktor

Egyetemi v. A megbízás 2006–2007-es
tanévre szól.

Kvassay Jenõ
Mûszaki
Szakközépiskola
és Szakiskola
1068 Budapest,
VI. ker.
Rippl-Rónai u. 26.
Tel.: 332-7358
Fax: 312-1246

Matematika–fizika
szakos tanár

matematika–kémia
szakos tanár

angol szakos tanár

német szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Jelentkezés a 312-1246-os
faxszámon vagy a
varro@kvassay.hu e-mail címen.
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biológia–földrajz
szakos tanár

testnevelés szakos tanár

informatika szakos
tanár

gépészmérnök
(közlekedés) szakos
tanár

József Attila
Általános Iskola
1201 Budapest,
Attila u. 25–27.
Tel./fax: 283-0760

Magyar–angol
szakos tanár

magyar–német
szakos tanár

tanító–német
szakos tanító

tanító–angol
szakos tanító

Pályakezdõ pedagógus. f: tel.: 283-0760 vagy
421-0199 minden szerdán.

Nevelési Tanácsadó
és Logopédiai Intézet
2373 Dabas,
Kossuth L. u. 1.
Tel.: (29) 562-130
Fax: (29) 360-276

Pszichológus
(regionális feladatok
ellátására, félállás)

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõ
30 nap.
Pc.: Baktay András igazgató

Általános iskola
5836 Dombegyház,
Aradi u. 9.
Tel.: (68) 432-017

Fejlesztõ pedagógus ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., szükség esetén
szl.

Levendula Alapfokú
Mûvészeti Iskola
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 36–38.
Tel.: (75) 541-314
Tel./fax: (75) 541-315

Zenemûvészet–ének–
népzene tanár

Szín- és
bábmûvészet-színjáték,
drámajáték szakos tanár
(részmunkaidõben)

Szakirányú egyetemi,
ill. fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.

II. Lajos
Általános Iskola
2030 Érd, Fõ u. 42.
Tel.: (23) 365-591

Matematika–fizika
szakos tanár

TKF v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Jelentkezés Kóboryné Szabó
Ildikó igazgatónál telefonon.

Garay János
Általános Iskola
2151 Fót,
Arany János u. 20–26.
Tel./fax: (27) 358-144

1 fõ történelem
szakos tanár
(félállás, határozott
idõre, gyeses
helyére, 1 év)

1 fõ napközis
csoportvezetõ tanító
(határozott idõre,
gyeses helyére, 1 év)

Elõny: pályakezdõ. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
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2 fõ napközis
csoportvezetõ tanító
(határozott idõre)

1 fõ testnevelés szakos
tanár (határozott idõre,
gyeses helyére, 1 év)

Móricz Zsigmond
Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
7400 Kaposvár,
Guba S. u. 40.
Tel./fax: (82) 510-207

1 fõ német–bármely
szakos tanár

2 fõ agrármérnök-tanár

Elõny: egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Torma Sándor igazgató

Bánki Donát
Szakképzõ Iskola
2870 Kisbér,
Wencheim Béla u.
28–30.
Tel./fax: (34)-352-641

Gépész mérnöktanár,
vagy mûszaki tanár

fodrász szaktanár

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.

Kölcsey Ferenc
Általános Iskola
2143 Kistarcsa,
Kölcsey Ferenc út 1.
Tel./fax: (28) 470-390

Fizika–informatika
szakos tanár

Szakirányú v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.,
utazásiköltség-térítés.

Szvetnik Joachim
Általános Iskola
6449 Mélykút,
Rákóczi u. 1–3.
Tel.: (77) 460-055,
06 (70) 387-2305
Fax: (77) 460-075

Angol–kémia szakos
tanár (határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Novák László igazgató

Többcélú
Közoktatási Intézmény
Általános Iskola
3754 Szalonna,
Petõfi út 26.
Tel.: (48) 458-007

Testnevelés–
matematika vagy
testnevelés–kémia
szakos tanár

Tanárképzõ fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh. 4500 Ft/hó.
Pc: Többcélú Közoktatási
Intézmény Általános Iskola

Bocskai István
Gimnázium
és Közgazdasági
Szakközépiskola,
Körzeti Nevelési
Tanácsadó, Szak-,
és Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs
Ondi út 1.
Tel.: (47) 362-533,
(47) 362-132

Biológia–kémia szakos
tanár

ÁEI: azonnal.

József Attila
Középiskolai Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Széchenyi u. 13.

Kollégiumi nevelõtanár Egyetemi v.,
magyar vagy
matematika szak.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., szolgálati szoba.
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Váci Mihály
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
9700 Szombathely,
Váci Mihály u. 11.
Tel.: (94) 510-066
Fax: (94) 510-067

Rajz–földrajz szakos
tanár (határozatlan
idõre)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Németh Gábor igazgató

Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8660 Tab, Óvoda u. 4.
Tel.: (84) 525-130
Fax: (84) 525-131

Klarinéttanár

Fuvolatanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
f.: Suba Arzén igazgató
Tel.: 06 (20) 927-7158

Erkel Ferenc
Zeneiskola

Ütõ tanszakos tanár ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai-fejlesztési
elképzeléseket is.
Pc: Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
2800 Tatabánya, Fõ tér 34.
Tel./fax: (34) 311-238
e-mail: erkelzis@axelero.hu

Általános iskola
és napközi otthonos
óvoda
5244 Tiszaszõlõs,
Alkotmány út 12.
Tel./fax: (59) 511-264

Német nyelv vagy
angol nyelv–infor-
matika szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.,
útiköltség-térítés, szl.
Pc: Tar Lajos igazgató

II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium
4800 Vásárosnamény,
Kossuth u. 19.
Tel.: (45) 570-053
Tel./fax: (45) 570-052

Földrajz vagy
biológia–földrajz
szakos tanár

Egyetemi v. Jelentkezés
Szalainé Bíró Katalin
igazgatónál személyesen
vagy telefonon.
Tel.: 06 (20) 529-2140

Harmónia Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8200 Veszprém,
Cholnoky Jenõ u. 21.
Tel./fax: (88) 560-303

Moderntánc tanár Felsõfokú szakirányú v. Pc.: Harmónia Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Vecsési Zeneiskola
2220 Vecsés,
Erzsébet tér 1.
Tel./fax: (29) 352-193

Furulyatanár
(3/4 álláshely)

Zenemûvészeti
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Juttatási: útiköltség-térítés.
Pc.: Nagy Klára igazgató

Véssey Mihály
Általános Iskola
és Óvoda Nemesdédi
Tagiskolája
8722 Nemesdéd,
Fõ u. 64.

Pályakezdõ tanító Fõiskolai v.
Elõny:
gyógypedagógiai v.
vagy testnevelés
mûveltségi terület.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: szl. nincs.
Pc: Véssey Mihály
Általános Iskola és Óvoda
8721 Vése, Rákóczi u. 35.
Tel.: (85) 345-028
Nagy Gábor igazgató
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Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeire

A DEBRECENI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
Gyógyszerügyi Szervezeti és Management Tanszékén
egy egyetemi tanári állásra

Általános munkaköri feladatok: részvétel az oktató, nevelõ, tudományos és gyógyító munkában. Magyar és angol nyel-
ven elõadások, gyakorlatok és szemináriumok, speciálkollégiumok tartása, vizsgáztatás graduális és posztgraduális kép-
zésben. Részvétel a klinika/intézet/tanszék igazgatási tevékenységében. Kutatócsoport önálló irányítása, akkreditált
PhD témavezetés.

Speciális munkaköri feladatok: feladata a gyógyszerészhallgatók felkészítése az érvényben lévõ hazai és EU-rendelke-
zések és -törvények alapján a gyógyszertár vezetésére és adminisztrációs munkájának ellátására. Részt vesz a tanszék
gyógyszerészhallgatók diplomamunkájának irányításában, és a gyógyszerész szakirányú képzésben. Részt vesz a
gyógyszerész rezidensképzés, a szakgyógyszerész képzés, az országos gyógyszerész továbbképzés valamint a PhD-hall-
gatók képzésében.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség, egyetemi diploma, MTA doktora, illetve tudományok doktora cím, habilitáció,
szakképesítés követelményrendszer szerint, nemzetközileg is elismert szakmai tevékenység, többéves gyakorlat kutató-
csoport irányításában, oktatói gyakorlat hallgató- és szakképzésben, tudományos diákköri hallgatók szakmai irányítása,
angol nyelvbõl elõadói és vitakészség, egy világnyelvbõl középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga, PhD-kurzus vezetés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Pályázat: a pályázó rövid válasza a pályázati kiírásban foglaltakra.
Szakmai önéletrajz. Oktatási tapasztalatra, a tudományos képzésre vonatkozó adatok (tudományos diákkörben – doktori
iskolá(k)ban, pályázati munkacsoportokban való részvétel, tudományos karriert befutott tanítványok stb.)
Jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett mun-
káját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.
Az oktató-kutató tevékenységét, annak eredményeit.
A munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázat mellékletei:
Publikációs tevékenység adatai. Az elbíráláshoz szükséges személyes dokumentumok hiteles másolata (belsõ pályázó-
nál: az okiratok hitelességét a Rektori Hivatal vezetõje igazolhatja)
– egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
– doktori fokozat,
– habilitációs oklevél,
– az idegennyelv-ismeretet igazoló okirat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– külön lenyomatai,
– orvos/gyógyszerész pályázók esetén: „Orvosok/Gyógyszerészek Országos Nyilvántartási” igazolvány másolatát,
– impakt faktort és citációs indexét,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az OEC Humánpolitikai Osztályán)
– szakképesítést igazoló oklevél másolatát (követelményrendszer szerint),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul: hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatok-
ban rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– minden olyan dokumentum, irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázat beadásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. A szabályszerûen felsze-
relt pályázatot 2 példányban – a Debreceni Egyetem rektorának címezve: a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudo-
mányi Centrum Humánpolitikai Osztályára (4032 Debrecen, Postafiók: 15.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az OEC Humánpolitikai Osztályának vezetõje ad. Telefon: (52) 417-791.

Prof. Dr. Nagy János s. k.,
rektor
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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet
Pénzügyi Jogi Tanszék
tanársegédi állásra

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– jogi szakvizsga,
– egy nyugat-európai nyelv ismerete,
– többéves gyakorlati tapasztalat a pénzügyi szervezetek joga és az államháztartási jog, ez utóbbin belül különösen az
infrastruktúra és a közüzemi szolgáltatások finanszírozása területén,
– többéves oktatási tapasztalat,
– doktori képzésben való részvétel,
– rendszeres tudományos tevékenység.

Az egyetemi tanársegéd feladata:
– részvétel a pénzügyi jog címû tárgy oktatásában a nappali, az esti és a levelezõ tagozaton,
– részvétel a kötelezõ gyakorlatok megtartásában,
– alternatív tárgy meghirdetése,
– vizsgáztatás a tanszék által oktatott tárgyakból minden tagozaton,
– témavezetõként közremûködés évfolyam és szakdolgozatok elkészítésénél,
– a tanszék mellett mûködõ tudományos diákkör tevékenységének szakmai támogatása,
– részvétel a tanszék kutatási programjaiban.

A pályázathoz csatolni kell a következõket:
– szakmai önéletrajz,
– egyetemi végzettséget igazoló okirat másolata,
– jogi szakvizsga-bizonyítvány másolata,
– a jogtudományi doktori iskola felvételi határozatának módosítása,
– erkölcsi bizonyítvány.

A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani az ELTE ÁJK dékánjához. (1053 Budapest,
Egyetem tér 1–3.).

Dr. Klinghammer István s. k.,
rektor

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR – Nagykõrös
pályázatot hirdet
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a természetismeret és tantárgy pedagógiájának tanítása, elõadások és szeminá-
riumi foglalkozások tartása, a gyakorlati képzés munkájában való részvétel, elsõsorban a biológia, földrajz, természetis-
meret, természetismeret tantárgypedagógia tanegységeiben. Részvétel a szigorlati vizsga és záróvizsga bizottságokban,
konzulensi feladatok ellátása a szakdolgozatokkal kapcsolatban. Továbbá feladata a természettudományos tevékenység
koordinálása és annak folyamatos publikálása.

A pályázati feltételek:
– doktori (PhD vagy azzal egyenértékû) fokozat,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– a képzés új kihívásainak megfelelõ speciális felkészültség,
– lelkészi ajánlólevél.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– gyülekezeti kapcsolatról való beszámolót.

Az álláshelyre pályázhatnak, akik megfelelnek az egyetem SZMSZ-ében megfogalmazott, a fõiskolai docensekkel
szemben támasztott követelményeknek. Elõnyt jelent a biológia–földrajz–technika szakos tanári végzettség.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 15 nap.
A pályázat elbírálása a benyújtást követõ 60 napon belül történik.
A pályázat benyújtásának helye: Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatal (1091 Budapest, Kálvin tér 9.). A
pályázatot három példányban kell benyújtani.

fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a matematika vagy matematika–technika tantárgy pedagógiájának tanítása,
elõadások és szemináriumi foglalkozások tartása, a gyakorlati képzés munkájában való részvétel, elsõsorban a matema-
tika, fizika vagy matematika, technika tantárgypedagógia tanegységeiben. Részvétel a szigorlati vizsga és záróvizsga bi-
zottságokban, konzulensi feladatok ellátása a szakdolgozatokkal kapcsolatban. Továbbá feladata a természettudomá-
nyos tevékenység koordinálása és annak folyamatos publikálása.

A pályázati feltételek:
– doktori (PhD vagy azzal egyenértékû) fokozat,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– a képzés új kihívásainak megfelelõ speciális felkészültség,
– lelkészi ajánlólevél.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– gyülekezeti kapcsolatról való beszámolót.

Az álláshelyre pályázhatnak, akik megfelelnek az egyetem SZMSZ-ében megfogalmazott, a fõiskolai docensekkel
szemben támasztott követelményeknek. Elõnyt jelent a matematika–fizika vagy matematika–technika szakos tanári vég-
zettség.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 15 nap.
A pályázat elbírálása a benyújtást követõ 60 napon belül történik.
A pályázat benyújtásának helye: Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatal (1091 Budapest, Kálvin tér 9.).
A pályázatot három példányban kell benyújtani.

fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: szociális munka képzésben történõ alkotó közremûködés. Részvétel a szigor-
lati vizsga és záróvizsga bizottságokban, konzulensi feladatok ellátása a szakdolgozatokkal kapcsolatban. Továbbá fel-
adata a szociális munka kutatása és annak folyamatos publikálása.
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A pályázati feltételek:
– doktori (PhD vagy azzal egyenértékû) fokozat,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
– a képzés új kihívásainak megfelelõ speciális felkészültség,
– lelkészi ajánlólevél.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– gyülekezeti kapcsolatról való beszámolót.

Az álláshelyre pályázhatnak, akik megfelelnek az egyetem SZMSZ-ében megfogalmazott, a fõiskolai docensekkel
szemben támasztott követelményeknek.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 15 nap.
A pályázat elbírálása a benyújtást követõ 60 napon belül történik.
A pályázat benyújtásának helye: Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatal (1091 Budapest, Kálvin tér 9.). A
pályázatot három példányban kell benyújtani.

Prof. Dr. Szûcs Ferenc s. k.,
rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Statisztikai és Demográfiai Tanszékére
egyetemi docensi álláshelyre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata statisztika, demográfia, társadalomstatisztika, igazságügyi statisztika tantár-
gyakból a kar nappali és levelezõ tagozatán elõadások tartása és gyakorlatok vezetése, továbbá részt kell vennie a tan-
szék oktató-nevelõ és tudományos munkájában is.
A pályázónak rendelkeznie kell állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, a tanított tárgyak témaköréhez illeszke-
dõ PhD-fokozattal, angol nyelvbõl „C” típusú, államilag elismert, középfokú nyelvvizsgával és legalább 15 éves egyete-
mi oktatói gyakorlattal.

Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékre
egyetemi docensi álláshelyre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata pénzügyi jog tantárgyból a jogászképzés keretében, valamint a Munkaügyi
Kapcsolatok és a Társadalombiztosítási Fõiskolai Szakokon a nappali és levelezõ tagozaton elõadások tartása és gyakor-
latok, kiskollégiumok vezetése. Részt kell vennie a tanszék oktató-nevelõ és tudományos munkájában és a doktorandu-
szok képzésében is.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal, pénzügyi területen szerzett felsõfokú szakképesítéssel, legalább 15 éves
Állam- és Jogtudományi Karon pénzügyi jog tantárgy oktatásával szerzett gyakorlattal és német vagy angol nyelvbõl fel-
sõfokú, „C” típusú, államilag elismert nyelvvizsgával. A pályázat elbírálásánál további nyelvvizsga elõnyt jelent.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõtõl számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben és a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrend-
szerében rögzített feltételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1 2 3 4

Bölcsõdevezetõ, óvodavezetõ

Gyöngyös Város
Önkormányzata
3200 Gyöngyös,
Tel.: (37) 510-353
Fax: (37) 510-348

Jeruzsálem Úti Bölcsõde
3200 Gyöngyös,
Jeruzsálem út 3.
Bölcsõdevezetõ, intéz-
ményvezetõ

Bölcsõdei szakgondo-
zó, csecsemõ- és kis-
gyermek-gondozó,
csecsemõ- és kisgyer-
meknevelõ-gondozó,
vagy csecsemõ- és
gyermekgondozói v.,
intézetvezetõ, szakokta-
tó, védõnõ, felsõfokú
szociális alapvégzett-
ség, legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2007. jan. 1.
A megbízás 2011. dec. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2006. szept. 30.
Pehi: a képviselõ-testület 2006.
november havi ülése.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget, képzettséget igazoló
dokumentumok közjegyzõvel hi-
telesített másolatát is.
Pc.: Gyöngyös Város Polgármes-
teri Hivatal Intézményi és Humán
Kapcsolatok Igazgatósága
Tel.: (37) 510-349

Szabadhídvég Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8138 Szabadhídvég,
Községháza u. 1.
Tel.: (25) 509-600

Napközi otthonos óvo-
da
8138 Szabadhídvég,
Fõ u. 13.
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi v.,
5 év szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. aug. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 45 nap.
Pc.: Harai Zoltánné polgármester.

Iskolaigazgató

Akasztó Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6221 Akasztó,
Fõ u. 40.
Tel.: (78) 451-011
e-mail: akasztop-
hiv@kabel2.hu

Általános iskola
és könyvtár
6221 Akasztó,
Tubáni u. 30.
Igazgató

Általános iskolában pe-
dagógus-munkakör be-
töltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2006. dec. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
szól, határozatlan idejû közalkal-
mazotti kinevezéssel.
Pehi: 2006. nov. 30.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolatát is.
Pc.: Varga Béláné jegyzõ.
Tel.: (78) 451-260
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Bogádmindszent–
Hegyszentmárton–Ózd-
falu Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7836 Bogádmindszent,
Kossuth L. u. 18.

Bogádmindszenti Álta-
lános Iskola és Óvoda
7836 Bogádminszent,
Kossuth L. u. 21.
Igazgató
(Az intézmény nemzeti,
etnikai kisebbségi neve-
lési, oktatási feladato-
kat is ellát.)

Adott nevelési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakör betölté-
séhez szükséges
fõiskolán, egyetemen
szerzett pedagógus-
szakvizsga, legalább
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: a pályázatok elbírálása és
véleményezése után azonnal.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõen, a 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 5. §
(13) bekezdése szerint.
Juttatás: jogszabály, ill. fenntar-
tói döntés alapján.
A pályázatot kizárólag postai
úton, 4 példányban kell benyúj-
tani.
A benyújtási határidõt követõen
a pályázathoz kapcsolódó hiány-
pótlást nem fogadnak el.
Pc.: Bogádmindszent–Hegy-
szentmárton–Ózdfalu Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete

Budapest Fõváros
XV. Kerületi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1153 Budapest,
Bocskai u. 1–3.
Tel.: 307-4007
Fax: 307-4008

Kossuth Nevelési-Okta-
tási Központ – Óvoda –
Általános Iskola
1151 Budapest,
Kossuth u. 53.
Intézményvezetõ

Fõiskolai pedagógus v.,
legalább 5 év szgy.
Elõny: ezen a területen
szerzett vezetõi gyakor-
lat, vezetõképzõn szer-
zett képesítés
(közoktatás-vezetõ),
idegen nyelv tudása
(nyelvvizsga).

ÁEI: 2007. jan. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
120. nap.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levelek hiteles másolatát is.
A pályázatot írásban, 3 példány-
ban kell benyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros XV. Ke-
rületi Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala Oktatási, Mûve-
lõdési, Ifjúsági és Sport Osztály
Tel.: 305-3127
f.: Budapest Fõváros XV. Kerü-
leti Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatala Oktatási, Mûvelõ-
dési, Ifjúsági és Sportosztály
Lindner Gusztáv osztályvezetõ
Tel.: 305-3113

Szivárvány Óvoda, Ál-
talános Iskola, Speciális
Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgá-
lat, Nevelési Tanácsadó
és Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és

Óvoda, általános iskola,
speciális szakiskola In-
tézményegység-vezetõ

5 év szgy. ÁEI: 2006. nov. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90 napon belül.
Pc.: Szivárvány Óvoda, Általá-
nos Iskola, Speciális Szakiskola,
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Rehabilitációs Bizottság
8800 Nagykanizsa,
Rózsa út 9.

Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat, Nevelési Tanácsadó és Ta-
nulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs Bi-
zottság.
f.: Balassáné Tüske Ágnes
Tel.: (93) 314-026

József Attila Gimnázium,
Szakközépiskola, Kollé-
gium és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
3600 Ózd,
Bem út 14.
Tel.: (48) 471-746
Fax: (48) 472-748
E-mail: suli@josze-
fa-ozd.sulinet.hu

Kollégiumvezetõ Egyetemi v., 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ 30 napon belül.
A megbízás 5 évre szól.
Juttatás: étkh.
Pc.: Tuza Ottó igazgató.

Egyéb vezetõ

Apostag Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
6088 Apostag,
Kossuth L. u. 1.
Tel.: (78) 528-041

Nagy Lajos Általános
Mûvelõdési Központ
6088 Apostag,
Hunyadi u. 9–11.
Igazgató
(egyidejûleg általános
iskola intézményegy-
ség-vezetõi feladatokat
is ellát)
Az intézmény:
– Általános iskola,
– Napközi otthonos
óvoda,
– Mûvelõdési ház–
Könyvtár intézmény-
egységekbõl áll.

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett tanári, pe-
dagógiai v., 5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi képesítés.

ÁEI: a képviselõ-testület dönté-
sét követõen azonnal.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ elsõ testületi ülés.
Pc.: Apostag Község Önkor-
mányzata

Töltéstava Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9086 Töltéstava,
Petõfi u. 123.
Tel.: (96) 486-051

Fiáth János ÁMK
9086 Töltéstava,
Iskola u. 40–42.
Intézményvezetõ

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2006. nov. 15.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2006. nov. 15.
Pc.: Szalma István polgármester.
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Pályázati felhívás pedagógusállásokra

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

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

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

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

Rövidítések:

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

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

1 2 3 4

Pedagógus-álláshelyek

Danubia Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Katona J. u. 3.
Tel.: (79) 427-711
E-mail: danu-
bia@baja.hu

Zongora szakos tanár
gitár szakos tanár
jazzgitár szakos tanár
jazzének szakos tanár
citera szakos tanár
szolfézs szakos tanár

Zenemûvészeti fõisko-
lai vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Pencz Józsefné

Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola
3047 Buják, Glatz O.
út 1.
Tel.: (32) 488-022

Német–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. Pehi: megjelenéstõl számított
45 nap.
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Kossuth Zsuzsanna
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2370 Dabas,
József A. u. 107.
Tel.: (29) 560-670
Fax: kzsdabas@kzsda-
bas.sulinet.hu

Kommunikáció tantárgy
oktatása a 8 általános
iskolán nem végzett ta-
nulók számára (szakmai
elõkészítõ évfolyam)
(határozott idõre)

Magyar szakos egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtása után
max. 30 nap.
Juttatás: étkh. utazásiköltség-
hozzájárulás.

Kossuth Lajos
Általános Iskola
4621 Fényeslitke,
Iskola út 1.
Tel.: (45) 447-017
E-mail: litkeisko-
la@freemail.hu

Napközis nevelõ Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
f.: Nagy Ferencné igazgató

Gróf Batthyány Lajos
Alapítványi Szakközép-
iskola és Szakiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.
Tel.: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187

Informatika szakos ta-
nár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Szombati Lajos igazgató.

Szigeti-Gyula János
Egészségügyi Szakképzõ
Iskola
7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 58.
Tel./fax: (82) 512-935

Egészségügyi szaktanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Nevelési Tanácsadó
9200 Mosonmagyaróvár,
Szent István király u. 97.
Tel./fax: (96) 203-232
E-mail: nevtanmo-
var@freemail.hu

Logopédus ÁEI: azonnal.
Pc.: Domsichné dr. Mezzei Má-
ria intézményvezetõ

Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
2721 Pilis,
Kossuth L. u. 30.
Tel.: (29) 498-123
Fax: (29) 499-066

Gyógypedagógus Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ fõiskola v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Bazsonyiné Bódi Csilla
igazgató
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Mikes Kelemen Felnõtt
és Ifjúsági Gimnázium,
Szakközépiskola és
Szakiskola
2800 Tatabánya,
Béke u. 8.
Tel./fax: (34) 311-643

Angol nyelv szakos ta-
nár

matematika–angol
nyelv szakos tanár

angol nyelv–informati-
ka szakos tanár

angol nyelv–történelem
szakos tanár

Fõiskolai v.

egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2006/2007-es tanév-
re szól.
Juttatás: étkh.
Pc., f.: Farkas Lászlóné igazga-
tó.
Tel.: (34) 512-340
Fax: (34) 512-346

Teleki Blanka Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
Tiszalök, Ady E. út 35.
Tel.: (42) 278-456

Kémia–fizika szakos ta-
nár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: azonnal.
f.: Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium

Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola, Peda-
gógiai Szakszolgálat
3580 Tiszaújváros,
Alkotmány köz 2.
Tel./fax: (49) 544-520

Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola, Peda-
gógiai Szakszolgálat
Vándor Sándor Zeneis-
kola
3580 Tiszaújváros,
Teleki Blanka út 5.
Tel.: (49) 540-842
Zongoratanár

ÁEI: elbírálást követõen azon-
nal.
Pehi: a benyújtási határidõ utol-
só napját követõ 5. nap.
Juttatás: étkh.
Pc.: Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat Kulcsár Albert
igazgató.
f.: Általános és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola, Pedagógiai Szak-
szolgálat, Kulcsár Albert igaz-
gató,
Vándor Sándor Zeneiskola intéz-
ményegység-vezetõ.

Pálóczi Horváth Ádám
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
8900 Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 2/a.
Tel.: (92) 350-961
Tel./fax: (92) 596-375

Fuvolatanár

zongoratanár

magánénektanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Gyõrffyné Könczöl Tímea
igazgató

Napközi otthonos
óvoda
4334 Kántorjánosi,
Arany János út 40.
Tel.: (44) 350-242

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., gyógypeda-
gógusi vagy
fejlesztõpedagógusi
szakképzettség

ÁEI: 2006. azonnal.
Pehi: a pályázati felhívás megje-
lenésétõl számított 30 napon be-
lül.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 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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