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A Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat szaktanácsadói névjegyzéke
2006. szeptember 1-jétõl

Név Szakterület Elérhetõség

Angeli Judit pedagógia
pályaorientáció

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
8200 Veszprém, Vár u. 21.
Tel.: 88/404-751 (115-ös mellék)
e-mail: angeli@veszprem-ped.sulinet.hu

Bandiné Liszt Amália német nyelv
(általános és középiskola)
projektpedagógia

Irinyi János Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola
8481 Balatonfûzfõ, Irinyi u. 2.
Tel.: 88/586-090
e-mail: irinyi@irinyi-bfuzfo.sulinet.hu

Bankó Marietta angol nyelv (középiskola) 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 6. VI/33.
Tel.: 70/289-0401

Békefi Zsuzsanna matematika (középiskola) Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát lkt. 11.
Tel.: 88/566-360

Békefiné Szeitl Éva német nemzetiségi nyelv
(általános és középiskola)

Hriszto Botev Általános Iskola
8200 Veszprém, Botev u. 2.
Tel.: 88/562-475
e-mail: botev@sednet.hu

Bereginé Simon Ágnes történelem, földrajz
(középiskola)

Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
Tel.: 88/566-360
e-mail: simona@mail.lovassy.hu



Név Szakterület Elérhetõség

Bíró Jenõ matematika-fizika
(általános iskola)
mérés-értékelés

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
8200 Veszprém, Vár u. 21.
Tel.: 88/404-751 (108-as mellék)
e-mail: birojeno@veszprem-ped.sulinet.hu

Borsné Solymos Mária intelligencia vizsgálati
eljárások, módszerek
eltérõ sajátosságok
a személyiségfejlõdésben

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
Tel./fax: 88/406-698
e-mail: bizottsag@invitel.hu

Csikósné Marton Lívia angol nyelv
(általános iskola)

Kinizsi Pál Általános Iskola
8484 Nagyalásony, Kossuth u. 33.
Tel.: 88/233-006
e-mail: iskola@kinizsinagyalasony.sulinet.hu

Dr. Hermann Istvánné általános iskola bevezetõ
és kezdõ szakasz

Szent István Római Katolikus Általános Iskola
8500 Pápa, Fõ tér 6.
Tel.: 89/ 324 852

Dr. Górné Fazekas Ágnes általános iskola bevezetõ
és kezdõ szakasz

Cholnoky Jenõ Általános Iskola és Gimnázium
8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21.
Tel.: 88/560-080. Fax: 88/560-081
e-mail: cholnoky@vir.veszprem

Dr. Perlaki Mária tanügyigazgatás
munkajog, iskolajog

Pedagógusok Szakszervezete
Veszprém Megyei Képviselete
8200 Veszprém, Budapest út 8.
Tel.: 88/327-978
e-mail: ped.szakszup@invitel.hu

Dr. Szalainé Tóth Tünde biológia (középiskola) Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
Tel.: 88/566-360
e-mail: tunde@mail.lovassy.hu

Dr. Szûcs Sándorné testnevelés (középiskola)
relaxációs technikák

Magyar-Angol Tannyelvû Gimnázium
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.
Tel.: 88/438-888. Fax: 88/438-185
e-mail: tobozok@freemail.hu

Fülöp Magdolna pszichológia
gyógypedagógia

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
Nevelési Tanácsadó
8400 Ajka, Ifjúság u. 9.
Tel.: 88/510-790
e-mail: nevelesi@invitel.hu

Heiter Sándor ifjúságvédelem
drogprevenció

8200 Veszprém, Kiskõrösi u. 52.
Tel.: 88/561-965, 30/916-0124
e-mail: heiter@sednet.hu

Heizer Zoltánné biológia-földrajz
(általános iskola)

Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola
8500 Pápa, Korona u. 27–29.
Tel.: 89/313-201
e-mail: erkelsuli@yahoo.com

Horváth Judit magyar nyelv és irodalom
(középiskola)

Vetési Albert Gimnázium
8200 Veszprém, Kemecse u. 1.
Tel.: 88/560-680
e-mail: hodit@vetesi.sulinet.hu
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Név Szakterület Elérhetõség

Jákliné Tilhof Ágnes iskolai könyvtár Bródy Imre Gimnázium és Szakközépiskola
8400 Ajka, Bródy u. 4.
Tel.: 88/508-240
e-mail: jakline@brody-ajka.sulinet.hu

Juhosné Vavró Zsuzsanna általános iskola
bevezetõ és kezdõ szakasz

Képesség- és Tehetségfejlesztõ
Magán Általános Iskola, Szakképzõ Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium
8108 Várpalota, Dankó u. 16/VII.
Tel.: 88/479-415
e-mail: szarkamoni@freemail.hu

Kaiser Márta Alexandra magyar nyelv és irodalom,
latin nyelv (középiskola)
mérés-értékelés
tanügyigazgatás

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
8200 Veszprém, Vár u. 21.
Tel.: 88/404-751
e-mail: kaiser@veszprem-ped.sulinet.hu

Kása Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom
(általános iskola)
drámapedagógia

Deák Ferenc Általános Iskola
8200 Veszprém, Aradi vértanúk u. 2.
Tel.: 88/560-685

Magyar Zita általános iskola
bevezetõ és kezdõ szakasz

Bozzay Pál Általános Iskola
8251 Zánka, Iskola u. 6.
Tel.: 87/468-035
e-mail: bozzay@freemail.sulinet.hu

Marosi Miklósné óvodapedagógia
óvodavezetés
minõségfejlesztés

Barackvirág Óvoda
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Tel.: 87/510-053. Fax: 87/411-532
e-mail: barackviragovoda@t-online.hu

Morvai Marianna óvodapedagógia Városi Óvodák Fáy András Lakótelepi Tagóvodája
8500 Pápa, Szövetkezet u. 36/A
Tel.: 89/324-917
e-mail: morvaim@freemail.hu

Nagy Vilmosné osztályfõnöki munka,
egészségi és környezeti
nevelés

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
8200 Veszprém, Vár u. 21.
Tel.: 88/404-751 (106-os mellék)
e-mail: nkati@veszprem-ped.sulinet.hu

Németh Péter speciális pedagógia
oligofrénpedagógia
pszichopedagógia
integrált nevelés-oktatás

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
Tel./fax: 88/406-698
e-mail: bizottsag@invitel.hu

Noé Antalné óvodapedagógia Egry Úti Körzeti Óvoda
8200 Veszprém, Egry J. u. 55.
Tel.: 88/425-418
e-mail: egry.óvoda@chello.hu

Obermayer Bernátné óvodapedagógia II. Sz. Napközi Otthonos Óvoda
8230 Balatonfüred
Tel.: 87/342-785
e-mail: postmaster@ovoda2.axelero.net

Õriné Szilvási Anna magyar nyelv és irodalom
(általános iskola)
mérés-értékelés

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
8200 Veszprém, Vár u. 21.
Tel.: 88/404-751 (114-es mellék)
e-mail: anna@veszprem-ped.sulinet.hu
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Név Szakterület Elérhetõség

Ötvös Károly zeneiskolai
oktatás-nevelés

Csermák Antal Zeneiskola
8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
Tel.: 88/566-790
e-mail: csermak@vnet.hu

Páliné Vajda Aranka hallássérültek
korai fejlesztése
gyógypedagógiai
integrált nevelés

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság
8200 Veszprém, Nagy László u. 4/C
Tel./fax: 88/406-698

Pappné Fõczén Judit német nyelv
(általános iskola)

Fekete István Általános Iskola
8400 Ajka, József A. u. 30.
Tel./fax: 88/509-925
e-mail: thomaslo@freemail.hu

Pucsek Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom
(általános iskola)
drámapedagógia

Deák Ferenc Általános Iskola
8200 Veszprém, Aradi vértanúk u. 2.
Tel.: 88/560-685
e-mail: bsz@sednet.hu

Simonné Zachár Anna pszichopedagógia
gyógypedagógia

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
Nevelési Tanácsadó
8500 Pápa, Szt. István u. 12.
Tel.: 89/324-791
e-mail: nev.tan.papa@mail.globonet.hu

Söjtöri Dezsõné általános iskola
bevezetõ és kezdõ szakasz

Kisfaludy-Ramassetter Iskola
8330 Sümeg, Mártírok u. 1–3.
Tel.: 87/550-323. Tel./fax: 87/550-010
e-mail: kisfaludy@freemail.hu

Szabóné Harlai Katalin általános iskola
bevezetõ és kezdõ szakasz

Dózsa György Általános Iskola
8200 Veszprém, Szent István u. 56.
Tel.: 88/426-102

Szûcs István Miklós rajz, vizuális kultúra,
mûvészettörténet,
mozgóképkultúra
és médiaismeret

III. Béla Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola
8420 Zirc, Köztársaság u. 9.
Tel.: 88/414-449
e-mail: szucsi@bela-zirc.sulinet.hu

Takács Andor számítástechnika,
informatika (középiskola)
mérés-értékelés

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
8200 Veszprém, Vár u. 21.
Tel.: 88/404-751 (111-es mellék)
e-mail: takacsa@veszprem-ped.sulinet.hu

Tarjányi Mária általános iskola
bevezetõ és kezdõ szakasz
mérés-értékelés

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
8200 Veszprém, Vár u. 21.
Tel.: 88/404-751 (108-as mellék)
e-mail: tarjanyi@veszprem-ped.sulinet.hu

Tolnai Andrásné óvodapedagógia
óvoda vezetés
fejlesztõ pedagógia

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka, Bródy I. u. 7.
Tel.: 88/508-160
e-mail: katicam@infornax.hu

Tóth Elemérné korai fejlesztés
tanulási zavarok
gyógypedagógia

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.
Tel./fax: 88/406-698
e-mail: bizottsag@invitel.hu
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Név Szakterület Elérhetõség

Török Andorné angol nyelv
(általános iskola)
mérés-értékelés

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
8200 Veszprém, Vár u. 21.
Tel.: 88/404-751 (105-ös mellék)
e-mail: evelin@veszprem-ped.sulinet.hu

Völlerné Simon Erzsébet óvodapedagógia
minõségfejlesztés

Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat
8200 Veszprém, Vár u. 21.
Tel.: 88/404-751 (116-os mellék)
e-mail: verzsi@veszprem-ped.sulinet.hu

Weber Jánosné logopédia,
fejlesztõ pedagógia

Bárczi Gusztáv Általános Iskola
8200 Veszprém, Batthyány u. 12.
Tel./fax: 88/424-612

Zanathyné Lenkefi Éva történelem
(általános iskola)

Irinyi János Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola
8481 Balatonfûzfõ, Irinyi u. 2.
Tel.: 88/586-090
e-mail: irinyi@irinyi-bfuzfo.sulinet.hu

Felhívás
a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékversenyre

A szegedi Gábor Dénes Gimnázium, Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium a 2006/2007-es tanévre is meghirdeti
– ebben a tanévben tizedik alkalommal – a Gábor Dénes Országos Számítástechnikai Emlékversenyt általános- és közép-
iskolai tanulók számára. A versenyt három fordulóban rendezzük meg. Az elsõ (levelezõ) fordulóból a legjobb dolgoza-
tokat beadott versenyzõk jutnak a második (iskolai) megmérettetésre, ahonnan a legjobbak jutnak tovább a harmadik
fordulóba, a döntõbe.

A verseny korcsoportjai:
– I. korcsoport: az általános iskolák 7–8. évfolyamának tanulói
– II. korcsoport: a középiskolák 9–10. évfolyamának tanulói
– III. korcsoport: a középiskola 11–12. évfolyamának tanulói

A verseny tárgya, követelménye:
– Alkalmazói kategória: Operációs rendszerek, Fájlkezelés, Hálózatok, Windows, MS Office, Access (a feladatok

megoldását más programok felhasználásával is elfogadjuk) programrendszerek ismerete, aktív használata.
– Programozói kategória: algoritmusok elemzése és készítése, programok elemzése és készítése, rekurzió, visszalépé-

ses algoritmusok ismerete, használata.

Szükséges ismeretek:
Alkalmazói kategória:
I. korcsoport: Fájlkezelés, Hardver-, Szoftverelmélet, Tömörítés, Szövegszerkesztés (betû, bekezdés, szakasz, oldal-

formázások, objektumok beszúrása, táblázatok), Táblázatkezelés (képletek, egyszerû függvények használata, diagram-
készítés, formázások), Rajzolóprogram használata, Internet használata.

II. korcsoport: (I. korcsoport anyaga +): Szövegszerkesztés (körlevél feltétellel, hasábok, szövegdoboz használata),
Táblázatkezelés (összetett függvények használata, függvények egymásba ágyazása, diagramok formázása, adatbá-
zis-kezelés), Kapcsolat a szoftverek között, Levelezés, Honlapkészítés, Rajzok és képek szerkesztése.

III. korcsoport (II. korcsoport anyaga +): Adatbázis-kezelés (többtáblás adatbázis létrehozása, ûrlap, segédûrlap, ob-
jektumok használata, parancsgombok használata, menüvezérlés, mûveletek, függvények használata), Alkalmazások
kapcsolata (pl. körlevél készítése adattábla segítségével).
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Programozói kategória:

Valamely III. vagy IV. generációs programozási nyelv használata.

I. korcsoport: Ciklusok, feltételes utasítások, típusok (egyszerû és összetett), fájlkezelés. Egyszerûbb függvények, el-
járások készítése. Grafikus képernyõ kezelése, valamint a korcsoportnak megfelelõ matematikai ismeretek.

II. korcsoport: a IV. generációs programnyelvek használata, objektumorientált programozás, bonyolultabb algoritmu-
sok. Fizikai és matematikai ismeretek.

III. korcsoport: Egy komplex probléma részfeladatokra bontása és megoldása. Rendezési, keresési algoritmusok, re-
kurzió, visszalépési algoritmus.

Az iskoláktól mindhárom korcsoportban 2006. november 3-ig várjuk a jelentkezéseket az alábbi címre:

Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny, 6724 Szeged, Mars tér 14.

A verseny részvételi díjas, diákonként és kategóriánként 2500 Ft. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik hi-
vatalossá, melyet a következõ számlaszámra kell befizetni: Raiffeisen Bank Rt. 12067008-00103129-05600005, vagy
postai nyomtatványon feladni (a 770 számú kód feltüntetésével).

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:

– a tanuló nevét, korcsoportját,

– a részvételi kategóriáját,

– az iskola nevét, címét, telefonszámát,

– a felkészítõ tanár nevét,

– a befizetést igazoló csekk fénymásolatát,

– programozó kategóriánál a használt programnyelv(ek) megnevezését.

A jelentkezést ajánlottan kérjük postázni. A jelentkezést beküldõ iskolák a verseny menetérõl és követelményeirõl ok-
tóber végéig tájékoztatót kapnak.

A fordulók idõpontjai:

– Az elsõ forduló otthoni munkát igényel. Minden versenyzõ 2006. november 27-ig kap egy feladatsort, melyet 2006.
december 18-ig (hétfõ) be kell küldeni a már megadott címre. A feladatlapok sokszorosítását és az iskolába való eljutta-
tását vállaljuk. A feladatsorok kiosztásáról az iskolának kell gondoskodnia.

– A második (iskolai) forduló 2007. február 9-én (péntek 14–17) lesz. Az iskolák meghatározott számú feladatsort
kapnak, melyek elméleti és gyakorlati feladatokat tartalmaznak. Minden iskola önállóan szervezze meg a forduló
lebonyolítását.

– A harmadik forduló 2007. április 13-án (péntek 9–12) a Gábor Dénes Gimnázium, Mûszaki Szakközépiskolában
lesz. A döntõben egy vagy két összetettebb programot, feladatot kell megoldani.

Eredményhirdetés: 2007. június 1-jén 10 óra.

Díjazás: kategóriánként és korcsoportonként 10-10 fõ (60 fõ).

– az elsõ korcsoportban az elsõ tíz fõ felvételt nyerhet a Gábor Dénes Gimnázium, Mûszaki Szakközépiskola és Kollé-
giumba (Szeged, Mars tér 14.),

– döntõbe jutott versenyzõk oklevelet kapnak,

– a korcsoport elsõ tíz helyezettje tárgyjutalomban részesül, amelyet a díjkiosztón adunk át.

A versennyel kapcsolatos minden tudnivalót, tájékoztatót az iskola címére a versenyért felelõs nevére küldjenek el.
A verseny felelõse dr. Szörényi Tamásné igazgatóhelyettes, e-mail: szor@gdszeged.hu.

Mustos Tamás János
igazgató
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Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny
2006/2007

JELENTKEZÉSI LAP

Név:.....................................................................................................................................................................................

Korcsoport:

� I. korcsoport: az általános iskolák 7–8. évfolyamának tanulói

� II. korcsoport: a középiskolák 9–10. évfolyamának tanulói

� III. korcsoport: a középiskola 11–12. évfolyamának tanulói

Kategória:

� Alkalmazói kategória

� Programozói kategória
Programozási nyelvek:.................................................................................................................................................

Iskola neve: .........................................................................................................................................................................

Iskola címe: megye: .........................................................................................................................................................

irányítószám: � � � � helység: .....................................................................................................

utca: ................................................................................................. házszám:...........................................

Felkészítõ tanár neve: ..........................................................................................................................................................

A részvételi díj fizetésének módja:

� átutalás

� csekk

(A nevezési díj befizetését/átutalását igazolni kell a jelentkezéssel együtt!
A nevezés a befizetés igazolása nélkül érvénytelen!)
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi,
oktatói és egyéb állásaira

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának
(2) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Kaposvári Egyetem

rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. január 1-jétõl
2010. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott
követelmények:

– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidõs közalkal-

mazott jogviszony keretében fennálló egyetemi tanári
kinevezés,

– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– angol nyelven magas szinten elõadó- és tárgyalóképes

ismeret,



– széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezzen,
– jártas legyen az egyetemi és intézményi fejlesztési és

stratégiai tervek készítésében.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az
intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján az
egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátása,
különösen:

– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási
és gazdasági tevékenységének irányítása,

– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szer-
vezeti egységek munkájának összehangolása,

– az egyetem képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõ-

irányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok
szerinti – rendelkezés,

– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonat-
kozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szer-
vezése és összefogása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkakö-

ri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, ide-

gennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási mun-

káját, valamint mûvészi munkáját, eddigi vezetõi tevé-
kenységét,

– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai
szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét,

– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos ter-
veit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, to-
vábbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak
tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos foko-

zatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást
tanúsító okiratok hiteles másolatát,

– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti al-
kotások, díjak jegyzékét,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályá-
zati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szerve-
zeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottsá-
gok és testületek megismerhetik.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2006. szeptem-
ber 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2006. decem-
ber 15.

A pályázatról bõvebb felvilágosítást ad: dr. Vass Júlia
rektori hivatalvezetõ-helyettes, humánpolitikai csoportve-
zetõ.

Cím: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Telefon: (82)
314-155/925, (82) 505-925.

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium cí-
mére kell benyújtani 1 eredeti példányban (Felsõokta-
tás-igazgatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u.
10–14.).

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kaposvári
Egyetem rektori megbízatására”.

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

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet
ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztség elnyerésére

A megbízásra kerülõ dékán fõbb feladatai:
– a kar képviselete az egyetemi, a hazai és a nemzetközi

fórumokon,
– a kari stratégia kialakítása és megvalósításának irányí-

tása,
– a kari oktató-nevelõ munka irányítása, oktatási, kuta-

tási, tudományos, továbbképzési, szaktanácsadási tevé-
kenység szervezése, ellenõrzése, a képzés összhangjának
megteremtése,

– a karhoz tartozó szervezeti egységek irányítása, irá-
nyításának szervezése,

– a kari személyzeti munka irányítása,
– a kar költségvetésének tervezése és az egyetemi költ-

ségvetés keretein belül a kar gazdálkodásának irányítása,
– a kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fej-

lesztése, kapcsolattartás az egyetemi és más szakmai
szervezetekkel,

– munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a jogszabályokban és az egyetemi, valamint kari sza-

bályzatokban meghatározott egyéb feladatok ellátása, ha-
táskör gyakorlása.

A dékáni tisztségre pályázókkal szemben támasztott kö-
vetelmények:

Pályázatot a kar fõállású, teljes munkaidõben, közalkal-
mazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanára és
egyetemi docense nyújthat be, aki:

– a karon legalább tízéves oktatói gyakorlattal rendelke-
zik,

– a kari oktatásban meghatározó diszciplinát eredmé-
nyesen mûvel,

– rendelkezik vezetõi és szervezési gyakorlattal, tapasz-
talattal,
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– tudományterületén hazai és nemzetközi elismertség-
gel,

– rendelkezik tudományos fokozattal,
– alkalmas a kar oktatásának, kutatási programjának irá-

nyítására, az egyes szervezeti egységek tevékenységének
összehangolására.

A dékáni megbízás legfeljebb négy évre szól.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ fõbb oktatási, kuta-
tási feladatai:

– a tanszéken folyó oktatási és kutatási tevékenység
szervezése és irányítása,

– az oktatott tananyag folyamatos fejlesztése és korsze-
rûsítésének szakmai felügyelete,

– a tanszéki munkatársak szakmai, tudományos fejlõdé-
sének elõsegítése,

– a tanszéken foglalkoztatottak munkájának irányítása,
ellenõrzése,

– a tanszék igazgatásának és gazdálkodásának irányítá-
sa, ellenõrzése,

– a tanszék hosszú távú pénzügyi stabilitásának biztosí-
tása,

– a tanszék fokozottabb bevonása a kar nemzetközi ok-
tatási és kutatási programjainak mûködtetésébe,

– a tanszék képviselete a karon és az egyetemen, vala-
mint a hazai és külföldi szakmai szervezetekben,

– mindazon irányítási, koordinációs feladatok végzése,
amelyeket az egyetemi és kari SzMSz hatáskörébe utal.

Pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanárai és egyete-
mi docensei nyújthatnak be, akik közgazdász egyetemi
diplomával, tudományos fokozattal, az összehasonlító
gazdaságtan szakterületén elismert tudományos teljesít-
ménnyel rendelkeznek, önállóan meghirdetett tantárgyaik-
kal bizonyították oktatói rátermettségüket, valamint jó
szervezõ és vezetõ képességekkel rendelkeznek, és idegen
nyelven is képesek elõadások megtartására.

A tanszékvezetõi megbízás legfeljebb négy évre szól.

VARGA JENÕ KOLLÉGIUM
kollégiumi igazgatói megbízás elnyerésére

A kollégiumi igazgató fõbb feladatai:
– a kollégiumban folyó oktató-nevelõ munka irányítása,
– a kollégium mûködési feltételeinek biztosítása,

– a kollégium költségvetésével való gazdálkodás, költ-
ségvetésének tervezése,

– a kollégiumi önkormányzattal való együttmûködés, a
kollégiumi önkormányzati testületek feletti törvényességi
felügyelet gyakorlása, aktív bekapcsolódás a testületek
munkájába,

– a kollégiumi dolgozók munkájának irányítása,
– és mindazon feladatok végzése és hatáskörök gyakor-

lása, amelyeket a BCE szabályzatai elõírnak.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot az egyetem teljes munkaidõben foglalkozta-

tott azon munkatársai nyújthatnak be, akik rendelkeznek
felsõfokú végzettséggel, többéves felsõoktatási kollé-
giumban eltöltött vezetési gyakorlattal, tapasztalattal.

Az elbírálásnál elõnyt jelent, ha a pályázó pedagógiai
szakos tanári diplomával rendelkezik.

A kollégiumi igazgatói megbízás legfeljebb öt évre
szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló

2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus
Egyetem oktatói és vezetõi munkaköreinek betöltésével
kapcsolatos pályázati és elõléptetési eljárások rendjében
rögzített feltételeknek.

A vezetõi munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak
tartalmaznia kell:

– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenysé-
gét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi oktató-, kutató-,
tudományos, valamint vezetõi munkájára, elért eredmé-
nyeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,

– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását,
munkaköri besorolását,

– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékeny-
ségének leírását, a nemzetközi tudományos életben való
részvételét, publikációs tevékenységének ismertetését, va-
lamint

– munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott
tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fej-
lesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, ide-

gennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolatát,
– személyi adatlapot és a tudományos tevékenység nyil-

vántartásához szükséges adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul ahhoz,

hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egye-
temi szabályzatok szerint erre jogosult bizottságok és
testületek megismerhetik,
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– valamint nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló
munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogvi-
szonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai-
ról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,

– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat
elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti
Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályáza-
tok beadási határidejét követõ 60 napon belül.

A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül
kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve
(az egyetem humánpolitikai csoportja részére) beérkeznie
1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közte-
lek u. 8. I. emelet 110., telefon: 482-8545).

A pályázattal kapcsolatos részletes szakmai felvilágosí-
tást a karok dékáni hivatala ad (telefon: 482-5000), egyéb
információ a 482-8545-ös telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet
GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
GAZDASÁGI JOGI INTÉZET
Üzleti Jogi Tanszék
további jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– vegyen részt a tanszék tárgyainak oktatásában, vizs-

gáztatásában, a tanszék által gondozott valamennyi prog-
ramban, különös tekintettel a joggyakorlatra,

– kapcsolódjon be a tanszék által oktatott tárgyak vonat-
kozásában a reformképzéshez kapcsolódó tankönyv meg-
írásában, illetve frissítésében,

– végezzen színvonalas kutatómunkát.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Az egyetemi docensi munkakör betöltésére pályázatot a

kar további jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói
nyújthatnak be, akik rendelkeznek állam- és jogtudományi
oklevéllel, akadémiai (kandidátusi), vagy PhD-fokozattal,
egy világnyelvbõl állami nyelvvizsgával.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó a ci-
vilisztika területén a tanszék tárgyait elmélyülten kutatja
és oktatja, valamint az oktatott tárgyak gyakorlati alkalma-
zásában legalább tízéves oktatási és jogalkalmazói gya-
korlattal, civilisztikai kutatási tapasztalattal és publikációk
által is igazolt tudományos eredményekkel rendelkezik.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET
Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– vegyen részt a Környezetgazdaságtan és a Környezeti

menedzsment tárgyak oktatásában,
– folytasson tananyagfejlesztést és tankönyvírást a Kör-

nyezetgazdasátan és a Környezeti menedzsment tárgyak
vonatkozásában,

– kutatások szervezése és irányítása a tisztább termelés,
a környezetirányítási rendszerek elmélete területén,

– oktasson az egyetem angol nyelvû képzéseiben.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Az egyetemi docensi munkakör betöltésére pályázatot a

kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott azon oktatói nyújthatnak be, akik rendel-
keznek közgazdasági egyetemi diplomával, a szakterüle-
ten végzett többéves oktatási-kutatási gyakorlattal, e tudo-
mányterületen szerzett PhD-fokozattal, egy világnyelvbõl
elõadói szintû nyelvismerettel, valamint hazai és nemzet-
közi publikációs tevékenységgel.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a pályázó nemzet-
közi tapasztalata kutatási projektek szervezésében és irá-
nyításában.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI INTÉZET
Pénzügyi Számviteli Tanszék
további jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevetésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– tartson elõadásokat és szemináriumokat a Számvitel

II–III–IV. tárgyakból,
– vegyen részt a Számvitel alapjai, Vezetõi számvitel,

Számviteli elemzés stb. tárgyak tananyagfejlesztésében,
valamint a Magyar Számviteli Standardok megalkotá-
sában,

– hazai és nemzetközi folyóiratokban szakcikkek
közlése,

– tartson elõadásokat hazai és nemzetközi konferen-
ciákon,

– tartson kapcsolatot más hazai és külföldi egyete-
mekkel.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Az egyetemi docensi munkakör betöltésére pályázatot a

kar további jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói
nyújthatnak be, akik rendelkeznek közgazdasági diplomá-
val, okleveles könyvvizsgálói képesítéssel, jó eladói ké-
pességgel, legalább 20 éves (folyamatos) felsõoktatásban,
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számviteli területen eltöltött oktatói-kutatói tevékenység-
gel, tudományterületen szerzett PhD-fokozattal, egy
világnyelv elõadói szintû ismeretével.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens oktatási felada-
tai:

– a Befektetések és a Kockázatok kezelése tárgykörök-
be tartozó tárgyak szervezése, tananyagainak fejlesztése,
oktatása a kar graduális és posztgraduális képzésében,

– a Tõkepiac és vállalat szakirány felelõsi feladatának
ellátása: a szakirány tantárgystruktúrájának fejlesztése, a
hallgatókkal való kapcsolattartás és az ehhez szükséges
oktatásszervezési feladatok ellátása,

– az induló BSc-képzésben a Befektetések és Értékpa-
pírpiaci ismeretek tárgykörök tantárgyfelelõsi feladatai-
nak ellátása,

– az induló MSc-képzésben részvétel a Kvantitatív
pénzügyek program kidolgozásában és egyes tárgyak ok-
tatásában.

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens kutatási, kutatás-
szervezési feladatai:

– a diszciplinákkal kapcsolatos kutató- és fejlesztõmun-
ka szervezése és végzése, a hazai és a nemzetközi szakmai
közéletben való részvétel,

– részvétel a PhD-hallgatók kutatásainak irányításában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti

jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói nyújthatnak
be, akik rendelkeznek közgazdaság tudományegyetemi
végzettséggel, tudományterületen szerzett PhD- vagy az-
zal egyenértékû tudományos fokozattal, 10 éves szakirá-
nyú felsõoktatási, illetve kutatási gyakorlattal, angol és
egy másik idegen nyelvbõl középfokú állami vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsgával. Továbbá rendelkezzen ön-
állóan vagy társszerzõvel írt jegyzetek, külföldi publiká-
ciók, tudományos tevékenységet dokumentáló hazai pub-
likációk, hazai, nemzetközi vagy külföldi tudományos
konferencián tartott elõadások dokumentált (eredmények-
kel) jegyzékével.

Elõnyt jelent, ha a pályázó ismeri a vállalati pénzügyek-
hez, a tõkepiaci eszközök árazásához és a befektetés-elem-
zéshez és a kockázatkezeléshez kapcsolódó tárgyak elmé-
letét és gyakorlatát, van önálló elképzelése azok további
korszerûsítésére és fejlesztésére, és képes a szakterülethez
tartozó témakörökben szakszeminárium vezetésére.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI INTÉZET
Vállalkozások Pénzügyi Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– a Pénzügyi elemzés, csõdelõrejelzés tárgy kurzusai-

nak oktatása graduális szinten, a tárgyhoz kapcsolódóan
esettanulmányok kidolgozása,

– a Pénzügyi információrendszerek tárgyfelelõsi felada-
tainak ellátása és oktatása graduális szinten,

– a Vállalkozásfejlesztés és Innováció mester szakhoz
kapcsolódóan a Döntéstámogató rendszerek szaktárgy
kifejlesztése,

– a PhD-képzésben oktatóként és egyéni konzulensként
való közremûködés,

– a tanszék nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesz-
tése és ápolása.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti

jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói nyújthatnak
be, akik közgazdasági egyetemi végzettséggel, tudomány-
területen szerzett PhD- vagy azzal egyenértékû tudomá-
nyos fokozattal, jelentõs kutató és publikációs tevékeny-
séggel, a tanszék tudományszervezési és általános képzés-
fejlesztési munkájában vezetõ oktatóként való aktív rész-
vétellel, valamint elõadói szintû idegennyelv-tudással
(angol, német) rendelkeznek.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET
Szervezeti Magatartás Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevetésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– a Cross-cultural management és International HRM

címû tárgyak fejlesztése és a tárgy oktatása graduális szin-
ten (angol nyelven),

– a Szervezeti kultúra kutatás és fejlesztés címû mellék-
szakirány tárgy fejlesztése és oktatása,

– a PhD-képzésben oktatóként és egyéni konzulensként
való közremûködés,

– a tanszék Szervezeti magatartás és HRM tárgyainak
oktatásában való közremûködés,

– az intézet Emberi Erõforrás Fejlesztés, Szervezetfej-
lesztés és Kultúra Kutatóközpontjának vezetése, munkájá-
nak szervezése, koordinálása,

– a tanszék nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesz-
tése és ápolása,

– esettanulmányok elkészítése.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti

jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói nyújthatnak
be, akik közgazdász egyetemi diplomával, tudományterü-
leten szerzett PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos
fokozattal, jelentõs kutató és publikációs tevékenységgel,
a tanszék tudományszervezési és általános képzésfejlesz-
tési munkájában vezetõoktatóként való aktív részvétellel,
valamint elõadói szintû idegennyelv-tudással (angol, né-
met) rendelkeznek.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

Vezetés és Szervezés Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– a Szervezetelméletek tárgy vezetése, fejlesztése,
– a Menedzsment Kontroll tárgykörbe tartozó kurzusok

oktatása graduális és posztgraduális szinten,
– Bachelor- és masterképzésben a Kontrolling tárgy, il-

letve Kontrolling szakirány fejlesztése és összehangolása,
– a Teljesítménymenedzsment Kutatóközpont munkájá-

ban való aktív részvétel,
– a PhD-képzésben oktatóként és egyéni konzulensként

való közremûködés,
– a tanszék nemzetközi kapcsolatrendszerének fejlesz-

tése és ápolása.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti

jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói nyújthatnak
be, akik közgazdaságtudományi egyetemi végzettséggel,
tudományterületen szerzett PhD- vagy azzal egyenértékû
tudományos fokozattal, jelentõs kutató és publikációs te-
vékenységgel, a tanszék tudományszervezési és általános
képzésfejlesztési munkájában vezetõoktatóként való aktív
részvétellel, valamint elõadói szintû idegennyelv-tudással
(angol, német) rendelkeznek.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Matematika Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– magas színvonalú oktatómunka kifejtése mind az

alapképzésben, mind graduális és doktori szinten,
– vezetõ oktatóként vegyen részt az oktatáshoz kapcso-

lódó szervezési feladatokban és a tanszék külsõ szakmai
kapcsolatainak ápolásában,

– kapcsolódjon be a tanszék kutatómunkájába a mate-
matikai közgazdaságtan és játékelmélet területén,

– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak szakmai fej-
lõdését.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar fõállású, azon egyetemi adjunktusai

nyújthatnak be, akik rendelkeznek egyetemi okleveles ma-
tematikus, vagy okleveles programozó matematikus, vagy
okleveles közgazdász szakirányú végzettséggel, tudomá-
nyos fokozattal, amely származzon a matematikai tudo-
mány vagy a közgazdaságtudomány területérõl. A pályá-
zónak magas színvonalú nemzetközi publikációs tevé-
kenységgel és idézettséggel, valamint elõadói szintû ide-
gennyelv-ismerettel kell rendelkeznie.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR
Közigazgatásszervezési és Urbanisztikai Tanszék
további jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– az alábbi választható tantárgyak tematikájának, tan-

könyvének kidolgozása, a tárgyak oktatása részben a
2005/2006. tanév II. félévében, részben a 2006/2007.
tanév I. félévétõl,

– a Katasztrófa menedzsment a közigazgatásban (tava-
szi félév),

– a Központi államigazgatási információs rendszerek
(õszi félév),

– a Munkafolyamat automatizálása a közigazgatásban
(2006/2007. tanév tavaszi félévétõl) részvétel a tanszék
e-közigazgatási kutatási feladataiban és a szakdolgozati
konzultációkban.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Az egyetemi docensi munkakör betöltésére pályázatot a

kar további jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói
nyújthatnak be, akik egyetemi végzettséggel, tudományos
fokozattal, legalább tíz év felsõoktatási tapasztalattal, egy
világnyelvbõl C-típusú állami nyelvvizsgával, egy másik
világnyelv alapfokú ismeretével, valamint hazai és
nemzetközi tudományos publikációval rendelkeznek.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
MAGATARTÁSTUDOMÁNYI
ÉS KOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
további jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– végezzen kutatásokat az Információs és Kommuniká-

ciós Technikai (IKT) eszközök oktatási alkalmazása, az
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oktatáspolitikák nemzetközi és közösségi szintû tervezése,
értékelése, valamint a tanulói és felnõttkori teljesítmény-
és kompetenciaértékelés témaköreiben,

– kapcsolódjon be az intézet oktatásfejlesztési tevé-
kenységébe különös tekintettel a Távoktatási Oktató és
Kutatóközpont profiljába illeszkedõ tananyagok fejleszté-
sére,

– segítse elõ a fiatal intézeti munkatársak és a PhD-hall-
gatók szakmai fejlõdését,

– mûködjön közre az intézet hazai és nemzetközi szak-
mai kapcsolatainak ápolásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Az egyetemi docensi munkakör betöltésére pályázatot a

kar további jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói
nyújthatnak be, akik rendelkeznek kandidátusi vagy
PhD-fokozattal és legalább egy világnyelv elõadói szintû
ismeretével. A pályázó végezzen nemzetközi színvonalú
kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû
publikációs tevékenység kapcsolódik.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

TÁJÉPÍTÉSZETI KAR
Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi
munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docensi fõbb oktatási fel-
adatai:

– tantárgyfelelõségként oktassa a Tájtörténet címû
tárgyat,

– vegyen részt a Tájvédelem és a Tájépítészeti ismere-
tek címû tantárgyak oktatásában és a tájépítész PhD
képzésében,

– fejlessze az oktatott diszciplínát, jegyzet, oktatási se-
gédlet készítésével segítse a felkészülést,

– kapcsolódjon be a tanszék kutatási programjába, kuta-
tási pályázati témák vezetésébe,

– vegyen részt az oktatáshoz kapcsolódó szervezési fel-
adatokba, és a tanszék külsõ kapcsolatainak fejlesztésébe.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar közalkalmazotti jogviszonyban foglal-

koztatott azon oktatói nyújthatnak be, akik szakirányú
végzettséggel, tudományos fokozattal és legalább egy ide-
gen nyelv elõadói szintû ismeretével, legalább 10 éves fel-
sõoktatási gyakorlattal, továbbá széles körû hazai és nem-
zetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek.

Elõnyt élvez az a pályázó, aki a tájtörténet területén
eredményes kutatómunkát végzett és publikációkkal ren-
delkezik.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló

2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus
Egyetem oktatói és vezetõi munkaköreinek betöltésével
kapcsolatos pályázati és elõléptetési eljárások rendjében
rögzített feltételeknek.

– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartal-
mazó önéletrajzát,

– tudományos konferenciákon tartott elõadásai jegyzé-
két, jelentõsebb külföldi tanulmányútjainak felsorolását,
tudományos közleményeinek jegyzékét, továbbá az azok-
ra történt viszont hivatkozások jegyzékét, valamint

– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának
fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit.

Az oktatói munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak
tartalmaznia kell:

A pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, be-
osztását, munkaköri besorolását, a pályázó szakmai, tudo-
mányos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben ed-
digi oktató-, kutató-, tudományos munkájára, elért ered-
ményeire is ki kell térnie. Fentieken kívül a hazai és nem-
zetközi szakmai, tudományszervezõi és közéleti tevékeny-
sége leírását, tudományos közleményeinek jegyzékét, va-
lamint a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának
fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit.

Az oktatói pályázatokhoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, ide-

gennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat
másolatát, szakmai díjait,

– személyi adatlapot (1 példányban) és a tudományos
tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályá-
zati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési szabályza-
tában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,

– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkavi-
szonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyai-
ról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok
tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,

– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat
elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti
Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályáza-
tok beadási határidejét követõ 60 napon belül.

A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül
kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve
(az egyetem Humánpolitikai csoportja részére) beérkeznie
1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közte-
lek u. 8. I. emelet 110., telefon: 482-8545).

A pályázattal kapcsolatos részletes szakmai felvilágosí-
tást a karok dékáni hivatala ad (telefon: 482-5000), egyéb
információ a 482-8545-ös telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
egyetemi docensi állásokra

FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET
Geofizikai Tanszékére

A kinevezendõ docens feladata a földtudományi alap-
szakon a Szeizmika, az Alkalmazott geofizika és a Geofi-
zikai adatok földtani értelmezése, míg az MSc-szinten a
Szeizmikus adatfeldolgozás és a Szénhidrogénkutatás tár-
gyak oktatása. Az MSc-szintû oktatás keretén belül részt
kell vegyen a terepgyakorlatok szakmai irányításában. Az
oktatási tevékenységhez kapcsolódóan további feladata az
intézet szeizmikus feldolgozó és értelmezõ rendszerének
karbantartása, a szeizmikus labor technikai-szakmai veze-
tése. Fõ kutatási feladata a Pannon-medence tektonikai
modelljének továbbfejlesztése.

Intézeti feladatköre elsõsorban az lesz, hogy ápolja és
fejlessze az intézet középiskolákkal való kapcsolatát, illet-
ve munkájával segítse elõ, hogy rendszeresen jelenjenek
meg az intézet oktatói-kutatói kompetenciájába tartozó té-
mákról tudományos ismeretterjesztõ és népszerûsítõ
cikkek.

Õslénytani Tanszékére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz a földtu-
dományi BSc alapszakon az õslénytani gyakorlati foglal-
kozások vezetése, a Korjelzõ õsmaradványok elõadás és a
Mikropaleontológia elõadás és gyakorlat tartása.

Az MSc-szintû oktatás keretében a Paleobiogeográfia
és az emelt szintû mikropaleontológiai tárgyak tartása, va-
lamint speciális kollégiumi tárgyak meghirdetése.

A doktori képzésben elsõsorban mikropaleontológiai
tárgyú témák vezetése, doktori kurzusok tartása és a dok-
tori minõsítési eljárásokban való aktív részvétel.

Intézeti feladatköre a földtudományi tudományos diák-
köri tevékenység irányítása, szervezése, a rendezvényeken
a hallgatói részvétel segítése, továbbá az Intézeti Tanács
vagy az intézetigazgató felkérésére elvállalt feladatok
ellátása.

Ásványtani Tanszékére
két egyetemi docensi állásra

Az egyik kinevezendõ egyetemi docens feladata a jelen-
leg még folyó kredites geológusképzésben a Mûszeres
anyagvizsgálat – Ásványhatározás, az induló földtudomá-
nyi BSc alapszakon a Bevezetés a mûszeres anyagvizsgá-
latokba címû tárgy elõadása, gyakorlatainak vezetése, va-
lamint a Bevezetés a röntgendiffrakció földtudományi al-
kalmazásába címû tárgy elõadása. Emellett várható oktatá-

si feladata a jelenleg akkreditáció alatt álló Geológia MSc
és Ásványtudományok nemzetközi MSc szakok keretében
egyes mûszeres anyagvizsgálati tárgyak, és egyes, a termé-
szetes és analóg szintetikus szilárd fázisok témakörhöz tar-
tozó elõadások és gyakorlatok vezetése magyar és angol
nyelven, valamint TDK, szakdolgozati és PhD-témák ve-
zetése, doktori kurzusok meghirdetése. Kutatási témája a
röntgen-pordiffrakció föld- és környezettudományi alkal-
mazásai. Feladata a Röntgenanalitikai Laboratórium ve-
zetése. Emellett az intézet napi mûködéséhez szükséges
szervezési feladatok ellátása, felügyelete.

A másik kinevezendõ egyetemi docens feladata a földtu-
dományi BSc alapszakon a Geológiai anyagvizsgálati
módszerek, valamint az Ásványtan története címû tárgyak
elõadása; a környezettan BSc szakon az Ásványtan címû
tárgy elõadása, gyakorlatainak és terepgyakorlatának ve-
zetése; a kémia BSc szakon az Ásványtan-Kristálykémia
címû tárgy elõadása; az osztatlan környezettudományi
szakon a Környezeti ásványtan tárgy elõadása. Emellett
várható oktatási feladata a jelenleg akkreditáció alatt álló
Geológia MSc és Ásványtudományok nemzetközi MSc
szakok keretében egyes mûszeres anyagvizsgálati tárgyak
és egyes, a természetes és analóg szintetikus szilárd fázi-
sok témakörhöz tartozó elõadások és gyakorlatok vezetése
magyar és angol nyelven, valamint TDK, szakdolgozati és
PhD-témák vezetése, doktori kurzusok meghirdetése.
Kutatási témája a föld- és környezettudományi szilárd
anyagok komplex mûszeres anyagvizsgálata.

Tudományos kutatási témája a mikropaleontológiai, el-
sõsorban a foraminifera-kutatások, azok rendszertani, ré-
tegtani, õsföldrajzi vonatkozásainak feltárása eredményes
hazai pályázati tevékenység és nemzetközi együttmûkö-
dés keretében.

BIOLÓGIAI INTÉZET
Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai
Tanszékére
két egyetemi docensi állásra

Az egyik kinevezendõ docens feladata lesz elõadások
tartása, valamint gyakorlatok vezetése Növényi molekulá-
ris biológia tárgy keretében magyar és angol nyelven, gya-
korlatok tartása a Növényélettani vizsgáló módszerek kol-
légium keretében, speciális kollégium hirdetése Növényi
tartalékfehérjék fiziológiája és molekuláris genetikája, Kí-
sérlettervezés elmélete és módszertana témakörében. A
késõbbiekben a Bsc- és Msc-képzésben résztvevõ hallga-
tók növényélettani képzésében is részt kell vennie. Kurzu-
sok tartása és témavezetés a Biológia Doktori Iskola
keretében folyó képzésben. Irányítania kell továbbá
diplomamunkás és diákköri munkát végzõ hallgatók
munkáját.
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Kutatómunkáját illetõen követelmény képesség a fehér-
jeszerkezet-funkció vizsgálatára in vitro és in vivo rend-
szerekben, tartalékfehérje gének szerkezetének és öröklõ-
désének vizsgálatában, valamint poszttranszlációs folya-
matainak tanulmányozásában. Legyen képes továbbá szö-
vegspecifikus promóterek fejlesztésére gabonafélék
transzformálásához, molekuláris biofermentorokban való
alkalmazásához. Rendelkezzen gyakorlattal a gabonafélék
tulajdonságainak géntechnológiai úton történõ módosítása
területén. Legyen képes kutatási eredményeinek színvona-
las publikálására. A kutatási pályázásban való eddigi ered-
ményességét elnyert, illetve sikeresen lezárt pályázatokkal
kell igazolnia.

Elõfeltétel jó elõadóképesség angol nyelven is.

A másik kinevezendõ docens feladata részvétel a nö-
vényélettani, molekuláris növénybiológiai és mikológiai
gyakorlati és elméleti képzésben, a Kísérletes Növénybio-
lógia szakirányt választó biológus, illetve a késõbbiekben
a Bsc- és Msc-képzésben résztvevõ hallgatók növényélet-
tani képzésében, fõkollégium és speciális kollégiumok ke-
retében. Az oktatandó tárgyak közt van többek között a
Növényi hormonok hatása és hatásmechanizmusa, Gél-
elektroforézis alkalmazása a növényélettanban címû köte-
lezõen választható speciális kollégiumok is. Be kell kap-
csolódnia a Biológus Doktori Iskola keretében folyó kép-
zésbe. Irányítania kell diplomamunkás, diákköri munkát
végzõ és doktori hallgatók munkáját.

Rendelkezzék megfelelõ alapkutatási jártassággal a
környezeti hatásokra kialakuló oxidativ stressz kutatásá-
ban. A Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai
Tanszék kutatási profiljába tartozó stresszélettanon kívül a
mikológiai, szimbiotikai kutatásokban való jártasság
elõnyt jelent. Legyen képes kutatási eredményeinek szín-
vonalas publikálására. A kutatási pályázásban való eddigi
eredményességét elnyert, illetve sikeresen lezárt pályá-
zatokkal kell igazolnia.

Immunológiai Tanszékére

A kinevezendõ docens feladata lesz Az antigénfelisme-
rés molekuláris mechanizmusai és az Immunrendszer evo-
lúciója címû kurzusok megtartása a szakirányú képzésen
belül, valamint az alap- és emelt szintû gyakorlatok során
csoportok vezetése. Szintén feladata lesz a vezetõoktató-
nak TDK-s hallgatók és szakdolgozók munkájának irányí-
tása, valamint doktori kurzusok tartása és doktoranduszok
témavezetése. Feltétlenül szükséges, hogy a pályázó jártas
legyen a legmodernebb immunológiai/biotechnológiai
módszerek alkalmazásában. A pályázónak a nemzetközi
kapcsolatok ápolása, fejlesztése is feladata, továbbá pá-
lyázatok benyújtása, koordinálása, illetve vezetése is el-
várt.

Élettani és Neurobiológiai Tanszékére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata oktató- és ku-
tatómunka végzése lesz a neurobiológia területén. A pá-
lyázónak oktatói gyakorlattal és nemzetközileg elismert
kutatási tevékenységgel kell rendelkeznie. Elõnyt jelent a
korszerû molekuláris neurobiológiai méréstechnikai mód-
szerek alkalmazása terén szerzett tapasztalat. A jelöltnek
elméleti és gyakorlati kurzusokat kell szerveznie és tarta-
nia ezen témakörbõl. A kinevezendõ docens feladata lesz
továbbá a tanszék graduális oktatási feladataiba való be-
kapcsolódás, szükség esetén élettani gyakorlatok vezetése
biológus és pszichológus hallgatók számára. A jelöltnek
törekednie kell önálló kutatási pályázatok elnyerésére, és
önálló tudományos mûhely kialakítására. Elvárás a szak-
irányú és doktori képzésben témavezetõként való közre-
mûködés.

MATEMATIKAI INTÉZET

Geometriai Tanszékére

részfoglalkozású egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ docens feladata elõadások tartása és gya-
korlatok vezetése a tanszék profiljába tartozó diszciplínák-
ból matematikus, alkalmazott matematikus, matematika
tanári szakos, továbbá a kétlépcsõs képzésben matemati-
kai szakokra jelentkezett hallgatók számára, részvétel a tu-
dományos utánpótlásképzésben, tudományos kutatás vég-
zése és rendszeres publikációs tevékenység.

A pályázónak nemzetközileg is elismert kutatónak kell
lennie a diszkrét és konvex geometria területén, aki kellõ
gyakorlattal rendelkezik pályázati projektek szervezésé-
ben, témavezetésében.

Valószínûségelméleti és Statisztika Tanszékére

részfoglalkozású egyetemi docensi állásra

A pályázó értsen az információelméleti, azon belül kü-
lönösen a kriptográfia, adatvédelem alkalmazásaihoz, to-
vábbá be tudjon kapcsolódni a tanszéken folyó kutatási
témákba.

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz a jelenlegi
matematikus, alkalmazott matematikus és matematika ta-
nári szakos, továbbá a kétlépcsõs képzésben meghirdetett
matematikai szakokra jelentkezett hallgatók számára az
információelmélet területéhez tartozó tárgyak oktatása.
Képes legyen idegen nyelven matematikai tárgyú elõ-
adások tartására.
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KÉMIAI INTÉZET
két egyetemi docensi állásra

Az egyik kinevezendõ egyetemi docens oktatási feladata
lenne elsõsorban vegyész, informatikus vegyész, kémia
BSc-, vegyész MSc-hallgatók kémiához kapcsolódó infor-
matikai tárgyainak oktatása, gyakorlatok koordinálása és
vezetése. A jelölt készen kell álljon tudományos diákköri
munkák és szakdolgozatok irányítására, valamint dokto-
randuszhallgatók témavezetésére is.

Kutatási feladata elsõsorban az oktatási feladataihoz
kapcsolódó, nemzetközi szintû kutatások folytatása, mely-
nek során nemzetközileg elismert publikációk, tudomá-
nyos elõadások, a tudományos közösség által használt
programok születnek. Elvárjuk az aktív pályázati tevé-
kenységet is, amellyel az említett kutatások anyagi felté-
telei biztosíthatók.

A másik kinevezendõ egyetemi docens oktatási feladata
a környezetkémiához kapcsolódó kötelezõ elõadás és spe-
ciális kollégiumok tartása vegyész, környezettudomány és
környezettan szakos hallgatók részére, valamint kötele-
zõen választható és speciális laboratóriumi gyakorlatok
koordinálása és vezetése környezetkémia és környezet-
analitika területén. A jelölt készen kell álljon tudományos
diákköri munkák és szakdolgozatok irányítására, valamint
doktoranduszhallgatók témavezetésére is.

Kutatási feladata elsõsorban az oktatási feladataihoz
kapcsolódó, nemzetközi szintû kutatások folytatása, mely-
nek során nemzetközileg elismert publikációk, tudomá-
nyos elõadások, hasznosítható környezetvédelmi eredmé-
nyek születnek. Elvárjuk az aktív pályázati tevékenységet
is, amellyel az említett kutatások anyagi feltételei bizto-
síthatók.

FIZIKAI INTÉZET
Elméleti Fizikai Tanszékére

A kinevezendõ docensnek jelentõs egyetemi oktatási ta-
pasztalattal és nemzetközi színvonalú kutatási eredmé-
nyekkel kell rendelkeznie az elméleti fizika területén. Ok-
tatási feladata: alapkollégiumi, valamint a kvantummecha-
nika, statisztikus fizika, hidrodinamika és az általános re-
lativitás elmélet területeihez kapcsolódó szakirányú elõ-
adások tartása fizikushallgatók számára. Témavezetõként
és doktori kurzusok tartásával be kell kapcsolódnia a fizi-
ka doktori iskola munkájába. A pályázónak habilitációval
kell rendelkeznie, illetve annak hiányában vállalnia kell
annak 5 éven belüli megszerzését.

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékére

A kinevezendõ docensnek jelentõs egyetemi oktatási ta-
pasztalattal és nemzetközi színvonalú kutatási eredmé-

nyekkel kell rendelkeznie a klasszikus- és kvantumkáosz
jelenségek statisztikus fizikai leírása területén. Oktatási
feladata: alapkollégiumi, valamint a statisztikus fizika és a
komplex rendszerek fizikája területeihez kapcsolódó szak-
irányú elõadások tartása fizikus hallgatók számára. Téma-
vezetõként és doktori kurzusok tartásával be kell kapcso-
lódnia a fizika doktori iskola munkájába. A pályázónak
habilitációval kell rendelkeznie, illetve annak hiányában
vállalnia kell annak 5 éven belüli megszerzését.

A pályázók rendelkezzenek szakirányú egyetemi vég-
zettséggel, tudományos fokozattal és feleljenek meg a fel-
sõoktatási törvényben, valamint az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem oktatói-kutatói követelményrendszerében
foglaltaknak.

A pályázathoz mellékletként két példányban csatol-
ni kell:

– személyi adatlapot (a TTK Dékáni Titkárságán kapha-
tó, illetve a kar honlapjáról letölthetõ adatlap),

– szakmai önéletrajzot, és maximum egy oldal terjedel-
mû tömörített változatot,

– publikációs jegyzéket,
– idézettségi jegyzéket, amelyet a pályázó szakterületén

szokásos formában és saját belátása szerinti részletezett-
séggel állít össze,

– minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját
megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe
veendõ lehet,

– írásos beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a
bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettség, tudományos fokozat, nyelvvizsga-bizo-

nyítvány közjegyzõ által hitelesített másolatát. Közjegyzõi
hitelesítésre csak akkor van szükség, ha az adatok nem áll-
nak az egyetem rendelkezésére.

A szabályszerûen elkészített pályázatokat a megjelenés-
tõl számított 30 napon belül kell benyújtani a TTK Dékáni
Titkárságán (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A I.
emelet 127. szoba. Telefon: 372-2545).

INFORMATIKAI KAR
Információs Rendszerek Tanszék
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai bekapcsoló-
dás és aktív részvétel a tanszék oktatói tevékenységébe,
folyamatos kutatói munka végzése, a tanszék kutatásaiban
való részvétel. A számítógépes hálózatok, osztott rendsze-
rek oktatásában tantárgyfelelõsi feladat ellátása. Az ehhez
a témához tartozó területen elõadások tartása, gyakorlatok,
szemináriumok vezetése, oktatási anyagok összeállítása,
vizsgáztatás, szigorlatoztatás, valamint diákköri dolgoza-
tot, diplomamunkát készítõ hallgatók irányítása. Bekap-
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csolódás a doktori képzésbe, doktoranduszok témavezeté-
se. Konferenciák és rendezvények szervezésében, illetve
lebonyolításában való részvétel. Kutatási pályázatok
elõkésztése és megvalósítása. Hazai és nemzetközi szak-
mai kapcsolatok kialakítása, továbbfejlesztése.

Pályázati feltételek:
A jelöltnek legalább 8 éves szakmai kutatói, illetve ok-

tatói gyakorlattal, PhD-, illetve azzal egyenértékû tudomá-
nyos fokozattal, valamint megfelelõ idegennyelvi isme-
rettel kell rendelkeznie.

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 fo-

kozat),
– 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.

Komputeralgebra Tanszék
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások és
szemináriumok tartása a numerikus és szimbolikus számí-
tások, modellalkotások természettudományi alkalmazásai
témakörében (rács térelméleti modellezés, illetve nagyha-
tékonyságú számítások végzése a kvantumkémia terüle-
tén) nappali hallgatók számára az alap- és a mesterképzés-
ben. A most alapítás alatt álló szakterületi mesterképzés-
ben tantárgyfelelõsi feladatok ellátása.

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

Pályázati feltételek:
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– informatika szakterületén szerzett PhD-fokozat,
– rendszeres publikációs tevékenység idegen nyel-

ven is.

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 fo-

kozat),
– 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.

Térképtudományi és Geoinformatika Tanszék
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások és
gyakorlatok tartása a digitális és tematikus kartográfiai té-
mákban (digitális térképkészítés és térképszerkesztés, szá-
mítógépes kartográfiai animációk, térinformatika, temati-
kus térképészet) az alap-, a mester- és a doktori képzésben,
illetve szakdolgozat és PhD-témavezetés.

Képes legyen a most alapítás alatt álló szakterületi mes-
terképzésben tantárgyfelelõsi feladatok ellátására.
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Pályázati feltételek:
– legalább 10 éves felsõoktatási oktatói gyakorlat,
– szakterületen (földrajz, földtudomány, térképészet)

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

ven is,
– a hazai és nemzetközi tudományos közéletben szakte-

rületének képviselete,
– nemzetközi kutatási projektekben való részvétel, illet-

ve vezetés.

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 fo-

kozat),
– 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.

Informatikai Szakmódszertani Csoport
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az Informatika
oktatásmódszertana, A programozás közoktatásbeli alkal-
mazása kérdéseinek oktatása, kutatása, az ezzel kapcsola-
tos tantárgyak összehangolása, tematikák fejlesztése, elõ-
adások tartása az informatikatanár szakos hallgatók kép-
zésében.

Pályázati feltételek:
– legalább 10 éves egyetemi oktatási és kutatási gya-

korlat,
– kutatási területe kapcsolatban álljon az informatika

oktatásával, a programozás közoktatásbeli alkalmazá-
sával,

– rendszeresen szerepeljen a közoktatás hazai szakmai
fórumain,

– kísérelje meg nemzetközi kapcsolatok fenntartását
társintézményekkel a közös kutatás és oktatás érdekében,

– szükség esetén vegyen részt az informatikaoktatás és
-alkalmazás módszertanával kapcsolatos tárgyak tanítá-
sában,

– rendelkezzen PhD- vagy ezzel egyenértékû tudomá-
nyos fokozattal.

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 fo-

kozat),
– 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.

Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a programozási
nyelvekhez, ezen belül elsõsorban a típusrendszereknek, a
programhelyesség-bizonyítást támogató nyelvi elemek-
nek, továbbá a párhuzamos és elosztott programozás nyel-
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vi eszközeinek témaköréhez, valamint az objektumelvû,
az aspektuselvû és a funkcionális programozási paradig-
mákhoz kapcsolódik.

Oktatási feladata elsõsorban a több szakon (programozó
és programtervezõ matematikus, programtervezõ informa-
tikus BSc) és több tagozaton (nappali, esti) kötelezõen fel-
veendõ Programozási nyelvek tárgyak, ezen belül különö-
sen a Programozási nyelvek I–II. tárgyak gondozása, fej-
lesztése. Ide tartozik a tárgyakhoz hallgatói segédanyagok
fejlesztése és a szigorlati tematikák idevágó részeinek kar-
bantartása. Feladata továbbá a Programozási nyelvek
(Ada), a Programozási nyelvek (Java) és a Java technoló-
giák tárgyakhoz elõadások és gyakorlatok tartása, a gya-
korlatvezetõk irányítása, és a Programozási nyelvek sávon
szabadon és kötelezõen választható tárgyak kidolgozása és
oktatása.

Kutatási feladata funkcionális programok, illetve – spe-
ciálisan – elosztott és párhuzamos funkcionális programok
helyességbizonyításának támogatása, típusrendszerek
vizsgálata, az aspektuselvû programozás lehetõségeinek
tanulmányozása, gridrendszerek infrastruktúrájának fej-
lesztése, valamint multiágens-alapú szimulációs környe-
zet tervezése.

Pályázati feltételek:
– legalább 8 éves egyetemi oktatási és kutatási gya-

korlat,
– oktatási tapasztalat a fent megnevezett oktatási felada-

tok vonatkozásában,
– a fenti kutatási feladatok témakörében elért tudomá-

nyos eredmények,
– magyar és angol nyelven is képes legyen oktatási fel-

adatait ellátni,
– rendelkezzen PhD- vagy ezzel egyenértékû tudomá-

nyos fokozattal.

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 fo-

kozat),
– 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
rektor

A SEMMELWEIS EGYETEM
rektora
pályázatot hirdet az
ÉR- ÉS SZÍVSEBÉSZETI KLINIKÁN
(1122 Budapest, Városmajor u. 68.)
két egyetemi tanársegédi állás betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– orvosegyetemi diploma,
– aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga,
– 5 éves szakmai jártasság altatásban és intenzív terá-

piában,
– középfokú idegennyelv-tudás,
– kezdeti jártasság tudományos munkában,
– magyar állampolgárság,
– erkölcsi feddhetetlenség,
– az egyetem oktatói-kutatói követelményrendszerében

meghatározottak.

A kinevezendõ egyetemi tanársegéd munkaköri fel-
adata:

– részt venni a klinika mûtéti altatási feladataiban és in-
tenzív terápiás ellátásában,

– medikus csoportok oktatása,
– 4 éven belül PhD-fokozat szerzése,
– ügyeleti szolgálat ellátása.

A pályázathoz mellékelni kell:
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített

másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített

másolata (amennyiben a pályázó rendelkezik vele),
– Orvosok Alap- és Mûködési Nyilvántartási igazolvá-

nya, vagy (helyben) hitelesített másolata,
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– személyi adatlap és nyilatkozat [beszerezhetõ az
Egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztályán, vagy letölt-
hetõ a www.old.sote.hu/human honlapról].

Bérezés a közalkalmazotti tábla besorolása szerint.
Elöljárója a mindenkori anaesthesiológia szolgálat vezetõ-
je, munkáltatója a klinika igazgatója. Lakást biztosítani
nem tudunk.

A pályázatok beadási határideje:
Az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ

30. nap.
A pályázatokat az Egyetem Humánpolitikai (Önálló)

Osztályára (1085 Budapest, Üllõi út 26. fszt. 11.) kell
benyújtani.

klinikai orvosi állás betöltésére
A kinevezés határozott idõre szól

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– orvosegyetemi diploma,
– anaesthesiológiai és intenzív terápiás szakképzésben a

törzsképzés befejezése után, közvetlenül szakvizsga elõtt
álló gyakorlattal,

– középfokú idegennyelv-tudás,
– elõnynek számít, ha a graduális képzés során tudomá-

nyos és oktatási aktivitást fejtett ki,
– magyar állampolgárság,
– erkölcsi feddhetetlenség,
– az egyetem oktatói-kutatói követelményrendszerében

meghatározottak.

A kinevezendõ klinikai orvos feladata:
– az elõírt idõn belül a szakvizsga megszerzése,
– a szakvizsga megszerzése után 5 éven belül PhD-fo-

kozat szerzése,
– részvétel a klinika gyógyító munkájában,
– kisegítésként részvétel a klinika oktató munkájában,
– ügyeleti szolgálat teljesítése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített

másolata (amennyiben a pályázó rendelkezik vele),
– Orvosok Alap- és Mûködési Nyilvántartási igazolvá-

nya, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– személyi adatlap és nyilatkozat [beszerezhetõ az

Egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztályán, vagy letölt-
hetõ a www.old.sote.hu/human honlapról].

Bérezés a közalkalmazotti tábla besorolása szerint.
Elöljárója a mindenkori anaesthesiológia szolgálat vezetõ-
je, munkáltatója a klinika igazgatója. Lakást biztosítani
nem tudunk.

A pályázatok beadási határideje:
Az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ

30. nap.
A pályázatokat az Egyetem Humánpolitikai (Önálló)

Osztályára (1085 Budapest, Üllõi út 26. fszt. 11.) kell
benyújtani.

két anaesthesiológus egyetemi tanársegéd állás betöl-
tésére

A pályázat feltételei:
– 5 éves szakmai jártasság altatásban és intenzív terá-

piában,
– középfokú idegennyelv-tudás,
– kezdeti jártasság tudományos munkában,
– magyar állampolgárság,
– erkölcsi feddhetetlenség.

A kinevezendõ tanársegéd feladata:
– részt venni a klinika mûtéti altatási feladataiban és in-

tenzív terápiás ellátásában,
– medikus csoportok oktatása,
– 4 éven belül PhD-fokozat szerzése,
– ügyeleti szolgálat ellátása.

Bérezés a közalkalmazotti tábla besorolása szerint.
Elöljárója a mindenkori anaesthesiológia szolgálat vezetõ-
je, munkáltatója a klinika igazgatója. Lakást biztosítani
nem tudunk.

Az elõírások szerint felszerelt pályázatot a hirdetés
megjelenését követõ 1 hónapon belül kérjük benyújtani a
Semmelweis Egyetem Humánpolitikai Osztályán (1085
Budapest, Üllõi út 26.)

anaesthesiológus klinikai orvos állás betöltésére

A pályázat feltételei:
– anaesthesiológiai és intenzív terápiás szakképzésben a

törzsképzés befejezése után, közvetlenül szakvizsga elõtt
álló gyakorlattal,

– középfokú idegennyelv-tudás,
– elõnynek számít, ha a graduális képzés során tudomá-

nyos és oktatási aktivitást fejtett ki,
– magyar állampolgárság,
– erkölcsi feddhetetlenség.
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A kinevezendõ klinikai orvos feladata:
– az elõírt idõn belül a szakvizsga megszerzése,
– a szakvizsga megszerzése után 5 évben belül PhD-fo-

kozat szerzése,
– részvétel a klinika gyógyító munkájában,
– kisegítésként részvétel a klinika oktató munkájában,
– ügyeleti szolgálat ellátása.

Bérezés a közalkalmazotti tábla besorolása szerint.
Elöljárója a mindenkori anaesthesiológia szolgálat vezetõ-
je, munkáltatója a klinika igazgatója. Lakást biztosítani
nem tudunk.

Az elõírások szerint felszerelt pályázatot a hirdetés
megjelenését követõ 1 hónapon belül kérjük benyújtani a
Semmelweis Egyetem Humánpolitikai Osztályán (1085
Budapest, Üllõi út 26.)

Berényi Zsuzsa s. k.,
igazgató

A PANNON EGYETEM
rektora
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
Számítástudomány Alkalmazása Tanszékén
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata a mûszaki infor-
matika szak képzésében a számítástudományi tárgycso-
porthoz tartozó szaktárgyak oktatása, gondozása, TDK- és
diplomamunkák vezetése, kutatási és tudományos munka
végzése az érintett területen.

A pályázó rendelkezzék mûszaki informatika területén
szerzett PhD-fokozattal, nemzetközi szintû tudományos
publikációs tevékenységgel, legalább 7 év egyetemi okta-
tási gyakorlattal, TDK és diploma témavezetési tapaszta-
lattal, nemzetközi kutatási tapasztalatokkal, angol nyelv-
bõl elõadói szintû nyelvismerettel, jó elõadókészséggel és
színvonalas publikációs tevékenységgel.

A pályázat benyújtásának határideje a megjelenéstõl
számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártától
számított 90 napon belül kerül sor.

A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további
információk a Pannon Egyetem Személyzeti Osztályán
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon:
(88) 624-236].

Dr. Gaál Zoltán s. k.,
igazgató

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA

rektora

pályázatot hirdet

rektorhelyettesi megbízás elnyerésére

A rektorhelyettes feladata lesz a rektor által átruházott
jogkörök alapján:

– a rektor távollétében annak teljes jogú helyettesítése,

– az informatikai és oktatástechnikai osztály, a könyvtár
és a pályázati iroda felügyelete és ellenõrzése, vezetõik fe-
lett a munkáltatói jogkör gyakorlása,

– a fõiskolán folyó tudományos kutatómunka koordiná-
lása,

– a rektorhelyettes feladatait részleteiben a fõiskola
szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza.

A pályázat benyújtásának feltétele:

– egyetemi végzettség,

– PhD- vagy azzal egyenértékû fokozat,

– a rektorhelyettes az intézmény fõállású (fõiskolai ta-
nár, docens) közalkalmazottja lehet.

Elõnyt jelent többéves felsõoktatási és vezetõi gya-
korlat.

A rektorhelyettesi megbízás 3 éves határozott idõre
történik.

A rektorhelyettesi pályázatnak tartalmaznia kell:

– szakmai önéletrajzot,

– eddigi szakmai (vezetõi, oktatói, egyéb) tevékenység
leírását,

– az egyetemi oklevél és egyéb végzettséget tanúsító
oklevelek másolatát,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályá-
zati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szer-
vezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizott-
ságok és testületek megismerhetik,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat prof. dr. Majdán János rektor részére
(6500 Baja, Szegedi u. 2.) kell benyújtani 3 példányban az
Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30
napon belül.

prof. dr. Majdán János s. k.,
rektor
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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
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.

Dr. Mészáros Kálmán
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
3467 Ároktõ,
Széchenyi út 6/B
Tel.: (49) 354-306
e-mail:
mkiskola@mailbox.hu

Dr. Mészáros Kálmán
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
3467 Ároktõ,
Széchenyi út 6/B
Óvodai intézmény-
egység-vezetõ

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

ÁEI: 2006. okt. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pc: dr. Mészáros Kálmán
Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda
igazgatója
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Csanádpalota
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6913 Csanádpalota,
Kelemen László tér 10.

Csanádpalota
Nagyközség
és Kövegy Község
Önkormányzatainak
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulása fenn-
tartásában mûködõ
Napközi Otthonos
Óvoda
6913 Csanádpalota,
Kálmány Lajos u. 1.

Felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
legalább öt év szgy.
Cselekvõképesség.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hónap 1. napja.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap után kö-
vetkezõ testületi ülésen.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázati anyag
a pályázati eljárásban részt-
vevõknek kiadható és ebbõl a
célból részükre sokszorosítható,
valamint arról, hogy a pályázó
hozzájárul-e pályázatának nyil-
vános ülésen való tárgyaláshoz,
szakmai végzettséget igazoló ok-
levél hiteles másolatát is.
Az óvodavezetõi megbízás adása
elõtt a társult önkormányzat kép-
viselõ-testületét véleményezési
jog illeti meg.
Pc: Csanádpalota nagyközség
jegyzõje.
A pályázatot személyesen vagy
ajánlott küldeményként kell be-
nyújtani.

Nagykutas és Kiskutas
Község
Képviselõ-testületei
8911 Nagykutas,
Fõ u. 21.

Nagykutasi Napközi
Otthonos Óvoda
8911 Nagykutas,
Diós u. 6.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., legalább öt év
[a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 18. § (6) bekezdé-
sében meghatározott
kivétellel] óvodapeda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyak.,
pedagógus-szakvizsga
vagy azzal egyenértékû
v., a nevelési
intézményben
óvodapedagógus-
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.

A megbízás öt évre szól.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
nyilatkozat arról, hogy pályázati
anyagába az elbírálásba
az elbírálásban részt vevõk
betekinthetnek.
Pc: Nagykutas Községi
Önkormányzat polgármestere

Somodor Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7454 Somodor,
Kossuth u.109.

Somodori Óvoda Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség,
legalább öt év
pedagógusi szgy.
Eõny:
pedagógus-szakvizsga,
helyben lakás.

Pehi: a közzétételt követõ 30 nap
letelte utáni elsõ
képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
a szakirányú felsõfokú
végzettséget és szakképzettséget
igazoló okirat hiteles másolatát.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc., f: Makai Sándor
polgármester
Tel.: (20) 253-3737

23. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2479



Iskolaigazgató

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

1. 2. 3. 4.

Egervölgy Község
Önkormányzata
Kám Község
Önkormányzata
Szemenye Község
Önkormányzata

Általános Iskola
9684 Egervölgy,
Kossuth u. 186.

Felsõfokú szakirányú
iskolai v.

A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat lejártát követõ
30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
képzettséget igazoló oklevél
hiteles másolata.
Pc: Egervölgy Község
Önkormányzata
9684 Egervölgy,
Kossuth u. 105/B

Helvécia Község
Képviselõ-testülete
6034 Helvécia,
Sport u. 42.

Egyesített Feketeerdõi
Általános Iskola
és Lakótelepi Napközi
Otthonos Óvoda
(Korhánközi d. 1. és
Wéber Ede Központi
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
Kiskõrösi út 71.
új elnevezéssel
Helvéciai Egyesített
Közoktatási Intézmény

Felsõfokú iskolai
pedagógus
szakképesítés,
legalább öt év
nevelési-oktatási
intézményben
pedagógus-
munkakörben
eltöltött szgy.
Elõny:
közoktatás-vezetõi v.

ÁEI: a pályázat elbírálását
követõ hónap elsõ napja.
Az igazgatói megbízás öt évre
szól, a megbízással keletkezõ
pedagógus-munkakörre
vonatkozó kinevezés
határozatlan idõre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ soron következõ
képviselõ-testületi ülés.
Pc: Helvécia Községi
Önkormányzat polgármestere

Nagykutas és Kiskutas
Községek
Képviselõ-testületei
8911 Nagykutas,
Fõ u. 21.

Nagykutasi
Általános Iskola
8911 Nagykutas,
Diós u. 6.

Az iskolai oktatás
elsõ–negyedik
évfolyamán valamennyi
tantárgyhoz felsõfokú
tanítói v.,
legalább öt év
[a közoktatásról szóló
1993. évi
LXXIX. törvény
18. § (6) bekezdésében
meghatározott
kivétellel]
pedagógus-
munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: vezetõi
gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga
vagy azzal egyenértékû
v., a nevelési
intézményben
pedagógus-
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.

A megbízás öt évre szól.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázathoz csaatolni kell:
a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy pályázati anyagába
az elbírálásban részt vevõk
betekinthetnek.
Pc: Nagykutas Községi
Önkormányzat polgármestere
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Simon Antal
Általános Iskola,
Diákotthon,
Gyermekotthon
és Pedagógiai
Szakszolgálat
Igazgató Tanácsa
2600 Vác,
Naszály út 29.
Tel.: (27) 518-910

Simon Antal
Általános Iskola,
Diákotthon,
Gyermekotthon
és Pedagógiai
Szakszolgálat
Szobi Tagintézmény
Szob, Szent Imre u. 12.
Tagintézmény-vezetõ
(Nevelési Tanácsadó)

Simon Antal
Általános Iskola,
Diákotthon,
Gyermekotthon
és Pedagógiai
Szakszolgálat
2600 Vác,
Naszály út 29.
Intézményegység-
vezetõ
(Nevelési Tanácsadó)

Simon Antal
Általános Iskola,
Diákotthon,
Gyermekotthon
és Pedagógiai
Szakszolgálat
2600 Vác,
Naszály út 29.
Általános iskolai
intézményegység-
vezetõ

Simon Antal
Általános Iskola,
Diákotthon,
Gyermekotthon
és Pedagógiai
Szakszolgálat
2600 Vác,
Naszály út 29.
Diákotthoni,
Gyermekotthoni
intézményegység-
vezetõ

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter.
Elõny:
nevelési tanácsadó
területén szerzett szgy.
Vezetõi gyakorlat.

Gyógypedagógus
Elõny: logopédia szak,
általános iskolában
szerzett pedagógiai
gyak.,
vezetõi gyak.

Felsõfokú pedagógiai v.
Elõny: gyógy-
pedagógus, diákotthon
területén szerzett szgy.,
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2006. nov. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: közzétételtõl számított
60. nap.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc: igazgatótanács elnöke.
F: Kovalinszky Pálné igazgató
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

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

1. 2. 3. 4.

Dr. Mészáros Kálmán
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
3467 Ároktõ,
Széchenyi út 6/B
Tel.: (49) 354-306
e-mail:
mkiskola@mailbox.hu

Angol–bármely szakos
általános iskolai tanár

Felsõfokú szaknak
megfelelõ v.

ÁEI: azonnal
A megbízás határozott idõre
(helyettesítésre) szól.
Pc: dr. Mészáros Kálmán
Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda
igazgatója

Babóti Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
9351 Babót,
Fõ u. 74.

Matematika–fizika
szakos tanár

Testnevelés–bármely
szakos tanár

Szakos tanári diploma A megbízás határozott idõre
szól.
Jelentkezés személyesen:
telefonon történt egyeztetés
alapján munkanap délelõtt
Tel.: (96) 251-131
Írásban: iskola címén
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Móra Ferenc Óvoda,
Általános Iskola
és Logopédiai
Szakszolgálat
1193 Budapest,
Irány D. u. 2.
Tel.: 347-0139,
347-0140

3 fõ logopédus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal

Ady Endre
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2735 Dánszentmiklós,
Dózsa Gy. u. 91.

Zongoratanár
(fél állás,
tartós helyettesítés)

Zenemûvészeti
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
F: Tóth István igazgató
Tel./fax: (53) 374-008

516. Sz. Ipari
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
7200 Dombóvár,
Népköztársaság u. 21.

Autógépész
mérnöktanár,
cukrász szakoktató,
faipari mérnöktanár,
festõ szakoktató,
építõipari mérnöktanár,
pincér szakoktató,
gyógypedagógus tanár

Minimum fõiskolai
képesítés,
szakoktatóknál érettségi
és mestervizsga
megléte.

ÁEI: azonnal.
A pályázatokat zárt borítékban
kell benyújtani.

Bánki Donát
Gimnázium
és Szakközépiskola
2400 Dunaújváros,
Bercsényi út 2.

2 fõ angol–bármely
szakos tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: azonnal.
F: Gyöngyössy Csaba igazgató
Tel.: (25) 412-247

Kós Károly
Szakképzõ Iskola
2030 Érd, Ercsi út 8.

Magyar–történelem
szakos tanár

Német nyelv
szakos tanár

Egy-egy félállású ének,
illetve rajz szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal

Általános Iskola
4842 Gulács,
Szabadság út 2.

Történelem–ének vagy
történelem–rajz
szakos tanár

Fõiskolai v.,
pályakezdõ.

ÁEI: azonnal
Juttatás: étkezés, étkh.,
bejáróknak útiátalány
vagy bérlet
Tel.: (45) 708-642

Kossuth Lajos
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2243 Kóka,
Dózsa Gy. út 3.

Angol szakos tanár Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal
Pc: Konczné Somogyi Edit
igazgtó
Tel.: (29) 628-130
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Veress János
Szakközép-,
Szakképzõ Iskola
és József Attila
Gimnázium
5440 Kunszentmárton,
Kossuth L. u. 17.

Biológia szakos tanár F: Tel.: (56) 461-144,
(70) 335-2649

Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola
8800 Nagykanizsa,
Sugár u. 18.

Gitártanár,
zongoratanár,
furulyatanár,
társastánctanár,
moderntánctanár

Romhányi György
Általános Iskola
2066 Szár,
Rákóczi F. u. 41.

Rajz–technika
szakos tanár

Felsõfokú
német nyelvvizsga

ÁEI: azonnal
Tel.: (22) 591-036,
(22) 591-037

Kodolányi Utcai
Általános Iskola
7940 Szentlõrinc,
Kodolányi u. 13.
Tel./fax: (73) 570-142

Tanító rajz szakos Fõiskolai v. ÁEI: azonnal
Pc: igazgató

Patay Sámuel
Általános Iskola
és Óvoda
3926 Taktabáj,
Alkotmány út 39.

Matematika–angol
szakos tanár

ÁEI: azonnal
Pehi: a benyújtást követõ
egy hét
Juttatás: tp.
F: Szabadka Bertalanné igazgató
Tel.: (20) 581-9825

Általános Nevelési
Központ
7130 Tolna,
Bartók B. u. 23.

ÁNK
Fusz János Zeneiskola
7130 Tolna,
Festetich u. 131.
Zongoratanár

ÁEI: azonnal
Pc: Hága Lászlóné igazgató
Tel.: (74) 440-065

Egyéb állások

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

1. 2. 3. 4.

Kodolányi Utcai
Általános Iskola
7940 Szentlõrinc,
Kodolányi u. 13.
Tel./fax: (73) 570-142

Iskolatitkár–
rendszergazda

Felsõfokú v.,
német–angol nyelvtudás

ÁEI: azonnal
Pc: igazgató

Tiszaparti Gimnázium
és Humán
Szakközépiskola
5000 Szolnok,
Tiszaparti sétány 4.

Rendszergazda Fõiskolai v. ÁEI: azonnal
F: iskola igazgatója
Tel.: (56) 510-890

2484 OKTATÁSI KÖZLÖNY 23. szám



Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

A Magyar Ösztöndíj Bizottság felhívása a 2007 évi nyári egyetemekre és a 2007/2008-as tanévre

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban MÖB) - a 147/2002. (VI.29.) Korm. rendelet alapján – pályázatot hir-
det a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben biztosított hosszú és rövid tanulmány-
utakra, nyári egyetemeken való részvételre.

A Magyar Köztársaságnak mintegy 40 országgal van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális
együttmûködési munkaterve. Ezek hatálya általában 3 év és megújításukra egymástól eltérõ idõpontban kerül sor. Ennek
következtében viszonylag jelentõs számban vannak olyan munkatervek, amelyeket a 2007/2008. évre a Pályázati felhí-
vás összeállításakor még nem írtak alá. A munkatervi tárgyalások során elõfordulhatnak változtatások, melyek követ-
keztében az alábbiakban leírt ösztöndíj lehetõségek nem a meghirdetett formában valósulhatnak meg. A Magyar Ösztön-
díj Bizottság Irodája a Pályázati felhívás szerkesztése és a meghirdetés idõpontja között bekövetkezett változásokat az
interneten (www.scholarship.hu) közzéteszi. Amennyiben tehát a Pályázati felhívás az egyes országoknál jelzi, hogy a
munkaterv megújítása folyamatban van, célszerû a pályázat beadása elõtt tájékozódni az esetlegesen bekövetkezett
változásokról. Amennyiben a munkaterv megújítására a pályázat beadását követõen kerül sor, az Iroda értesíti a pályázó-
kat a változásokról.

I. Hosszú tanulmányutak

Az ösztöndíjas utak az egyes munkatervekben rögzített feltételeknek megfelelõen általában 1, max. 12 hónap idõtar-
tamban tesznek lehetõvé külföldön folytatandó tanulmányokat (pl. graduális, posztgraduális képzés), illetve adnak lehe-
tõséget egyéni munkaprogram alapján megvalósítható kutatómunkára, anyaggyûjtésre, alkotómunkára.

A pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:

Két, egymástól elválasztott pályázati csomagot kérünk az alábbi sorrendben összeállítani és egy borítékban feladni. A
pályázati csomag elejére kerüljön a MÖB háromlapos adatlapja, melyet csak 1 példányban kell kitölteni. Egy pályázati
csomag tartalmazzon a felsorolt dokumentumokból egy magyar és egy idegen nyelvû példányt. Kérjük, hogy a boríték-
ra a célország nevét is írják rá. Kérjük továbbá, hogy a pályázati ûrlaphoz csatolandó dokumentumokat elektronikus
formában szíveskedjenek elkészíteni.

a) A MÖB háromlapos adatlapja (1 példányban, az elsõ lapon fényképpel ellátva), és az értékelõ lap (amelyet nem a
pályázó tölt ki). A MÖB pályázati adatlap honlapunkról elektronikus formában tölthetõ le. Elérési útvonal:
www.scholarship.hu/Pályázatok/Ûrlapok/Államközi Ösztöndíjak/Hosszú és rövid tanulmányutak/Adatlap. Csak elekt-
ronikus formában vagy nyomtatott nagybetûvel olvashatóan kitöltött ûrlapot fogadunk el.

b) Szakmai életrajz magyar nyelven (2 példányban), és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál jelzett
nyelvek egyikén (2 példányban).

c) Tudományos publikációk jegyzéke magyar nyelven (2 példányban), és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célor-
szágnál megjelölt nyelvek egyikén (2 példányban).

d) Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertõl, eredeti aláírással ellátva magyar nyelven (2 pél-
dányban), és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál megjelölt nyelvek egyikén (2 példányban).

e) Munkaterv, programterv magyar nyelven (2 példányban), és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál jel-
zett nyelvek egyikén (2 példányban).

f) Oklevél, index másolat (2 példányban, csak magyar nyelven):
a. egyetemi-fõiskolai hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi másolat,
b. diplomás pályázók esetén oklevél másolat,
c. doktorandusz hallgatók esetén diploma másolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi
másolat.

g) Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékû nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata (2 példányban magyar
nyelven). Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy vala-
mely felsõoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa igazolhatja (szintén 2 példányban, magyar nyelven).
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h) A külföldi intézmény fogadólevele (2 példányban). E-mailen vagy faxon érkezett fogadó nyilatkozatot is elfoga-
dunk, melyet természetesen kinyomtatott formátumban kell a pályázathoz csatolni. Az eredeti fogadólevelet legkésõbb
2006. november 15-ig meg kell küldeni a MÖB Iroda részére, a borítékon feltüntetve a célországot és a megpályázott
munkatervi pontot. Hiányzó fogadónyilatkozat pótlására a határidõ után nincs mód.

Amennyiben fogadólevél nem szükséges, azt az adott munkatervi pontnál jelezzük.
i) Háziorvosi igazolás, hogy a pályázó külföldi ösztöndíjra alkalmas (1 példányban).

A csatolandó dokumentumokról készült másolatokat és fordításokat nem kell közjegyzõ által hitelesíttetni. Az idegen
nyelven benyújtandó dokumentumok esetén elfogadjuk a tanszékek, tanulmányi osztályok és az idegennyelvi lektorátu-
sok fordításigazolását is.

Kérjük, eredeti dokumentumokat (a fogadólevél kivételével) ne csatoljanak a pályázathoz, és egy sorozat házi
példányt tartsanak meg!

Figyelem! A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadó nyilatkozatok beszerzése a pályázó fel-
adata. Külföldi intézmények listája a www.braintrack.com és a www.esn.org honlapon hozzáférhetõ. A hazai oktatási
intézmények meglévõ nemzetközi kapcsolataira is lehet támaszkodni és az intézményi nemzetközi kapcsolatok referen-
séhez is fordulhatnak információért.

Határidõn túl hiánypótlásra NINCS mód!

A beérkezett pályázatokat formai szempontból a MÖB Iroda ellenõrzi. A formai hibás pályázatokat az Iroda nem ter-
jeszti be bírálatra a szakmai kollégiumokhoz.

Formai hibának számítanak különösen:
1. Az a)–h) pontokban felsorolt kötelezõ dokumentumok hiánya vagy nem megfelelõ példányszámban és nyel-

ven való csatolása.
2. A pályázati ûrlap és mellékleteinek olvashatatlan kézírással való kitöltése.
3. A pályázat határidõn túli beküldése.

II. Rövid tanulmányutak

A rövid idõtartamú (5–21 napos) szakmai programok a kétoldalú együttmûködési munkatervek keretében lehetõséget
kívánnak nyújtani intézményközi együttmûködést elõsegítõ látogatásokra, alkotói közösségek együttmûködésére, sze-
mélyes kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, anyaggyûjtésre, könyvtári munkára, elõadókörúton, konferencián, kong-
resszuson, szemináriumon, fesztiválokon és más oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételre.

A pályázatnak az I. fejezetben felsorolt dokumentumokat kell tartalmaznia a d) pont kivételével.

Határidõn túl hiánypótlásra NINCS mód!

A beérkezett pályázatokat formai szempontból a MÖB Iroda ellenõrzi. A formai hibás pályázatokat az Iroda nem ter-
jeszti be bírálatra a szakmai kollégiumokhoz.

Formai hibának számítanak különösen:
1. Az a)–h) pontokban felsorolt kötelezõ dokumentumok hiánya vagy nem megfelelõ példányszámban és nyel-

ven való csatolása.
2. A pályázati ûrlap és mellékleteinek olvashatatlan kézírással való kitöltése.
3. A pályázat határidõn túli beküldése.

III. Nyári egyetemek

A 3–4 hetes nyári egyetemek nagy többségükben a fogadó ország nyelvének tökéletesítésére, kultúrájának, mûvésze-
tének megismerésére nyújtanak lehetõséget. Programját és helyszínét a fogadó fél határozza meg, ennek következtében
egyéni kutatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos tevékenységre nincs mód. Amennyiben a rendezvény
tematikája más szakterületre irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük.
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A legtöbb esetben ismerni kell a fogadó ország nyelvét is.
Figyelem! Csak a MÖB pályázati felhívásában szereplõ országokba, a konkrét munkatervi pontban megjelölt

nyári egyetemekre lehet pályázni!

1. Nyelvszakos egyetemi/fõiskolai és PhD-hallgatók esetén a pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:

a) A MÖB háromlapos Nyári Egyetemi adatlapja és az értékelõ lap (1 példány). A MÖB pályázati adatlap honlapunk-
ról elektronikus formában tölthetõ le. Elérési útvonal: www.scholarship.hu/Pályázatok/Ûrlapok/Államközi Ösztöndí-
jak/Nyári Egyetemek/Adatlap. Csak elektronikus formában vagy nyomtatott nagybetûvel olvashatóan kitöltött ûrlapot
fogadunk el.

b) Szakmai életrajz magyar nyelven (2 példányban), és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál megjelölt
nyelvek egyikén (2 példányban).

c) Oklevél másolat (2 példányban, csak magyar nyelven)
a. egyetemi-fõiskolai hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi másolat,
b. doktorandusz hallgatók esetén diploma másolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi
másolat.

d) Motivációs levél magyar nyelven (2 példányban), és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál megjelölt
nyelvek egyikén (2 példányban).

e) Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékû nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata (2 példányban, magyar
nyelven). Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy vala-
mely felsõoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa is igazolhatja (szintén 2 példányban, magyar nyelven).

A nyelvszakos egyetemi, fõiskolai és PhD-hallgatóknak pályázatukat felsõoktatási intézményükbe (saját nyelvi tanszé-
kükre) kell benyújtaniuk, melyek rangsorolt javaslatukat megküldik a MÖB Irodába. Az alábbiakban jelzett beadási ha-
táridõ a MÖB Irodához való beérkezést jelenti, a hallgatók esetében a felsõoktatási intézmény határozza meg az
egyetemen/fõiskolán belüli pályázati határidõt (általában egy héttel a hivatalos határidõ elõtt). Az ösztöndíjas helyek in-
tézmények közötti arányát a szakmai kollégiumok javaslata alapján a Magyar Ösztöndíj Bizottság állapítja meg.

2. Nem nyelvszakos egyetemi/fõiskolai hallgatók, PhD-hallgatók és oklevéllel rendelkezõk esetén (ide tartoznak
a bármely más szakon végzett diplomások is) a pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:

a) A MÖB Iroda háromlapos nyári egyetemi adatlapja és az értékelõ lap (1 példány). Elérési útvonal lásd fent.
b) Szakmai életrajz magyar nyelven (2 példányban), és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál megjelölt

nyelvek egyikén (2 példányban).
c) Ajánlás tudományosan/szakmailag elismert szakembertõl magyar nyelven (2 példányban), és a fogadó ország nyel-

vén vagy az adott célországnál megjelölt nyelvek egyikén (2 példányban). Gyakorló nyelvtanárok esetén az ajánlást az
iskola igazgatója vagy a munkaközösség vezetõje is adhatja.

d) Motivációs levél magyar nyelven (2 példányban), és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál megjelölt
nyelvek egyikén (2 példányban).

e) Oklevél másolat (2 példányban, csak magyar nyelven):
a. egyetemi-fõiskolai hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi másolat,
b. diplomás pályázók esetén oklevél másolat,
c. doktorandusz hallgatók esetén diploma másolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi
másolat

f) Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékû nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata (2 példányban, magyar
nyelven). Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy vala-
mely felsõoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa igazolhatja (szintén 2 példányban, magyar nyelven).

Az oklevéllel rendelkezõ pályázóknak, valamint a nem nyelvszakos hallgatóknak pályázatukat a MÖB Irodához kell
eljuttatniuk. Közülük elsõbbséget élveznek az adott ország nyelvét oktató gyakorló nyelvtanárok, illetõleg az annak kul-
túrájával foglalkozó szakemberek.

Figyelem! A csatolandó dokumentumokról készült másolatokat nem kell közjegyzõ által hitelesíttetni. Az idegen
nyelven benyújtandó dokumentumok esetén elfogadjuk a tanszékek, tanulmányi osztályok, és az idegennyelvi lektorátu-
sok fordításigazolását is.

Kérjük, eredeti dokumentumokat (a fogadónyilatkozat kivételével) ne csatoljanak a pályázathoz, és egy soro-
zat házi példányt tartsanak meg!
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Határidõn túl hiánypótlásra NINCS mód!

A beérkezett pályázatokat formai szempontból a MÖB Iroda ellenõrzi. A formai hibás pályázatokat az Iroda nem ter-
jeszti be bírálatra a szakmai kollégiumokhoz.

Formai hibának számítanak különösen:
1. Az a)–e) illetve az a)–f) pontokban felsorolt kötelezõ dokumentumok hiánya vagy nem megfelelõ példány-

számban és nyelven való csatolása.
2. A pályázati ûrlap és mellékleteinek olvashatatlan kézírással való kitöltése.
3. A pályázat határidõn túli beküldése.

Pályázati határidõk

Államközi ösztöndíjak (hosszú, rövid), nyári egyetemek
2006. október 13.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
2006. november 3.

Németország: DAAD
2006. november 15.

Németország: Bajor, Baden-Württemberg tartományi
2006. november 15.

Németország: DAAD Mummert
2006. november 30.

Franciaország 1–5. Mt.
2006. november 15.

Franciaország 6. Mt. pont folyamatos

Franciaország 7/A, 7/B (DEA, DESS, Copernic, Co-tutelles)
2007. március 1.

Teljes, rész- és PhD-képzés
2007. március 1.

A pályázati határidõk a postai feladás dátumát jelzik.
Csak postán benyújtott pályázatot fogadunk el.

Az ettõl eltérõ idõpontokat az egyes országoknál külön közöljük!
Határidõ után feladott pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

1. Pályázati eljárás

1.1. A pályázati felhívás, a szükséges útmutatók és ûrlapok elektronikus formában a honlapunkról letölthetõek. Hon-
lapcím: www.scholarship.hu

A csatolandó dokumentumok beszerzési és elkészítési módjáról részletes útmutatót honlapunkon „Gyakran Ismételt
Kérdések” rovatában olvashatnak.
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1.2. További felvilágosítás:

MÖB Ügyfélszolgálati Iroda: Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 19–21. Ügyfélfogadás: hétfõ, szerda 13–16 (csak te-
lefonon történõ elõzetes bejelentkezés alapján), szerda 9–12, csütörtök: 9–12 és 13–16 óra között, péntek 9–12 óra kö-
zött (csak telefonon történõ elõzetes bejelentkezés alapján).

Telefon, ügyfélszolgálat: 422-0678; E-mail: info@scholarship.hu; ereny@scholarship.hu

A referensek szakterületei és elérhetõségei részletesen megtalálhatóak a www.scholarship.hu honlapon a Ró-
lunk/Munkatársaink menüpontban.

Referensek ügyfélfogadási ideje: hétfõ 14–16-ig, szerda 10–12 és 14–16 óra között, péntek 10–12 óra között. Az ettõl
eltérõ idõpontokat az egyes referenseknél közöljük. Kérjük ügyfeleinket, hogy a referenseket személyesen és telefo-
non is csak a fent megjelölt félfogadási idõben keressék!

1.3. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni a munkatervi pontot (lásd: pályázati felhívás elsõ oszlop, jel, munkatervi
pont, például: Belgiumi Francia Közösség 10. Mt., Dánia I.11-Mt vagy BW. III/1.a.) és a pályázat elbírálására illetékes
szakmai kollégium számát, azaz a tudományterületet. (lásd: a pályázati felhívás következõ bekezdése és a pályázati adat-
lap.)

Szakmai kollégiumok (tudományterületek):
1. Egészségtudományi Szakmai Kollégium
2. Agrártudományi Szakmai Kollégium
3. Mûszaki Tudományi Szakmai Kollégium
4. Bölcsészettudományi Szakmai Kollégium
5. Társadalomtudományi Szakmai Kollégium (jogtudomány, közgazdaságtudomány, szociológia, politológia, szerve-

zéstudomány, stb.)
6. Mûvészeti Szakmai Kollégium
7. Természettudományi Szakmai Kollégium

1.4. A pályázati felhívásban a pályázóra vonatkozó elõírásoknál a pályázó végzettsége alatt a pályázás idõpontjában
megszerzett végzettség értendõ, az életkor pedig az ösztöndíjas út megkezdésének idõpontjában elért életkort jelenti.

1.5. Egy pályázati ciklusban a MÖB kezelésében levõ ösztöndíjakra legfeljebb két pályázat adható be, és a pályázónak
a pályázati adatlapon meg kell jelölnie a fontossági sorrendet.

1.6. A pályázatot csak postai úton lehet benyújtani, az alábbi címre: Magyar Ösztöndíj Bizottság, Professzorok
Háza, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.

1.7. A pályázó – saját érdekében – haladéktalanul közölje az adataiban (név, lakcím, munkahely, telefon-, faxszám)
bekövetkezett változásokat a MÖB Irodával e-mailen, a fenti postacímen vagy a 343-6489-es faxszámon.

2. Bírálat, döntés:

A beérkezõ pályázatok formai bírálatát a MÖB Iroda munkatársai végzik el. A felsorolt szakmai kollégiumok ezután
véleményezik és rangsorolják a pályázatokat. A pályázatok értékelése során a szakmai kollégiumok mérlegelik a pályá-
zó szakmai felkészültségét, munkatervét, nyelvismeretét és a pályázat összhatását. A bírálók a pályázatokat e szempon-
tok szerint pontozással és szövegesen értékelik. Ezen vélemények alapján a MÖB meghozza jelölését az egyes ösztöndí-
jakra. A végsõ döntést az adott ország ösztöndíjat adományozó szervezete – a fogadó fél – hozza meg, ez a külföldi fél
biztosítja a kiutazás tényleges lehetõségét. A pályázónak a döntés után – saját kérésére – lehetõsége van a szakmai bírálat
(készítõje nevének ismerete nélkül) megtekintésére. Pályázattal kapcsolatos információkat – az adatvédelmi elõírások-
nak megfelelõen – csak a pályázóval, illetve írásos meghatalmazottjával közlünk.
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3. A döntés utáni teendõk:

3.1. A MÖB a pályázókat írásban értesíti a pályázat eredményérõl. Ennek idõpontja a pályázattípustól függ, március-
tól júniusig bezárólag. Az ösztöndíjat nyert pályázók névsora a döntést követõen a honlapunkon is olvasható lesz, de
minden pályázó kap írásbeli értesítést az eredményrõl.

3.2. Az elnyert ösztöndíj a felhívásban megjelölt idõszakon belül használható fel, így nem halasztható el.
Amennyiben a pályázó bármilyen oknál fogva nem tudja, vagy nem kívánja a határozatban jelzett idõszakban igénybe
venni az ösztöndíjat, csak új pályázat benyújtásával nyerheti el azt másik idõpontra, abban az esetben is, ha a pályázat
ugyanabba az országba és ugyanazon cél megvalósítására irányul.

3.3. Az ösztöndíjas tanulmányútra, a rövid szakmai program megvalósítására és a nyári egyetemen való részvételre azt
követõen kerülhet sor, hogy a megpályázott ország illetékes hatósága (ösztöndíjat adományozó szerve) visszaiga-
zolja a pályázó fogadását. Ez a visszaigazolás nem azonos a pályázó által beküldött, szakmai fogadókészséget ki-
nyilvánító dokumentummal.

3.4. Az ösztöndíjas tanulmányút, szakmai program, nyári egyetemen való részvétel munkajogi vonatkozású ügyeit, il-
letve az esetleges vízumügyeket, tartózkodási engedély kérelmeket, valamint a külföldi tartózkodás idejére érvényes
biztosítási ügyeket az ösztöndíjas maga intézi. Az Európai Unió tagállamaiba történõ utazás esetén az Európai Egészség-
biztosítási Kártyát kell kiváltani a lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. További részletes
információ a www.oep.hu honlapon Egészségbiztosítási Ellátások rovatban olvasható.

3.5. A tanulmányúton, rövid szakmai programon, nyári egyetemen részt vett ösztöndíjasnak visszatérését köve-
tõen egy hónapon belül rövid, tézisszerû szakmai beszámolót kell készítenie a MÖB Iroda számára, és azt 2 példányban
postai úton el kell juttatnia a MÖB Irodához. Adatlap és ûrlap a beszámolóhoz honlapunkon a Pályázatok/Ûrlapok/Ál-
lamközi Ösztöndíjak/Adatlap és ûrlap a rövid beszámolóhoz a hazatért ösztöndíjasok számára menüpontból tölthetõ le.
Ennek elmulasztása a további pályázati lehetõségekbõl való kizárást vonhatja maga után. Kérjük, hogy a beszámolót
elektronikus formában is küldjék el a szakreferens e-mail címére. Ez a beszámoló tartalmazza a pályázó adatait, a ta-
nulmányút helyét, idejét, a küldõ és a fogadó intézmény nevét, címét, a tevékenység célját, a kint elért eredményeket,
szerzett-e oklevelet/diplomát, kapott-e Oklevél Mellékletet (Diploma Supplement) és azt, hogy a tanulmányút során
megszerzett tapasztalatokat hogyan kívánja hasznosítani hazai tanulmányai, szakmai tevékenysége során.

3.6. A Magyar Ösztöndíj Bizottság szerzõdést köt a támogatottal, amelyben rögzíti a támogatás felhasználásának fel-
tételeit, módját, az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségeit. Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden ál-
tala szerzõként, társszerzõként jegyzett magyar vagy idegennyelvû publikációban, szakdolgozatban, disszertációban
stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az a Magyar
Ösztöndíj Bizottság támogatásával készült, s ezekbõl egy példányt eljuttat a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak.

3.7. Utazási támogatást az ösztöndíjas általában a MÖB Irodától kap, ami országonként eltérõ utazási átalányt jelent.

3.8. A pénzügyi támogatás utólagos igénylésének és elszámolásának végsõ határideje az ösztöndíjas idõszakot követõ
1 hónap.

3.9. Az 1995. évi CXVII. törvény (4.7. pont) értelmében a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, továbbá a két és több-
oldalú nemzetközi oktatási együttmûködési megállapodás keretében az oktatási és kulturális miniszter által a Magyar
Ösztöndíj Bizottság javaslatára adományozott ösztöndíj, egyéb juttatás, valamint a külföldiek magyarországi, és a ma-
gyarok külföldi felsõfokú tanulmányainak egyes kérdéseirõl szóló kormányrendelet alapján az ösztöndíj adómentes jö-
vedelemnek minõsül.
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AUSZTRIA 

 
 
K.III/42. 5-10 nap  30 nap szakembercsere tapasztalatszerzés 

céljából hasonló osztrák 
intézményben 

művészek, szakemberek 
(oktatók kivételével) 

színház, film, 
képzőművészet, építészet, 
formatervezés, 
fényképészet, tánc 

 előzetesen 
megállapított napidíj + 
ingyenes szállás 

K.III/48. 5 nap  5 nap szakembercsere tapasztalatszerzés 
(nem kutatás) céljából hasonló 
osztrák intézményben  

egyetemi diploma muzelógia  előzetesen 
megállapított napidíj + 
ingyenes szállás 

 K.III/49. 5 nap  5 nap szakembercsere tapasztalatszerzés 
(nem kutatás) céljából hasonló 
osztrák intézményben 

egyetemi diploma örökségvédelem  előzetesen 
megállapított napidíj + 
ingyenes szállás 

K.III/50. 5 nap  5 nap szakembercsere tapasztalatszerzés 
(nem kutatás) céljából hasonló 
osztrák intézményben 

egyetemi diploma könyvtárügy  előzetesen 
megállapított napidíj + 
ingyenes szállás 

 
Megjegyzés: az osztrák ösztöndíjkeret a 2005-2007. évi időszakra érvényes. Az ösztöndíjat kutatómunkára nem lehet igénybe venni. A rövid tanulmányutak 
megvalósításához német (angol, stb.) nyelvismeret szükséges. A küldő fél vállalja az útiköltséget a fogadó országban lévő első célállomásig és az utolsó tartózkodási 
helytől vissza. Az ösztöndíjasok Ausztrián belüli, a munkaprogramban jóváhagyott utazásait a fogadó fél fizeti. Mindkét fél abból indul ki, hogy jelen munkaterv 
alapján csak olyan szakembereket küldenek ki, akik érvényes beteg- és balesetbiztosítással rendelkeznek. A jelen megállapodás alapján kiutazók sürgősségi orvosi 
kezelésének költségeit a fogadó ország fedezi, amennyiben nem áll fenn a 1408/1971. sz. EGK Rendelet értelmében való igényjogosultság. Hosszabb időre utazók 
esetében célszerű E 111-es nyomtatvánnyal, illetve az európai betegbiztosítási kártyával, és külön utazási biztosítással is rendelkezni. Az orvosi kezelésre (kivéve a 
fogpótlást és a krónikus betegségek kezelését) az Ausztriában előírt törvényes általános betegbiztosítás mértékében, a kórházi kezelés tekintetében pedig az általános 
díjfizetési osztály ápolási feltételeire szorítkozva kerül sor.  
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BELGIUMI FLAMAND KÖZÖSSÉG 
 

9.2.1. 1 hó 1 fő 1 hó alkotómunka a Leuveni 
„Vertalershuis”-ban 

egyetemi diploma műfordítók  1.000 EUR + szállás 

         
9.5.2. 14 nap 1 fő 14 nap alkotómunka a Frans Masereel 

Központban* 
szakirányú felsőfokú 
végzettség 

grafikusművész  50 EUR/nap + szállás 

         
12.3.3. ** 3 fő  posztgraduális tanulmányok 

folytatása 
egyetemi diploma valamennyi tudományterület 35 év  770 EUR/hó*** 

         
12.3.4. 3-9 hó  9 hó kutatás szakirányú felsőfokú 

végzettség 
valamennyi tudományterület     35 év  740 EUR/hó 

         
12.3.5. 3 hét 4 fő 12 hét nyári egyetem egyetemi hallgató vagy 

friss diplomás, holland 
nyelvtudás kötelező 

holland nyelv és kultúra   

         
 
Megjegyzés: Az ösztöndíjak csak flamand területre szólnak. A tanulmányutak megvalósulásához holland, angol, esetleg francia nyelvtudás szükséges. (A hollandul 
tudók minden esetben előnyt élveznek.) 
* A Frans Masereel Központ honlapcíme: http://www.wvc.vlaanderen.be/fransmasereelcentrum/ 
** Az ösztöndíj időtartamát a tanulmányok időtartama határozza meg (a maximális időtartam 10 hónap). 
*** A posztgraduális kurzusok beiratkozási díját a Flamand Közösség 505 EUR-ig téríti meg; az ennél drágább kurzusoknál a fennmaradó részt az ösztöndíjasnak kell 
állnia. 
A 12.3.5. pontra pályázónak az anyagát előzetesen a Holland Nyelvszövetséghez (Nederlandse Taalunie) is el kell juttatnia. (A pályázáshoz szülséges adatlap 
megtalálható valamennyi egyetemen, illetve letölthető az alábbi honlapról: www.taalunieversum.org/taalunie/summer_courses_in_dutch/)  
Csak magyar állampolgárok pályázhatnak.  
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BELGIUMI FRANCIA KÖZÖSSÉG 

 
4.1.  2-9 hó 16 hó tudományos kutatás vagy 

posztgraduális tanulmányok 
egyetemi diploma bölcsészet- és 

társadalomtudományok   
 737 EUR/hó 

         
4.2. 1 hó 5 fő 5 hó tudományos kutatás, egyetemközi 

együttműködés 
egyetemi diploma ELTE, PTE, PPKE, SZTE 

(egyetemi és főiskolai kar) 
BTK francia tanszékeinek 
oktatói 

 737 EUR/hó 

         
4.3. 4 hó 1 fő 4 hó EU-tanulmányok a Brüsszeli 

Szabadegyetemen v. a Louvaini 
Katolikus Egyetemen 

egyetemi diploma államigazgatási tisztviselő  819 EUR/hó 

         
4.5. 5 nap 3 fő 15 nap korábbi ösztöndíjasok szakmai 

kapcsolattartása 
egyetemi diploma valamennyi tudományág   

         
5.1.  2 fő 

2 fő 
 nyári egyetem Louvainben 

nyári egyetem Monsban 
egyetemi diploma 
egyetemi diploma 

francia szakos középiskolai 
tanár 
államigazgatási tisztviselő 

 17,35 EUR/nap + 
szállás 

         
10. 

 
2 hét 

 
 

2 hét 
 

5 fő 
 
 

5 fő 
 

10 hét 
 
 

10 hét 
 

oktatási intézmények 
működésével kapcsolatos tanul-
mányok vagy 
nyelvi továbbképzés 

egyetemi diploma 
 
 
egyetemi diploma 
 

intézményvezetők, 
iskolaigazgatók 
 
 
francia szakos középiskolai 
tanárok 

  
Alternatív lehetőségek, 
csak az egyik 
valósulhat meg. 

         
 
Megjegyzés : Az ösztöndíjak csak vallon területre szólnak. A tanulmányutak megvalósításához francia nyelvtudás szükséges. Csak magyar állampolgárok 
pályázhatnak. 
A munkaterv az év folyamán lejár, új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetőek. 
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BULGÁRIA 

 
         
         

12. 3-4 hét 5 fő  részvétel nyári egyetemen egyetemi hallgatók, 
oktatók, kulturális 
szakemberek 

bulgarisztika  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: díjmentes 
képzés, teljes ellátás 

 
 
Megjegyzés: A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes! 
 
12.  A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói – bulgaristák pályázhatnak. A 3 hetes kurzusok Szófiában, illetve Veliko 
Trnovóban kerülnek megrendezésre várhatóan 2007. július–augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.  
A fogadó fél biztosítja a tandíjmentes képzést, térítésmentes szállást és étkezést.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja.  
 
 
 

CIPRUS 
 
 

6. 2-3 hó 4 fő 10 hó posztgraduális tanulmányok felsőfokú    
         

7. 3-4 hét 2 fő  nyári egyetemen való részvétel egyetemi hallgatók, 
oktatók, kulturális 
szakemberek 

manager traning  szállás, étkezés, 
zsebpénz 

 
Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához legalább középfokú angolnyelv-ismeret szükséges. Új munkaterv aláírása esedékes, így változások elképzelhetőek. A nyári 
egyetemek megvalósulása bizonytalan. 
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CSEHORSZÁG 

 
13. 4 hét 12 fő  részvétel a cseh- és morvaországi 

szlavisztikai nyári egyetemeken 
egyetemi, főiskolai 
hallgatók  

szlavisztika  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: díjmentes 
képzés, teljes ellátás  

         
14.a. 7-14 nap 12 fő 85 nap tapasztalatcsere, rövid 

tanulmányút 
felsőfokú egyetemi, főiskolai oktatók, 

középiskolai tanárok, 
oktatásügyi szakemberek, 
tudományos munkatársak 

 küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: szállás,  
380 Kč napi ösztöndíj 
 

         
14.b. 1-3 hó 12 fő 12 hó tapasztalatcsere, kutatómunka 

folytatása 
felsőfokú egyetemi, főiskolai oktatók, 

középiskolai tanárok, 
oktatásügyi szakemberek, 
tudományos munkatársak  

 küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: szállás, 
7.000; 7.500 Kč/hó 
ösztöndíj 

 
Megjegyzés: A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes.  
 
13. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói – (cseh/szláv szak) pályázhatnak. A 3-4 hetes kurzusok Prágában, 
Podebradyban, Olomoucban illetve Brnóban kerülnek megrendezésre várhatóan 2007. július–augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.  
A fogadó fél biztosítja a tandíjmentes képzést, térítésmentes szállást és étkezést.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja.  
 
14.a. Az ösztöndíjra a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tudományos munkatársak, középiskolai tanárok, oktatásügyi szakemberek pályázhatnak 7-14 napos időszakra a 
2007–2008-as tanévben. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a cseh fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményekbe biztosítja a fogadást. 
Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg.  
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához a cseh, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat (napidíjban), valamint kedvezményes szállást.  
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő útvonalon: www.dzs.cz (studijní odbor, přijímání cizinců, Application 
form for foreign students 
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14.b. Az ösztöndíjra a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tudományos munkatársak, középiskolai tanárok, oktatásügyi szakemberek pályázhatnak 1-3 hónapos időszakra 
a 2007–2008-as tanévben. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a cseh fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményekbe biztosítja a fogadást. 
Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg.  
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához a cseh, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat 7 000–7 500 Kč/hó (tudományos fokozattól függően), mely összeg magába 
foglalja a kedvezményes szállás díját is. 
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő útvonalon: www.dzs.cz (studijní odbor, přijímání cizinců, Application 
form for foreign students). 
 

 
 
 

 
 

DÁNIA 
 

I.10.* min. 2 hó  34 hó  kutatómunka, tanulmányok 
végzése 

egyetemi diploma, felsőbb 
évfolyamos egyetemi, 
főiskolai hallgató 

valamennyi tudományág és 
oktatás 

 havi ösztöndíj, melyből 
a szállást is fizetni kell:  
 5.000 DKK/hó 

         
I.11. 3 hét 4 fő 12 hét nyári egyetem dán szakos egyetemi 

hallgatók, esetleg fiatal 
diplomások 

dán nyelv és kultúra 
 

 zsebpénz + ingyenes 
szállás és ellátás 

 
A tanulmányutak megvalósításához dán vagy angolnyelv-tudás szükséges.  
*Fogadólevél szükséges, a fogadókészség termelő ill. magánvállalatoknál nem biztosítható. 
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EGYIPTOM 

 
I/1a. 2-6 hó  14 hó tudományos kutatás, 

továbbképzés, tapasztalatcsere 
PhD-val, vagy azzal 
egyenértékű tudományos 
fokozattal rendelkezők 

valamennyi tudományág, 
mezőgazdaság, ipar 

 80 USD-nek megfelelő 
havi ellátmány 

         
I/1b.  1-4 hó 6 fő  20 hó kutatás, tapasztalatcsere egyiptológus, régész 

egyetemi diploma 
egyiptológia, régészet  80 USD-nek megfelelő 

havi ellátmány 
         

1/1c. 1-3 hó  6 hó tapasztalatcsere szakirányú felsőfokú 
végzettség  

művészeti ágak: festészet, 
szobrászat, fotó-
/iparművészet, zene, 
intermediális művészetek 

 80 USD-nek megfelelő 
havi ellátmány 

         
I/3. 2-6 hó 4 fő 24 hó tanulmányok folytatása egyetemi hallgatók, 

posztgraduális hallgatók 
egyiptológia, arab nyelv  80 USD-nek megfelelő 

havi ellátmány 
 
Megjegyzés: Új munkaterv folyamatban, változások elképzelhetők! 
A I/1b. és a I/3. munkatervi pontok esetében legalább középfokú arab, a többi munkatervi pont esetében angolnyelv-ismeret szükséges, továbbá alapfokú arabnyelv-
ismeret ajánlott. 
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A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi 
pont) 

tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-/szakterülete Korhatár /Anyagi ellátás stb./ 

         

 
ÉSZTORSZÁG 

 
5.C 3-21 nap   rövid tanulmányút felsőoktatás dolgozói, 

oktatói, tudományos 
kutatók 

valamennyi tudományág  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: 300 EEK/ 
nap ösztöndíj, szállás 

         
5.D 1-3 hó/fő max. 

5 fő 
9 hó kutatómunka egyetemi és főiskolai 

oktatók, kutatók, 
esztológusok 

valamennyi tudományág  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: 5 700 EEK 
ösztöndíj, amely 
magában foglalja a 
szállás költségét 

         
5.B 2-4 hét   nyári egyetemen való részvétel észt szakos egyetemi 

hallgatók, esztológusok 
az észt nyelv, kultúra és 
történelem tanulmányozása 

 küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: díjmentes 
képzés, 100 EEK 
naponta teljes ellátás  

5.C Az ösztöndíjra a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tudományos kutatók pályázhatnak 3-21 napos időszakra a 2007–2008-as tanévben. Az észt fél kizárólag az 
Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg.  
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához az észt, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat (napidíjban), valamint kollégiumi szállást.  
A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a www.scholarship.hu honlapról az űrlapok menüpontból. 
5.D. Az ösztöndíjra a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tudományos kutatók pályázhatnak 1-3 hónapos időszakra a 2007–2008-as tanévben. Az észt fél kizárólag az 
Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg.  
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához az észt, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat, valamint kollégiumi szállást.  
A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő útvonalon: 5.B A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási 
intézmények nyelvszakos hallgatói – (észt/finnugor szak) pályázhatnak. A 2-4 hetes kurzusok Tallinnban, illetve Tartuban kerülnek megrendezésre várhatóan 2007 
július –augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.  
A fogadó fél biztosítja a tandíjmentes képzést, térítésmentes szállást és étkezést.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja.  
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A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi 
pont) 

tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-/szakterülete Korhatár /Anyagi ellátás stb./ 

         

 
FINNORSZÁG 

 
V/2.1.* 3-9 hó 10 fő  kutatómunka vagy posztgraduális 

tanulmányok végzése, oktatás  
posztgraduális képzésben 
résztvevő hallgatók és 
kutatók (minimum 
egyetemi diploma) 

valamennyi tudományág és 
oktatás 

35 év az 
ösztöndíj 
kezdete-
kor 

1000 EUR/hó, melyből 
a szállást fizetni kell 
 

         
V/2.3.** kb. 3 hét   nyári egyetem finn vagy finnugor szakos 

egyetemi hallgatók 
finn nyelv és kultúra  szállás + ösztöndíj 

         
 
Megjegyzés: Csak magyar állampolgárok pályázhatnak.  
 
* Fontos tudnivaló a V/2.1. munkatervi pontra vonatkozólag: Finnországban az őszi szemeszter szeptembertől december 20-ig tart, a tavaszi pedig januártól májusig. 
A MÖB évente 10 jelentkező elbírált pályázati anyagát terjesztheti fel a finn ösztöndíjadományozó félnek (CIMO). A végleges döntést a finn fél hozza meg 
arról, hogy a 10 fő közül ki és hány hónapra részesül ösztöndíjban. 
A pályázóknak részletesen ismertetniük kell finnországi tartózkodásuk célját, és szakmai programjuk megvalósítását egy adott fogadóintézménynél kell tervezniük.  
A tanulmányutak megvalósításához finn- vagy angolnyelv-ismeret és fogadólevél szükséges. Figyelem! Az ösztöndíjra jelöltek nem tölthetnek több mint egy évet finn 
felsőoktatási intézményben közvetlenül a tervezett ösztöndíjas tartózkodásuk időszakát megelőzően. 
 
**A V/2.3. munkatervi pontban szereplő nyári egyetemi ösztöndíjra a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz és a finn félhez (CIMO) is be kell nyújtani a pályázatot, mivel a 
pályázatok elbírálása párhuzamosan történik, csak az nyerheti el az ösztöndíjat, aki mindkét helyre beadta a pályázatát. A MÖB-höz érkező pályázatokat szigorúan a 
MÖB honlapon feltüntetett pályázati felhívásnak megfelelően fogadjuk el.  
A nyári egyetem időtartama az elmúlt évek tapasztalata alapján általában kb. 3 hét, de ettől eltérhet, az ösztöndíj feltétele a finn nyelvtudás.  
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. 
A felsőoktatási intézményeknél az általuk meghatározott határidőig kell pályázni. A MÖB-höz a felsőoktatási intézmények 2006. október 13-ig juttatják el a 
pályázatokat. 
 
Felhívjuk a figyelmet a finn fél (CIMO) által egyoldalúan adományozott egyéb ösztöndíjakra is, melyekre fiatal magyar kutatók, posztgraduális képzésben részt vevő 
hallgatók és finn szakos egyetemi hallgatók is pályázhatnak különböző célból. Az ösztöndíjas programokról bővebb információ a CIMO honlapján olvasható: 
http://finland.cimo.fi. 
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A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi 
pont) 

tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-/szakterülete Korhatár /Anyagi ellátás stb./ 

         

 
FRANCIAORSZÁG 

 
1. 1 hó   kutatás egyetemi-főiskolai 

oktatók, kutatók 
francia nyelv és irodalom   

         
2. 1 hó   továbbképzés francia szakos 

bölcsészhallgatók 
francia nyelv és irodalom   

         
3. 1 hó   szaknyelvet oktatók 

továbbképzése 
francia szakos tanári 
diploma 

francia nyelv   

         
4. 1 hó   szaknyelvet használók 

továbbképzése 
egyetemi-főiskolai 
diploma 

valamennyi tudományág   

         
5. 1 hó   közoktatásban oktató francia 

tanárok továbbképzése 
gyakorló francia tanár francia nyelv   

         
6. 1-3 hó   kutatás tudományos kutatók, 

elsősorban természet-
tudományi és műszaki 
területen 

valamennyi tudományág   

 
Megjegyzés: A 3. és 5. pontnál a pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid leírást a jelölt iskolájáról és ott végzett munkájáról. Előnyt élveznek azok, akik az utóbbi öt 
évben nem kaptak franciaországi ösztöndíjat. Az 1., 3-5. pontra beadandó pályázatoknál a szakmai önéletrajz, a munkaterv (ill. az iskolaleírás) egyik példányát magyar, 
a másikat francia nyelven kell elkészíteni. A 6. pontra pályázónak anyagát a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályára is (1011 Budapest, Fő u. 17.) be kell nyújtania.  
A 2. pontra pályázókat egyetemük Francia Nyelv és Irodalom Tanszékei jelölik ösztöndíjra (mind a MÖB, mind a francia patner felé). 
Mivel új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetőek. 
A posztgraduális ösztöndíjakra (7/A, 7/B) szóló pályázati felhívás előreláthatólag 2006 novemberében jelenik meg. 

A pályázatok beadási határideje: 1-5. pont: 2006. november 15. 
/ 6. pont: folyamatos / 

23. szám
 

O
K

TA
TÁ

SI K
Ö

ZLÖ
N

Y
 

2501



A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi 
pont) 

tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-/szakterülete Korhatár /Anyagi ellátás stb./ 

         

 
G Ö R Ö G O R S ZÁ G  

 
I/2.* 7 nap 5 fő 35 nap tapasztalatcsere, előadástartás egyetemi oktató, előadó 

vagy magasan képzett 
szakember 

valamennyi tudományág  65 EUR/nap a szállás 
és ellátás költségeire 

         
I/3. 10 hó 

vagy  
2x5 hó 

 10 hó posztgraduális tanulmányok vagy 
kutatás 

fiatal kutató (egyetemi 
diploma) 

valamennyi tudományág  550 EUR/hó 

         
I/4.** 10 hó 1 fő 10 hó posztgraduális tanulmányok vagy 

kutatás 
fiatal kutató (egyetemi 
diploma) 

valamennyi tudományág  550 EUR/hó 

         
I/5. l hó 3 fő 3 hó részvétel nyári egyetemen egyetemi hallgatók, fiatal 

egyetemi oktatók, görög 
nyelvet oktató 
pedagógusok 

görög nyelv és kultúra  szállás, teljes ellátás 

 
Megjegyzés: A munkaterv lejár, változások elképzelhetőek! 
A tanulmányutak megvalósításához a kutatóknak görög-, angol- vagy francianyelv-ismeret szükséges. Posztgraduális tanulmányokat folytatni kívánóknak görög 
nyelvtudás szükséges és igazolniuk kell, hogy felvételt nyertek posztgraduális kurzusra. A nyári egyetemre (I/5. munkatervi pont) történő kiutazáshoz görögnyelv-
ismeret szükséges.  
Előzetes fogadólevél beszerzése szükséges, illetve az I/3. és I/4. munkatervi pont esetén az ösztöndíj végén részletes beszámolót kell készíteni a görög Oktatási 
Minisztérium részére, melyhez csatolni kell a fogadó professzor igazolását az elvégzett munkáról. 
* A pályázók előzetes kapcsolattal kell, hogy rendelkezzenek társintézményükkel. 
** Ennek a pontnak a meghirdetése feltételes, a görög fél évente értesíti a magyar felet erről a lehetőségről. 
A fenti államközi ösztöndíjakon kívül, a görög fél évente többször ajánl fel tanulmányi/kutatói ösztöndíjakat, melyeket a MÖB meghirdet a www.scholarship.hu 
honalpon, illetve tájékozódhatnak a Görög Állami Ösztöndíj Alapítvány (http://www.iky.gr/scholarships/allodapoi) és az Alexander S. Onassis Alapítvány 
(www.onassis.gr) honlapján.   
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A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi 
pont) 

tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-/szakterülete Korhatár /Anyagi ellátás stb./ 

         

 
HORVÁTORSZÁG           

10.a. 7 nap 6 fő 30 nap tapasztalatcsere, előadások 
tartása, nemzetközi konferencián 
való részvétel 

felsőfokú  valamennyi tudományterület  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: szállás, 
napidíj  

         
10.b. 1-3 hó 12 fő 12 hó tudományos kutatómunka, 

szakmai továbbképzés 
felsőfokú  bármely tudományterület, 

kivéve művészetek 
 küldő fél: útiköltség- 

támogatás 
fogadó fél: szállás, 
ösztöndíj 2 200-3 000 
kuna   

         
12. 2-3 hét 4 fő  nyári egyetemen való részvétel nyelvszakos hallgatók, 

oktatók, kutatók és 
kulturális szakemberek  

kroatisztika  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: díjmentes 
képzés, teljes ellátás 

 
10.a.  Az ösztöndíjra a felsőoktatás szakemberei, oktatói, illetve tudományos kutatók pályázhatnak maximum 7 napos tapasztalatcserére, konferenciára, szemináriumra a 
2007–2008-as tanévben. A horvát fél az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai 
fogadólevél igénylésénél egyénileg.  
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához a horvát, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, díjmentes szállást valamint fedezi az étkezés költségeit. 
 
10.b. Az ösztöndíjra a felsőoktatás szakemberei, oktatói, illetve tudományos kutatók pályázhatnak 1-3 hónapos időszakra a 2007–2008-as tanévben. A horvát fél az 
Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg.  
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához a horvát, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat, valamint szállást biztosít. 
 
12. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (kroatisták) pályázhatnak. A 3 hetes kurzusok Dubrovnikban kerülnek 
megrendezésre várhatóan 2007. augusztus-szeptemberben.  
A fogadó fél biztosítja a tandíjmentes képzést, térítésmentes szállást és étkezést. 
Az útiköltséget a küldő fél támogatja. 
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A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi 
pont) 

tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-/szakterülete Korhatár /Anyagi ellátás stb./ 

         

 
INDIA 

 
1.2/a max. 21 

nap 
 81 nap közös kutatások és programok 

elindítása, folytatása; előadások 
tartása; részvétel 
szemináriumokon 

főiskolai, egyetemi 
diploma 
(tudományos kutatók, 
szakértők, oktatók) 

valamennyi tudományág 
(előnyt élveznek a 
társadalom- és 
természettudományi témák)

 szállás + 1000 Rs/nap 
+ helyi közlekedés 
max. 3 helyszínre (az 
indiai fél 
jóváhagyásával) 

         
 1.2/b 1-5 hó  7 hónap tudományos programok 

kidolgozása és megvalósítása; 
közös kutatások folytatása 

főiskolai, egyetemi 
diploma (tudományos 
kutatók, szakértők, 
oktatók) 

valamennyi tudományág  
 

 szállás + havi ösztöndíj 
a végzettségtől 
függően  (4000-5000 
Rs/hó)+ 3000-12500 
Rs/év +helyi 
közlekedés max. 3 
helyszínre (az indiai fél 
jóváhagyásával) 

         
 1.2/c* 10 hó 1 fő 10 hó tanulmányok folytatása, 

szakdolgozat előkészítése 
Abszolútoriummal 
rendelkező indológus 
hallgató az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen 

indológia  szállás hostelben + 
havi ösztöndíj a 
végzettségtől függően  
(4000-5000 Rs/hó)+ 
3000-12500 Rs/év 
+helyi közlekedés max. 
3 helyszínre (az indiai 
fél jóváhagyásával) 

 
Megjegyzés: A pontos keretszámok évről évre kerülnek kialakításra egy magyar–indiai vegyesbizottsági ülés alkalmával. A tanulmányutak megvalósításához a helyi 
nyelv vagy az angol nyelv ismerete szükséges. Fogadólevél megléte a kiválasztásnál előnyt jelent.  
* A hallgató feladata a fogadóintézmény felkutatása, illetve a fogadás részleteinek egyeztetése. 
Az 1 hónapnál rövidebb időre kiutazóknak biztosításról saját maguknak kell gondoskodniuk. 
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A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi 
pont) 

tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-/szakterülete Korhatár /Anyagi ellátás stb./ 

         

 
ÍRORSZÁG 

 
1.* 7 nap 1 fő 7 nap tapasztalatcsere egyetemi diploma oktatás  szállás + összesen  

kb. 695 EUR értékben 
napidíj és egyszeri 
helyi útiköltség -
támogatás 

         
2. 17 nap 2 fő 34 nap nyári egyetem Dublinban egyetemi diplomások, ír 

kultúrával foglalkozó 
hallgatók 

ír, angol nyelv és kultúra  szállás + ellátás + 
zsebpénz 

 
Megjegyzés: Új munkaterv aláírása esedékes, változások előfordulhatnak. 
Csak magyar állampolgárok pályázhatnak. 
* A tanulmányút megvalósításához fogadólevél szükséges. 
A megadott napidíj és helyi útiköltség-támogatás összege a 2003. évi állapotot tükrözi. 
 
 
 

IZLAND 
 

1.* 10 hó 1 fő 10 hó izlandi nyelv, irodalom és 
történelem tanulmányok 
folytatása 

egyetemi/főiskolai 
hallgatók, illetve fiatal 
diplomások 

bölcsészettudomány 35 év ösztöndíj: 
69.000 IKR/hó 

 
 

A meghirdetés feltételes, változások elképzelhetők, ezeket az izlandi partnertől érkező tájékoztatás után azonnal közzétesszük, ezért kérjük, hogy a pályázat 
benyújtása előtt szíveskedjenek ezt az oldalt újra megtekinteni vagy a MÖB Iroda illetékes szakreferensénél érdeklődni. 
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tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-/szakterülete Korhatár /Anyagi ellátás stb./ 

         

 
IZRAEL 

 
1 4-8 hó   posztgraduális tanulmányok vagy 

kutatás 
posztgraduális képzésben 
részt vevő hallgató; 
minimum főiskolai 
diploma + jó tanulmányi 
eredmények 

valamennyi tudományág 
(előnyt élveznek a 
zsidósággal és Izraellel 
foglalkozó 
bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi és 
művészeti témák) 

35 év 600 USD-nek 
megfelelő Shékel/hó 

         
2 3 hét-2 

hó  
    nyári egyetem egyetemi hallgató, fiatal 

diplomás 
héber nyelv 35 év teljes ellátás  

 
Megjegyzés:A munkaterv lejárt, az izraeli fél ösztöndíj felajánlásai az izraeli Külügyminisztérium honlapján a későbbiekben lesznek hozzáférhetők, kérjük a 
honlapcímről érdeklődjön :  
Az izraeli honlapon felsorolt benyújtandó dokumentumok és a határidő csak azokra a pályázókra vonatkoznak, akiket a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) jelöl az 
ösztöndíjra. Első körben a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz kell pályázni a MÖB felhívásában megadott dokumentumokkal és határidőre.   
Kizárólag magyar állampolgárok pályázhatnak. Az ösztöndíjas utak megvalósításához magasszintű angol- vagy hébernyelv-tudás szükséges. 
Posztgraduális tanulmányokat csak állami felsőoktatási intézményben lehet folytatni. Az izraeli fél fenntartja a jogot a nyári egyetem helyszínének és időtartamának 
kijelölésére. 
 
 
 

JEMEN 
 

I/4a. 10 hó 3 fő 30 hó arabnyelv-tanulás, kutatás a 
Szánai Egyetem Arab Tanszékén

egyetemi hallgatók, 
kutatók, szakemberek 

arab nyelv és irodalom  szállás, ösztöndíj 

         
I/4b. 1-3 hó 2 fő  kutatómunka egyetemi diploma bölcsészettudomány  szállás, ösztöndíj 

 
 

Megjegyzés: A tanulmányút megvalósításához arab nyelv ismerete szükséges.  
A munkaterv megújítás alatt, változások elképzelhetőek. 
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KÍNA 

 
I/1.b. 1-6 hó  16 hó tanulmányút, kutatómunka egyetemi diploma 

 
valamennyi tudományág  50 év szállás + ösztöndíj: 

1.100 yuan / hó 
         
         

II/7. max. 2 
hó 

1 fő 2 hó intenzív nyelvtanfolyamon való 
részvétel (fogadóintézmények: 
Beijing Language and Culture 
University, Beijing Normal 
University) 

egyetemi/főiskolai 
diploma + felsőoktatási 
intézményben megszakítás 
nélkül 3 éve kínai nyelvet 
oktató nyelvtanár 

sinológia 50 év szállás + 2.000 yuan 

 
Megjegyzés: A munkaterv lejár, változások elképzelhetők.  
Az ösztöndíjas utak megvalósításához magasszintű kínai- vagy angolnyelv-tudás szükséges. 
A http://www.csc.edu.cn honlapon megtalálhatók azon intézmények, amelyek kínai állami ösztöndíjjal fogadnak külföldi hallgatókat. 
 
 
 

KUVAIT 
 

1. 10 hó 2 20 hó tanulmányok folytatása a Kuvaiti 
Egyetem Nyelvi Központjában 

arab szakos egyetemi 
hallgatók 

arab nyelv  teljes ellátás, 
kollégiumi elhelyezés 

 
 
Megjegyzés:A tanulmányút megvalósításához arabnyelv-tudás szükséges és az angol nyelv ismerete hasznos. 
A meghirdetés feltételes, a kuvaiti fél évenkénti felajánlásától függ. 
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LENGYELORSZÁG 

 
5.1. 5-21 hó 5 fő 70 nap köz- és felsőoktatásban dolgozó 

szakemberek, kutatóintézeti 
tudományos munkatársak 

egyetemi oklevél valamennyi tudományág  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: a szállás 
költségeit is magában 
foglaló ösztöndíj 

         
5.2. 1-9 hó 18 fő 18 hó köz- és felsőoktatásban dolgozó 

szakemberek, kutatóintézeti 
tudományos munkatársak 

egyetemi oklevél valamennyi tudományág  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: a szállás 
költségeit is magában 
foglaló ösztöndíj 

         
10. 3-4 hét 12 fő  nyári polonisztikai tanfolyam 

 
elsősorban nyelvszakos 
egyetemi hallgatók, 
legalább alapfokú nyelv-
ismerettel rendelkező 
oktatók, kutatók, kulturális 
szakemberek 

polonisztika   küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: díjmentes 
képzés, teljes ellátás 

 
Megjegyzés: A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes. 
 
5.1.  Az ösztöndíjra a köz- és a felsőoktatás szakemberei, oktatói, illetve a szakképzésben dolgozó oktatók pályázhatnak 5-21 napos tapasztalatcserére, tanulmányokra a 
2007–2008-as tanévben. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához a lengyel, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, kedvezményes szállást és ösztöndíjat napidíj formában. 
 
5.2. Az ösztöndíjra a köz- és a felsőoktatás szakemberei, oktatói, illetve szakképzésben dolgozó oktatók pályázhatnak 1-9 hónapos tapasztalatcserére, tanulmányokra a 
2007–2008-as tanévben. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához a lengyel, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, valamint a szállásdíjat is magába foglaló ösztöndíjat. 
 
10.  A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói – (polonisták) pályázhatnak. A 2-4 hetes kurzusok Varsóban, Wrocláwban, 
Lublinban, illetve Krakkóban kerülnek megrendezésre várhatóan 2007. július–augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.  
A fogadó fél biztosítja a tandíjmentes képzést, térítésmentes szállást és étkezést.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja.  
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LETTORSZÁG 

 
13. 1-3 hó max. 

3 fő 
5 hó kutatómunka egyetemi és főiskolai 

oktatók, kutatók 
valamennyi tudományág  küldő fél: útiköltség- 

támogatás 
fogadó fél: szállás, 
ösztöndíj 

         
10. 2-4 hét 2 fő  nyári egyetemen való részvétel lett szakos egyetemi 

hallgatók, baltisztikai 
szakemberek  

a lett nyelv, kultúra és 
történelem tanulmányozása 

 küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: díjmentes 
képzés, teljes ellátás 

 
10. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (lett/finnugor szak) pályázhatnak A 2-4 hetes kurzusok Rigában kerülnek 
megrendezésre várhatóan 2007 július–augusztusában. Elsőbbséget élveznek az egyetemek rangsorolt hallgatói. A fogadó fél biztosítja a tandíjmentes képzést és a teljes 
ellátást. 
 
13. Az ösztöndíjra a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tudományos kutatók pályázhatnak 1-3 hónapos időszakra a 2007–2008-as tanévben. A lett fél kizárólag az 
Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsőoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg.  
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához a lett, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat, valamint a szállást.  
 
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes. 
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LITVÁNIA  

         
6.2.2 1-10 

hó/fő 
  posztgraduális képzés egyetemi diplomával 

rendelkező posztgraduális 
hallgató 

valamennyi tudományág  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: szállás, 
ösztöndíj 

6.2.3 min 
1hó/fő 

  kutatómunka egyetemi diplomával 
rendelkező oktatók, 
kutatók 

valamennyi tudományág  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: szállás, 
ösztöndíj 

         
6.2.4 3-4 

hét/fő 
6-8 hét 2 fő nyári egyetem főiskolai, egyetemi 

hallgató 
finnugor szak  küldő fél: útiköltség- 

támogatás 
fogadó fél: szállás, 
teljes ellátás 

         
6.2.5 7-21 

nap/fő 
  rövid tanulmányút egyetemi, PhD-diplomával 

rendelkező oktatók, 
kutatók 

valamennyi tudományág  küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: szállás, 
ösztöndíj 

 
6.2.3  Az ösztöndíjra a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek tanárai és kutatói pályázhatnak minimum 1 hónapos időszakra a 2007–2008-as tanévben. A pontos 
kereteket, valamint a fogadás aktuális feltételeit a litván fél tárgyév harmadik negyedévében ismerteti a honlapján. 
A tanulmányok kizárólag a Litván Köztársaság állami felsőoktatási és kutatóintézeteiben végezhetők (www.mokslas.lt). 
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához a litván, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat, valamint kedvezményes szállást.  
A pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő honlapon: www.mokslas.lt (aktuális adatlap a pályázási év harmadik 
negyedétől).   
 
6.2.2 Az ösztöndíjra posztgraduális hallgató pályázhat 1-10 hónapos időszakra a 2007–2008-as tanévben valamennyi tudományágban. Elsőbbséget, azonban a balti-, 
illetve finnugor tanulmányokat folytatók élveznek. A megvalósulásra legkorábban 2007. októberében kerülhet sor. Az aktuális lehetőségek a litván fél hivatalos 
honlapján www.mokslas.lt találhatók.  Ugyanitt adatlap is letölthető, amit csatolni kell a pályázathoz.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, az ösztöndíjat, valamint kollégiumi szállást.  
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6.2.4 A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói – (finnugor szak) pályázhatnak. A 3-4 hetes kurzusok Vilniusban, illetve 
Kaunasban kerülnek megrendezésre várhatóan 2007 július–augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a kívánt helyszínt.  
Részletes információhoz a következő honlapon lehet hozzájutni a megvalósulás évében: www.mokslas.lt  
A fogadó fél biztosítja a tandíjmentes képzést, térítésmentes szállást és étkezést.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja.  
 6.2.5 Az ösztöndíjra a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek tanárai és kutatói pályázhatnak 7-21 napos időszakra a 2007–2008-as tanévben. A tanulmányok 
kizárólag a Litván Köztársaság állami felsőoktatási és kutatóintézeteiben végezhetők (www.mokslas.lt). 
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. szeptembere. 
A tanulmányok megvalósulásához a litván, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat (napi díjban), valamint kedvezményes szállást.  
A pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő honlapon: www.mokslas.lt (aktuális adatlap a pályázási év harmadik 
negyedétől).   
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LUXEMBURG 

 
6/a 5 hó  15 hó továbbképzés egyetemi hallgató bölcsészettudomány, ill. 

zeneművészet 
  

         
6/b 1 hó  3 hó tanárképzés egyetemi hallgató német, francia vagy angol 

szakos hallgató 
  

         
6/c 1 hó  1 hó posztgraduális tanulmányok egyetemi diploma valamennyi tudományág 35 év  

         
6/d 2 hét 

 
 

2 hét 
 

2 hét 

 4 hét 
 
 

4 hét 
 

4 hét 

nyári egyetem - Luxemburgi 
Nemzetközi Egyetemi Intézet 
 
- nemzetközi zenei továbbképzés 
 
- Európai Művészeti Propaganda  
  Kör 

 
 
 
szakirányú felsőfokú   
végzettség 

 
 
 
zeneművészet 
 
művészettel kapcsolatos 
menedzsment, 
művészetszociológia 

  

         
7. 5 nap  20 nap tájékozódás, tapasztalatcsere szakirányú felsőfokú 

végzettség 
képző-, ipar- és 
filmművészet 

  

         
8. 1 hét  1 hét kulturális adatbázis kiépítése, 

európai szabvány alkalmazása 
szakirányú felsőfokú 
végzettség 

muzeológus, 
műemlékvédelmi szakértő 

  

         
9. 1 hét  1 hét archiválás, számítógépes 

nyilvántartás 
szakirányú felsőfokú 
végzettség 

levéltári szakértők   

 
Megjegyzés: A munkaterv lejárt, új munkaterv aláírása esedékes, változások előfordulhatnak. A tanulmányutak megvalósításához német-, francia- vagy angolnyelv-
tudás szükséges. Fogadólevél előzetes beszerzése csak abban az esetben kötelező, ha a pályázó nem a Nemzetközi Egyetemi Intézet kurzusaira vagy a nyári szervezett 
képzésekre jelentkezik. Csak magyar állampolgárok pályázhatnak. A nyári egyetemekre szóló ösztöndíjak megvalósulása erősen bizonytalan. (Az utóbbi években az 
egyetemi kuzusok nem indultak el, ám  néhány esetben a luxemburgi fél a bölcsész végzettségűek számára kompenzációként évközi nyelvi képzést ajánlott fel.) 
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M E X I K Ó  

 
VII.21. 6-12 hó 5 fő 60 hó posztgraduális tanulmányok 

folytatása (min. 12 hónap) vagy 
kutatómunka a mexikói fél által 
megadott egyetemeken, 
kutatóintézetekben* 

egyetemi diploma valamennyi tudományág (az 
orvostudomány területén 
csak speciális képzésre van 
lehetőség, fogadókészség 
esetén) 

 A mindenkori 
minimálbér 
négyszeresének 
megfelelő havi 
ösztöndíj, egyszeri 
belföldi utazás, 
egészségbiztosítás 

 
Megjegyzés: * A mexikói fél által megadott egyetemek és kutatóintézetek jegyzékéről bővebb információt a Mexikói Nagykövetség ad.  
A tanulmányút megvalósításához magas szintű spanyolnyelv-ismeret szükséges. A posztgraduális tanulmányi ösztöndíjak 2 évre meghosszabbíthatók, amennyiben az 
ösztöndíjas teljesítménye és a tanulmányi program ezt indokolja. A hosszabbítás új ösztöndíjnak számít. A hosszabbítás iránti kérelmet a magyar fél részéről a 
MÖB Irodához kell benyújtani, mellékelni kell az előző év sikeres befejezéséről szóló hitelesített igazolást, szakmai beszámolót és tervet, külföldi ajánlólevelet és a 
MÖB űrlapját 2007. május 20-ig. A kutatói ösztöndíjak esetében hosszabbítás nem lehetséges. Az ösztöndíjas utazások 2007 augusztusa és 2008 júniusa közötti 
időszakra vagy 2008 januárjától (felsőoktatási intézménytől függően) tervezhetők. 
A Mexikói Nagykövetségen keresztül (Tel.: 326-04 47, 326-04 86: ösztöndíj-felelős titkár) korlátozott számú további mexikói ösztöndíj pályázható meg. Az 
ösztöndíjak  3-12 hónapra szólnak mexikanistáknak speciális képzésre könyvtárban, kutatóintézetben stb. További információ a http://becas.sre.gob.mx honlapon 
található. 
A munkaterv lejárt, az új munkaterv aláírás előtt áll, változások előfordulhatnak. 
 
 
 
 

M O N G Ó L I A  
 

9. 6 hó 4 fő 24 hó szakmai továbbképzés  egyetemi, főiskolai 
diploma, mongol vagy 
angol nyelv magas szintű 
ismerete 

valamennyi tudományág   

 
Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához a mongol vagy az angol nyelv magasszintű ismerete szükséges. 
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NÉMETORSZÁG 

 
A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (Deutscher Akademischer Austauschdienst) közismert nevén DAAD ÖSZTÖNDÍJAK meghirdetése külön, 

várhatóan augusztus végén kerül fel honlapunkra. 
Bővebb információ: www.daad.de 

 
 
 
 

BADEN-WÜRTTEMBERG TARTOMÁNY 
 

2007/2008. tanév téli félévére (2007. október–2008. február) 
 
 
III/1.a 

 
 
 

III/1.b 

5 hónap 
 
 
 

5 hónap

6 fő 
 
 
 

5 fő 

 tanulmányok folytatása állami 
egyetem III. vagy IV. 
évfolyamán 
 
kutatás 

legalább 2 félévet lezárt 
egyetemi hallgató (végzős 
hallgató nem pályázhat) 
 
PhD-hallgató 

valamennyi tudomány- és 
művészeti ág  
 
 
valamennyi tudomány- és 
művészeti ág 

 470 EUR/hónap 
 
 
 
670 EUR/hónap 

 

A pályázathoz 1 magyar nyelvű és 2 német nyelvű pályázatot kell benyújtani. A három pályázati anyagot egymástól elválasztva, de 
lehetőleg egy borítékban kell beküldeni. A borítékra kérjük ráírni: „BADEN-WÜRTTEMBERG PÁLYÁZAT”. Kérjük továbbá, 
hogy a pályázati űrlaphoz csatolandó dokumentumok mindegyikét számítógéppel, illetve nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjenek 
kitölteni. 

A magyar nyelvű pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 
1. A MÖB háromlapos adatlapja. A MÖB pályázati adatlap honlapunkról elektronikus formában letölthető. Csak elektronikus formában vagy nyomtatott 

nagybetűvel olvashatóan kitöltött űrlapot fogadunk el. 
2. Szakmai életrajz. 
3. Tudományos publikációk jegyzéke. 
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4. Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással ellátva. 
5. Munkaterv, programterv. 
6. Oklevél másolat: egyetemi-főiskolai hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető leckekönyvi másolat, diplomás pályázók esetén oklevél 

másolat, doktorandusz hallgatók esetén diploma másolat és ha már másodéves, az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető leckekönyvi másolat. 
7. Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolatban magyar nyelven. Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres 

megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa igazolhatja szintén magyar 
nyelven. 

8. Külföldi intézmény fogadólevele. E-mailen vagy faxon érkezett fogadó nyilatkozatot is elfogadunk (természetesen kinyomtatott formátumban kell a 
pályázathoz csatolni) a beadási határidőig. Hiányzó fogadónyilatkozatot a határidő után nincs mód pótolni.  

9. Háziorvosi igazolás, hogy külföldi ösztöndíjra alkalmas. 

A csatolandó dokumentumokról készült másolatokat nem kell közjegyző által hitelesíttetni. 

A német nyelvű pályázathoz szükséges dokumentumok listája megtalálható a Baden-Württembergi űrlap utolsó oldalán. Az űrlap 
honlapunkról letölthető. Az idegen nyelven benyújtandó dokumentumok esetén elfogadjuk a tanszékek, tanulmányi osztályok és az 
idegennyelvi lektorátusok fordításigazolását is. 

Figyelem! A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadó nyilatkozatok beszerzése a pályázó feladata. A baden-
württembergi intézmények listája a http://www.uni-heidelberg.de/univ/ba-wue.html honlapon hozzáférhető. A hazai oktatási intézmények 
meglévő nemzetközi kapcsolataira is lehet támaszkodni és az intézményi nemzetközi kapcsolatok referenséhez is fordulhatnak 
információért. 
Határidőn túl hiánypótlásra NINCS mód! 
A beérkezett pályázatokat formai szempontból a MÖB Iroda ellenőrzi. A formai hibás pályázatokat az Iroda nem terjeszti be bírálatra a szakmai kollégiumokhoz. 

Formai hibának számítanak különösen: 
• A felsorolt kötelező dokumentumok hiánya vagy nem megfelelő példányszámban és nyelven való csatolása. 
• A pályázati űrlap és mellékleteinek olvashatatlan kézírással való kitöltése. 
• A pályázat, illetve a pályázathoz tartozó bármely dokumentum határidőn túli beküldése. 

Beadási határidő: 2006. november 15. (postai feladás napja). Csak postán benyújtott pályázatot fogadunk el. 
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BAJOR SZABAD ÁLLAM  

 
48. 12 hó 

(max.3 
év) 

12 fő 
(hosszabbí-

tásokkal 
együtt) 

 szakirányú továbbképzés (PhD, 
mesterképzés), kiegészítő 
alapképzés bajor állami 
egyetemen, szakfőiskolán  

magyar egyetemen, 
főiskolán szerzett 
legalább jó eredményű 
szakirányú  
oklevél 

valamennyi tudomány- és 
művészeti ág 

30 év 700 EUR/hónap 

 

A pályázathoz 1 magyar nyelvű és 2 német nyelvű pályázatot kell benyújtani. A három pályázati anyagot egymástól elválasztva, de 
lehetőleg egy borítékban kell beküldeni. A borítékra kérjük ráírni: „BAJOR PÁLYÁZAT”. Kérjük továbbá, hogy a pályázati 
űrlaphoz csatolandó dokumentumok mindegyikét számítógéppel, illetve nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjenek kitölteni. 

A magyar nyelvű pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 
1. A MÖB háromlapos adatlapja. A MÖB pályázati adatlap honlapunkról elektronikus formában letölthető. Csak elektronikus formában vagy nyomtatott 

nagybetűvel olvashatóan kitöltött űrlapot fogadunk el. 
2. Szakmai életrajz. 
3. Tudományos publikációk jegyzéke. 
4. Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással ellátva. 
5. Munkaterv, programterv. 
6. Oklevél másolat: egyetemi-főiskolai hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető leckekönyvi másolat, diplomás pályázók esetén oklevél 

másolat, doktorandusz hallgatók esetén diploma másolat és ha már másodéves, az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető leckekönyvi másolat. 
7. Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolatban magyar nyelven. Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres 

megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa igazolhatja szintén magyar 
nyelven. 

8. Külföldi intézmény fogadólevele. E-mailen vagy faxon érkezett fogadó nyilatkozatot is elfogadunk (természetesen kinyomtatott formátumban kell a 
pályázathoz csatolni) a beadási határidőig. Hiányzó fogadónyilatkozatot a határidő után nincs mód pótolni.  

9. Háziorvosi igazolás, hogy külföldi ösztöndíjra alkalmas. 

A csatolandó dokumentumokról készült másolatokat nem kell közjegyző által hitelesíttetni. 
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A német nyelvű pályázathoz szükséges dokumentumok listája megtalálható a Bajor űrlap utolsó oldalán. Az űrlap honlapunkról letölthető. 
Az idegen nyelven benyújtandó dokumentumok esetén elfogadjuk a tanszékek, tanulmányi osztályok és az idegennyelvi lektorátusok 
fordításigazolását is. 

Figyelem! A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadó nyilatkozatok beszerzése a pályázó feladata. A bajor 
intézmények listája a http://www.stmwfk.bayern.de/hochschule/index.html és a http://www.bavarian-universities.de/index_fh.html honlapon 
hozzáférhető. A hazai oktatási intézmények meglévő nemzetközi kapcsolataira is lehet támaszkodni és az intézményi nemzetközi 
kapcsolatok referenséhez is fordulhatnak információért. 
Határidőn túl hiánypótlásra NINCS mód! 
 
A beérkezett pályázatokat formai szempontból a MÖB Iroda ellenőrzi. A formai hibás pályázatokat az Iroda nem terjeszti be bírálatra a szakmai kollégiumokhoz. 

Formai hibának számítanak különösen: 
• A felsorolt kötelező dokumentumok hiánya vagy nem megfelelő példányszámban és nyelven való csatolása. 
• A pályázati űrlap és mellékleteinek olvashatatlan kézírással való kitöltése. 
• A pályázat, illetve a pályázathoz tartozó bármely dokumentum határidőn túli beküldése. 

Beadási határidő: 2006. november 15. (postai feladás napja). Csak postán benyújtott pályázatot fogadunk el. 

Megjegyzés: Az ösztöndíj hosszabbítás iránti pályázatokat a BAYHOST-hoz közvetlenül (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- 
und Südosteuropa - www.bayhost.de) kell benyújtani. 
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NORVÉGIA 

 
1.* 1-10 hó 15 fő  tanulmányok folytatása, kutató- 

munka 
IV-V. évfolyamos 
egyetemi hallgatók és 
egyetemi, főiskolai 
diplomával rendelkezők 

valamennyi tudomány- és 
művészeti ág 

40 év   egyetemi, főiskolai 
végzettséggel: 8.000 
NOK/hó, PhD 
hallgatók és PhD-vel 
rendelkezők: 11.000 
NOK/hó + mindkét 
esetben 7.000 NOK az 
1. hónapban 

         
I/4a** 6 hét 5 fő  részvétel az oslói nyári 

egyetemen 
egyetemi és főiskolai 
hallgatók illetve fiatal 
diplomások 

általános,a kurzuskínálatot 
(mely nagyrészt 
ugyanazokat a kurzusokat 
tartalmazza évről-évre) lásd 
a www.uio.no/iss címen 

 zsebpénz + teljes 
ellátás + szállás 

         
I/4b*** 3 hét  1 fő  részvétel a bergeni nyári 

egyetemen 
legalább középfokú 
norvég nyelvtudással 
rendelkező norvég szakos 
egyetemi hallgató  

norvég nyelv és kultúra    zsebpénz + teljes 
ellátás + szállás 

 
Megjegyzés: A meghirdetés feltételes, változások elképzelhetők. 
*Fontos tudnivaló az 1. munkatervi pontra vonatkozólag: Norvégiában az őszi szemeszter augusztus 20-ától december 20-ig tart, a tavaszi pedig január 15-étől június 
15-ig. 
A MÖB évente 15 jelentkező elbírált pályázati anyagát terjesztheti fel a norvég ösztöndíjadományozó félnek. A végleges döntést a norvég fél hozza meg arról, 
hogy a 15 fő közül ki és hány hónapra részesül ösztöndíjban. 
Fogadólevél szükséges, a pályázóknak részletesen ismertetniük kell norvégiai tartózkodásuk célját, és szakmai programjuk megvalósítását egy adott 
fogadóintézménynél kell tervezniük. Az ösztöndíjasok számára fogadókészség magántulajdonban lévő termelővállalatoknál nem biztosítható.  
A tanulmányutak megvalósításához norvég vagy angol nyelv magasfokú ismerete szükséges. Csak magyar állampolgárok pályázhatnak. 
**Az I/4a munkatervi pontban meghirdetett nyári egyetemi részvételhez a nyelvtanfolyamok esetében norvégnyelv-ismeret szükséges, más kurzusoknál angol.  
A MÖB nyári egyetemi adatlapján a pályázó szakterületére vonatkozó pontban kérjük feltüntetni a választott kurzus címét. 
*** Figyelem! A hallgatók erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben jelentkezhetnek. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt 
pályázatokat bírálja el. A felsőoktatási intézményeknél az általuk meghatározott határidőig kell pályázni. A MÖB-höz a felsőoktatási intézmények 2006. október 13-ig 
juttatják el a pályázatokat. 
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OLASZO RSZÁG 

 
1.1.2* max. 

10 nap
8 fő 80 

nap 
egyetemközi együttműködés, 
közös kutatási programok 
kidolgozása 

egyetemi oktató vagy 
kutató (egyetemi diploma) 

valamennyi tudományág  93 EUR/nap 

         
2.1/a 3-6 hó  36 hó szakdolgozat megírása egyetemi, főiskolai 

hallgató 
olasz vonatkozású téma 
kidolgozása 

 619,75 EUR/hó 

         
2.1/b.Ált. 3-8 hó  23 hó posztgraduális tanulmányok, 

kutatások végzése 
egyetemi, főiskolai 
diploma (fiatal kutatók) 

valamennyi tudományág az 
orvostudományok kivételével

38 év 619,75 EUR/hó 

         
2.1/b.Ze

n 
 1 fő** 8 hó posztgraduális képzés egyetemi, főiskolai 

diploma 
St. Cecilia, Róma La Scala, 
Milanó  

 619,75 EUR/hó 

         
2.1/b.Tr.  1 fő*** 8 hó posztgraduális képzés egyetemi, főiskolai 

diploma + felsőfokú "C" 
típusú nyelvvizsga 

Trieszti Tolmácsképző   619,75 EUR/hó 

         
2.1/b.Lu.  1 fő**** 3 hó tanulmányok folytatása a Budapesti Corvinus 

Egyetem hallgatója 
Római LUMSA Egyetem  619,75 EUR/hó 

         
2.1/b.Tan   ****

*8 hó 
továbbképző tanfolyamok 
látogatása 

két tanítási nyelvű 
gimnáziumok tanárai 

valamennyi tudományág az 
orvostudományok kivételével

  

         
2.1/b.Q.  1 fő 6 hó Quasimodo-kutatás egyetemi diploma irodalom  619,75 EUR/hó 

         
2.1/c.Ált. 2-6 hó  36 hó kutatások folytatása szakterületükön 

kiemelkedő tevékenységet 
végző oktatók/kutatók 
(egyetemi, főiskolai 
diploma) 

kiemelkedő tevékenységet 
végző oktatók/kutatók az 
orvostudományok kivételével

 619,75 EUR/hó 

         
2.1/c.M.  1 fő 6 hó ösztöndíj újságíróknak, média 

szakembereknek 
Egyetemi diploma valamennyi tudományág az 

orvostudományok kivételével
 619,75 EUR/hó 
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 2.1/d   18 hó egyetemi tanulmányok folytatása érettségi két /olasz/ tanítási nyelvű 

gimnáziumban érettségi 
vizsgát követő 3 éven belül 

 619,75 EUR/hó 

         
5.4 7 nap ****** 

1 fő 
7 nap tapasztalatcsere szakirányú végzettség könyvtárak közötti 

együttműködés 
 93 EUR/nap 

 
Megjegyzés: A munkaterv lejár, változások elképzelhetők.  
Fogadólevél beszerzése minden esetben elengedhetetlen, kivéve a Trieszti Tolmácsképzőbe jelentkezőknél, illetve akik valamely nyilvános közintézményben 
(könyvtár, levéltár) kívánják a kutatásokat folytatni, mindkét esetben kérjük, hogy ezt a MÖB adatlapján jól láthatóan jelöljék meg. A Római Magyar 
Akadémia fogadólevele nem minősül hivatalos fogadólevélnek. Anyaggyűjtést / kutatást / tanulmányokat kizárólag olasz állami intézménynél lehet folytatni (vatikáni 
intézményekben, illetve az Olaszországban működő egyéb külföldi intézményekben nem!)! A tanulmányutak megvalósításához az olasz, angol vagy francia nyelv 
ismerete szükséges. 
 
* Az 1.1.2 és az 5.4-es pontok naptári évre vonatkoznak, vagyis 2007. december 31-ig használhatók fel. Az ösztöndíjat Rómában lehet felvenni a 
Külügyminisztériumban. Aki nem Rómában fogja a kutatásokat végezni 52 EUR-ot kap a belföldi utazásokhoz.  
A többi munkatervi pont esetében az ösztöndíjat 2007. október 1-jétől 2008. december 31-ig lehet felhasználni.  
 
** Csak abban az esetben lehet erre a pontra pályázni, ha a 8 hónapos fogadókészséget igazolni tudják hivatalos fogadólevéllel. A jelentkezőnek kell kiderítenie, hogy 
szükség van-e felvételi vizsgára, és ha igen, mikor. A St. Cecilia, Róma és a La Scala, Milanón kívül más állami intézmény is lehet a fogadóintézmény.  
 
*** Az ösztöndíj nem diploma megszerzésére irányul, így aki egyszer már elnyerte a Trieszti Tolmácsképző ösztöndíját, többször nem pályázhat rá. A Trieszti 
Tolmácsképzőbe jelentkezők bővebb információt a trieszti egyetemtől szerezhetnek be: www.univ.trieste.it. 
 
**** A római LUMSA (Maria SS. Assunta Szabad Egyetem, www.lumsa.it) és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem által szervezett 
kurzusra felvételt nyert magyar állampolgárok pályázhatnak. Fogadólevelet csatolni kell, mely tartalmazza, hogy a pályázót felvették a megjelölt kurzusra. 
 
***** Ennek a pontnak a megpályázásához, a pályázónak kell megfelelő továbbképző kurzust találnia, illetve a részvétel feltételeiről tájékozódnia.  
A 2.1/c munkatervi pontnál előnyt élveznek az eredeti dokumentumok feltárására irányuló levéltári kutatások.  
 
****** Az 5.4-es pontra iskolák, tanszékek könyvtárosai nem pályázhatnak.  
Előnyben részesülnek azok, akik 2003-ban vagy előtte voltak ösztöndíjjal Olaszországban. Előzetesen szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az ösztöndíjat 
elnyerőknek – akik nem Rómába mennek – szállásról maguknak kell gondoskodniuk. A Rómába utazóknak is fel kell venniük a kapcsolatot a Római Magyar 
Akadémiával. Felhívjuk a figyelmet, hogy az olasz fél fenntartja a jogot a hónapkeretek módosítására.  
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OROSZO RSZÁGI  FÖDERÁCIÓ 

 
5.9. 1 hó 5 fő 5 hó oroszországi állami egyetemeken 

végzendő tapasztalatcsere, 
továbbképzés, tanulmányút, 
egyetemi könyvtári kutatómunka 

felsőfokú csak felsőoktatási 
intézmények orosz nyelv és 
irodalom szakos oktatói 
pályázhatnak 

 küldő fél: 250 USD/hó 
ösztöndíj-kiegészítés, 
útiköltség-támogatás 
fogadó fél: szállás, 
ösztöndíj 

         
6.5. 3 hét 2 fő  nyári egyetem az Udmurti Állami 

Egyetem szervezésében  
finnugor nyelvszakos 
hallgatók, kutatók 

udmurt nyelv és kultúra   küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: díjmentes 
képzés, teljes ellátás 

         
5.4. 1 hó 15 fő  nyári egyetem a Puskin 

Intézetben 
felsőfokú , orosz nyelv és 
irodalom szakos  

elsősorban orosznyelv-
tanárok pályázhatnak 

 szállás, ösztöndíj-
kiegészítés 

 
5.9.  Az ösztöndíj az orosz nyelv és irodalom oktatás minőségének javítását szolgálja a magyar oktatási intézményekben. Gyakorló orosz nyelv- és irodalomtanárok 
pályázhatnak 1 hónapos tanulmányok folytatására, illetve kutatásra a Moszkvai Állami Puskin Intézetben 2007–2008-ban. A megvalósulás legkorábban 2007 
augusztusában várható. 
Az ösztöndíjat a küldő fél biztosítja, folyósítása devizaszámlára történik, célszerű rendelkezni ilyennel a kiutazás idejére.  
A fogadó fél a szakmai hátteret és a kollégiumi elszállásolást biztosítja.  
 
6.5.  Az ösztöndíj a bölcsészhallgatók finnugor nyelvi ismereteinek fejlesztésére szolgál. A 4 hetes kurzus az Udmurt Állami Egyetemen, Ízsevszkben kerül 
megrendezésre, 2007 augusztusában. 
 
5.4 A Moszkvai Puskin Intézetben megszervezett nyári egyetem a közoktatásban és a felsőoktatásban orosz nyelvet oktató tanárok, magyarországival 
egyenértékűnek elismert nyelvi továbbképzése. A Puskin Intézet nyári egyetemére a pályázatok beadási határideje: 2007. március 1. A részletes kiírás és a MÖB 
adatlap mellett kitöltendő, orosz nyelvű adatlap mely honlapunkról a www.scholarship/űrlapok menüpontból letölthető. 
 
 
 

PORTUGÁLIA 
 
A Portugáliába szóló ösztöndíjakra a Camoes Intézet honlapján kell jelentkezni december elejétől. A honlap címe: www.instituto-camoes.pt 
A MÖB útiköltség-támogatására csak az a nyertes pályázó jogosult, aki a pályázati anyagát 2008. január 2-ig eljuttatja a MÖB Irodába is. 
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ROMÁNIA 

 
18. 1-5 hó  25 hó kutatómunka, továbbképzés  felsőfokú valamennyi tudományág  küldő fél: 250 USD/hó 

ösztöndíj-kiegészítés, 
útiköltség-támogatás 
fogadó fél: szállás, 
ösztöndíj kb. 60 
EUR/hó 

         
9. 3-4 hét 15 fő 15 hó nyári egyetemen való részvétel egyetemi, főiskolai 

hallgatók, román nyelv- és 
irodalom szakos tanárok, 
oktatók 

román nyelv- és irodalom, 
kultúra 

 küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: díjmentes 
képzés, teljes ellátás 

 

18. Az ösztöndíjra valamennyi tudományterületről diplomás szakemberek pályázhatnak 1-5 hónapos időszakra a 2007–2008-as tanévben. A tanulmányok 
megvalósulásához a román, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi 
időpontja 2007. októbere. 

A román fél csak a Román Oktatási és Kutatási Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményekbe támogatja a fogadást. Erről célszerű a fogadólevél igénylésekor 
tájékozódni.  
A küldő fél 250 US/hó ösztöndíj-kiegészítést biztosít a tanulmányok idejére, utalása devizaszámlára történik, ezért célszerű rendelkezni ilyennel a kiutazás előtt. Az 1 
hónapnál hosszabb tanulmányúton résztvevők számára célszerű még a kiutazás előtt egészségügyi biztosítást kötni.  

A fogadó fél biztosítja a szakmai hátteret, az ösztöndíjat (kb. 60 EUR/hó), mely magába foglalja a szállás díját is.  

 
19. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (román szak) pályázhatnak. Elsőbbséget élveznek az egyetemek rangsorolt 
hallgatói. A kurzusok Bukarestben, Sinaiában, Iasiban illetve Constantában kerülnek megrendezésre 2007. július–augusztusában. A pályázatban célszerű megjelölni a 
kívánt helyszínt. 
A fogadó fél biztosítja a tandíjmentes képzést, térítésmentes szállást és étkezést. 
Az útiköltséget a küldő fél támogatja. 
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SPANYOLORSZÁG 

 
I.16 2-3 hét 10 fő  nyelvi továbbképzés nyári 

egyetemen (Salamanca, Zaragoza, 
Valladolid és Santiago de 
Compostela stb. egyetemein) 

középiskolai gyakorló 
spanyolnyelvtanárok 

spanyol nyelv  a fogadó fél belső 
rendelkezéseinek 
megfelelően 

         
 
Megjegyzés: A budapesti Spanyol Nagykövetségen (1067 Budapest, Eötvös u. 11/b., tel.: 342-9992 ösztöndíj ügyben illetékes személy, honlap: 
http://www.sgci.mec.es/hu/) keresztül korlátozott számban további spanyolországi ösztöndíjak (posztgraduális és kutatói, középiskolai gyakorló nyelvtanároknak 
nyári továbbképző tanfolyamra szóló stb.) pályázhatók meg.  
Mind a fenti, mind a további ösztöndíjakra a spanyol fél honlapján is jelentkezni kell, ahol további információ is olvasható. A honlap címe: www.aeci.es vagy 
www.becasmae.com. Aki a nyári egyetemi ösztöndíjat csak a MÖB-nél pályázza meg, nem nyerheti el az ösztöndíjat. Aki a MÖB-höz nem nyújt be pályázatot, nem 
részesülhet útiköltség-támogatásban. A pályázat beadásának határideje: 2007. április 2. 
 A munkaterv lejárt, az új munkaterv aláírás előtt áll, változások előfordulhatnak. 
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SVÁJC 

 
Svájci Államszövetség 9-hónapos posztgraduális ösztöndíja svájci egyetemekre a 2007/2008. tanévben 

 
1/a 9 hó 3 fő 27 hó posztgraduális tanulmányok 

folytatása, kutatás 
egyetemi hallgató  valamennyi tudományág 35 év 

 
1.820 CHF/hó 

1/b 9 hó l fő 9 hó posztgraduális tanulmányok 
folytatása 

főiskolai, egyetemi 
diploma 

Művészetek (zene-, képző-, 
iparművészet) 

35 év 1.820 CHF/hó 
 

 
FIGYELEM! A svájci ösztöndíj részletes megpályázási módja eltér a többi államközi ösztöndíjtól, amit a következőkben ismertetünk: 
A svájci ösztöndíj részletes leírása, a választható svájci felsőoktatási intézmények jegyzéke, a beadandó idegen nyelvű pályázati anyagok felsorolása a svájci idegen 
nyelvű útmutatóban található meg. 
Letölthető dokumentumok (www.scholarship.hu/Pályázatok/Pályázati űrlapok/Egyéb, országokhoz és tartományokhoz kapcsolodó űrlapok/Svájc 

• német nyelvű útmutató 2007/2008 
• francia nyelvű útmutató 2007/2008 
• olasz nyelvű útmutató 2007/2008 
• angol nyelvű útmutató 2007/2008 
• svájci pályázati adatlap 2007/2008  
• svájci orvosi igazolás adatlap 
• magyar nyelvű négylapos MÖB pályázati adatlap 

 
A svájci pályázati anyagot magyar és idegen nyelven kell összeállítani.  
A magyar nyelvű pályázati anyagnak a magyar nyelven kitöltött négylapos MÖB-pályázati adatlapot, önéletrajzot és munkatervet kell tartalmaznia 
1 példányban.  
Az „Önellenőrző ív”-et a svájci ösztöndíjra pályázóknak nem kell használni! 
Az idegen nyelvű pályázati anyagot a svájci ösztöndíj útmutatójában foglaltak szerint kell összeállítani az ott megadott példányszámban. 
Az idegen nyelvű pályázati anyag számára a svájci fél elfogadja a felsőoktatási intézmény idegen-nyelvi tanszéke, lektorátusa fordításigazolását is.  
Az idegen nyelvű pályázati anyag számára a szakmai ajánlóleveleket a pályázó is lefordíthatja idegen nyelvre, a fordítást az eredetivel egybe kell tűzni. 
 
A pályázónak a svájci felsőoktatási intézmények oktatási nyelvét (német, francia, olasz) kell beszélnie 
(kutatóknál angol is lehetséges). 
Külön felhívjuk a képzőművész pályázók figyelmét, hogy lehetőség szerint eredeti művet mellékeljenek vagy színes fényképet, ne fekete-fehéret. 
A fogadó intézmény (oktató) kiválasztása, a kapcsolatfelvétel, a fogadó nyilatkozat beszerzése a pályázó feladata 
A magyar és idegen nyelvű pályázati anyag beküldésének határideje:  

2006. október 13. péntek (a postabélyegző kelte számít) 
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A beküldés címe: Magyar Ösztöndíj Bizottság Professzorok Háza, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 
Az egyes példányokat kérjük egymástól elválasztva összeállítani és lehetőség szerint egy borítékba tenni. 
A borítékra írják rá: Svájci pályázat. 
 
Határidőn túl hiánypótlásra nincs mód. 
 
A svájci pályázatok elbírálásának menete:  
A beérkezett pályázatokat formai szempontból a MÖB Iroda ellenőrzi. A formai hibás pályázatokat az iroda nem terjeszti be bírálatra a MÖB szakmai kollégiumai elé. 
Erről  a pályázó értesítést kap. 
Formai hibának számít különösen: 

• A felsorolt kötelező pályázati anyagok hiánya vagy nem megfelelő példányszámban és nyelven való csatolása. 
• A pályázati űrlap és mellékleteinek olvashatatlan kézírással való kitöltése. 
• A pályázat, illetve a pályázathoz tartozó bármely anyag határidőn túli beküldése. 
 

A MÖB szakmai kollégiumai bírálata és rangsora alapján a MÖB testülete jelöli a pályázót ösztöndíjra a svájci félnek a pályázási év december elején. A jelöltek 
névsorát a MÖB honlapján közzé tesszük (www.scholarship.hu/Pályázatok/Eredmények). A jelölésről vagy a pályázat elutasításról a pályázó a MÖB-től értesítő levelet 
kap. Az ösztöndíjra jelöltek svájci pályázati anyagát a MÖB Iroda rövid úton eljuttatja a budapesti Svájci Nagykövetségre, ahova a jelölteket rövid idegen nyelvű 
elbeszélgetésre hívják be várhatóan vagy december második felében vagy január elején. 
Az ösztöndíjról a végleges döntést Svájcban hozzák meg, amiről közvetlenül értesítik a jelölteket az őszi pályázási évet követő május folyamán. 
Az ösztöndíjat elnyertek a MÖB Irodától egyszeri, oda-vissza utazásra jogosító útiköltség-átalányt igényelhetnek a MÖB értesítő levelében foglaltak szerint. 
 
 

SZÍRIA 
 

I/17. 10 hó 4 fő 40 hó tanulmányok folytatása a 
Damaszkuszi Egyetemen v. az 
Arab Nyelvi Intézetben 

egyetemi hallgatók arab nyelv és irodalom  kollégiumi ellátás, 
zsebpénz 

         
1/18. 1-3 hó 2 fő 5 hó kutatás egyetemi diploma arab nyelv és irodalom, 

régészet, történelem, egyéb 
bölcsészettudomány 

  
havi ösztöndíj 
 

         
 
Megjegyzés: Az I/17. mtervi pont esetében az Arab Nyelvi Intézetben folytatandó tanulmányokhoz legalább alapfokú, a Damaszkuszi Egyetemen folytatandó 
tanulmányokhoz legalább középfokú arabnyelv-tudás szükséges. A munkaterv megújítás alatt, változások elképzelhetők. 
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SZLOVÁKIA  

 
0.9.a 5-20 nap max.  

15 fő 
75 nap tapasztalatcsere egyetemi, főiskolai 

oktatók, tud. munkatársak 
(előnyt élveznek a szlova-
kisztikát oktató tanárok, 
tankönyvszerzők) 

valamennyi tudományág  szállás + 645 Sk/nap 
napidíj 

         
0.9.b 1-3 hó 12 fő 12 hó kutatómunka egyetemi, főiskolai 

oktatók, tud. munkatársak, 
előnyt élveznek a szlova-
kisztikát oktató tanárok, 
tankönyvszerzők 

valamennyi tudományág  szállás + 6.000 Sk/hó 
ösztöndíj, tud. fokkal 
rendelkezőknek 9.000 
Sk/hó 

         
0.10. 2-5 nap 20 fő 60 nap előadások tartása, konzultációk, 

tudományos konferenciákon  
való részvétel - meghívásra 

felsőfokú köz-,-szak- és felsőoktatás, 
bármely tudományág 

 szállás + 645 Sk/nap 
napidíj 

         
0.12. 1 hó 12 fő 12 hó nyári egyetemen való részvétel legalább alapfokú nyelv-

ismeret, oktatók, kutatók 
és kulturális szakemberek, 
nyelvszakos hallgatók 

szlovák nyelv és irodalom  szállás + étkezés 

 
0.9.a Az ösztöndíjra a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tudományos munkatársak, középiskolai tanárok, oktatásügyi szakemberek pályázhatnak 5-20 napos időszakra a 
2007–2008-as tanévben.  
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. augusztusa. 
A tanulmányok megvalósulásához a szlovák, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat (napidíjban), valamint kedvezményes szállást.  
 
0.9.b Az ösztöndíjra a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tudományos munkatársak, középiskolai tanárok, oktatásügyi szakemberek pályázhatnak 1-3 hónapos időszakra 
a 2007–2008-as tanévben. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi időpontja 2007. augusztusa. 
A tanulmányok megvalósulásához a szlovák, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat 6 000 – 9 000,- Sk/hó (tudományos fokozattól függően). 
 
 

2526 
O

K
TA

TÁ
SI K

Ö
ZLÖ

N
Y

 
23. szám



A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi 
pont) 

tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-/szakterülete Korhatár /Anyagi ellátás stb./ 

         

 
0.10. Az ösztöndíjra a felsőoktatásban dolgozó oktatók, tudományos munkatársak, középiskolai tanárok, oktatásügyi szakemberek pályázhatnak 2-5 napos időszakra a 
2007–2008-as tanévben.  
A tanulmányok megvalósulásához a szlovák, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetővé tevő más nyelv ismerete szükséges.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat (napidíjban), valamint kedvezményes szállást.  
 
0.12. A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói – (szlovák/szláv szak) pályázhatnak. A 3-4 hetes kurzusok Pozsonyban 
kerülnek megrendezésre várhatóan 2007. július–augusztusában.  
A fogadó fél biztosítja a tandíjmentes képzést, térítésmentes szállást és étkezést.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja.  
 
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások lehetségesek! 
 
 

SZLOVÉNIA 
 

7.a 3-10 hó  12 hó posztgraduális képzés felsőfokú diplomával 
rendekező posztgraduális 
hallgatók 

valamennyi tudományág 35 év küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: szállás, 
ösztöndíj 

         
7.b 2 hét 3 fő 6 hét  nyelvszakos hallgatók, 

egyetemi oktatók 
szlovén nyelv és irodalom 35 év küldő fél: útiköltség- 

támogatás 
fogadó fél: díjmentes 
képzés, szállás 
reggelivel 

 
7.a  Az ösztöndíjra posztgraduális tanulmányokat folytató hallgató pályázhat a 2007–2008-as tanévben 35 éves korig. A tanulmányokhoz a szlovén nyelv ismerete 
szükséges. 
A megvalósulásra legkorábban 2007. októberében kerülhet sor.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja. A fogadó – biztosítja a szakmai hátteret, az ösztöndíjat 50,000,- Sit/hó, valamint kollégiumi szállást.  
A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a CMEPIUS iroda honlapján: (www.cmepius.si).  
 
7.b A nyári nyelvi kurzusokra elsősorban a felsőoktatási intézmények szlovén szakos hallgatói, oktatói pályázhatnak. A 2 hetes kurzusok Ljubljanában kerülnek 
megrendezésre várhatóan 2007 június-júliusában.  
A fogadó fél biztosítja a tandíjmentes képzést, térítésmentes szállást reggelivel.  
A küldő fél az útiköltséget támogatja.  
A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a CMEPIUS iroda honlapján: (www.cmepius.si).  
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TÖRÖKORSZÁG 

 
17/a 2-8 hó  16 hó kutatás egyetemi diploma, de nem 

lehet docens vagy 
professzori címet viselő 
személy 

valamennyi tudományág  165 új török líra/hó 
(kiegészítésre szorul) 

         
17/b 2 hó 10 fő 20 hó nyári egyetem hallgatók, diplomások 

(előnyt élveznek a török 
nyelv és irodalom szakos 
hallgatók; fiatal török 
szakon végzett 
szakemberek) 

török nyelv, irodalom és 
kultúra 

 165 új török líra/hó 
 (kiegészítésre szorul) 

 
Megjegyzés: A munkaterv megújítás alatt, változások elképzelhetők. 
A tanulmányutak megvalósításához török-, angol- vagy francianyelv-ismeret szükséges.  A fogadólevél megléte a kiválasztásnál előnyt jelent. 
 
 
 
 
 

VIETNAM 
 

I/11. 6 hó 2 fő   12 hó szakmai továbbképzés egyetemi/főiskolai 
diploma 

valamennyi tudományág   

 
Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához a vietnámi vagy az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges.  
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A Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázati felhívása külföldi teljes-, rész- és doktori képzésre magyar állampolgárok részére a  

2007–2008-as tanévre 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
A Magyar Ösztöndíj Bizottság a 157/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet külföldi teljes-, rész- és doktori 

képzésre magyar állampolgárok részére a 2007–2008-as tanévre  
 

TELJES EGYETEMI KÉPZÉS 
 
A 157/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint magyar állami ösztöndíj külföldre annak a pályázónak adományozható:  

– akit hazai felsőoktatási intézménybe a feltételek teljesítésével felvettek 
– vagy aki itthoni, illetőleg a fogadó ország választott felsőoktatási intézményében egy tanévet, azaz két félévet sikeresen lezárt. Nem pályázhatnak másod-, 
illetve magasabb évfolyamos hallgatók, illetve azok akik a felsőoktatási intézmény adott szak követelményrendszerének 20%-nál többet elvégeztek. 

A pályázóknak felvételi kérelmüket a megpályázandó külföldi felsőoktatási intézmény választott szakjának és szintjének megfelelő magyar felsőoktatási intézménybe 
kell benyújtaniuk és az ott előírt felvételi eljárást teljesíteniük – a külföldi intézmény megjelölése nélkül.  
A pályázóknak a magyar felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéssel egyidőben pályázatot kell benyújtaniuk a MÖB Irodába is az erre a célra rendszeresített 
jelentkezési lapon, mely a teljes pályázati kiírással, űrlappal, a csatolandó dokumentumok jegyzékével egyetemben megtalálható és letölthető a 
www.scholarship.hu/pályázatok/űrlapok/teljes képzés címen. 
Bármely külföldi fogadóintézmény előírhat saját felvételi vizsgát. A külföldi művészeti, építészeti és testnevelési egyetemek alkalmassági vizsgára is kötelezhetik a 
pályázót. Néhány művészeti felsőoktatási intézmény az anyagköltségek megtérítését kérheti az ösztöndíjasoktól. 
A felvételi eljárásban elért azonos eredmény esetén előnyt élveznek a nemzetiségi pályázók. 
A külföldi képzés során szerzett oklevelet, diplomát a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ ismeri el, amely a 2001. évi ”C” a külföldi bizonyítványok és 
oklevelek elismeréséről szóló törvény „A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett fokozatok, oklevelek, diplomák elismeréséről és honosításáról” jár el. 
Azok a diákok, akik a fogadó országtól bármilyen ösztöndíjat elnyertek, a jelen kiírásban meghirdetett ösztöndíjakra nem pályázhatnak! 
Pályázattal kapcsolatos  információkat – az adatvédelmi előírásoknak megfelelően – csak a pályázóval, illetve a pályázó írásbeli meghatalmazottjával közlünk. 
További információt a szakreferensektől lehet kérni: 
Bónisné Zseltvay Irén /384-9011/: Horvátország 
Móhr Katalin /384-9010/: Románia 
Figyelem! A felvételiztető intézmények felvételéről szóló értesítését, valamint az előző tanév sikeres lezárását igazoló indexmásolatot a kézhezvételtől számított egy 
héten belül a MÖB Irodába postai úton el kell juttatni. 
Az ösztöndíjas tanulmányútra csak akkor kerülhet sor, ha a megpályázott ország illetékes hatósága visszaigazolja a pályázó fogadását. 
Jelentkezési határidő: mind a magyar felsőoktatási intézménybe, mind az itt meghirdetett ösztöndíjakra:  

2007. március 1. 
Az ösztöndíjat elnyert pályázó tanulmányi kötelezettségeit a Magyar Ösztöndíj Bizottsággal kötendő szerződés határozza meg.
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HORVÁTORSZÁG 

 
11/a 5 év 2 fő  teljes képzés 

 (igény esetén 1 év nyelvi, 
szakmai előkészítés) 

végzős középiskolai tanuló  
vagy I. évf.-os hallgató  

kroatisztika - fogadó fél: 900.00,- 
Kuna/hó ösztöndíj + 
kollégiumi elhelyezés, 
küldő fél: útiköltség- 
átalány          

18. 5 év   teljes képzés 
(igény esetén 1 év nyelvi,  
szakmai előkészítés) 

csak horvát nemzetiségű   
végzős középiskolai tanuló  
vagy I. évf.-os hallgató 

elsősorban kroatisztika - fogadó fél: ösztöndíj + 
kollégiumi elhelyezés, 
küldő fél: útiköltség- 
átalány 

 
Az ösztöndíjra, elsősorban kroatisztikai graduális tanulmányok folytatása céljából lehet pályázni teljes felsőfokú alapképzésre (3-4 éves BSc, BA), melyhez szükség 
esetén 10 hónapos nyelvi-szakmai előkészítőt biztosít a fogadó fél. Az alapképzés sikeres elvégzése után lehetőség van mesterképzésen való továbbtanulásra 1,5-2 évig. 
Ehhez a fogadó intézmény felvételi eljárásában előírt követelményeinek meg kell felelni. 
Az ösztöndíj elnyerésére a 157/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése az irányadó: „Külföldi teljes képzésre ösztöndíj adományozható annak a pályázónak, 
akit 

• hazai felsőoktatási intézménybe a feltételek teljesítésével felvettek 
• vagy aki itthoni, illetőleg a fogadó ország választott felsőoktatási intézményében egy tanévet, azaz két félévet sikeresen lezárt”. 

A pályázóknak felvételi kérelmüket a megpályázandó külföldi felsőoktatási intézmény választott szakjának és szintjének megfelelő magyar felsőoktatási intézménybe 
kell benyújtaniuk és az ott előírt felvételi eljárást teljesíteniük – a külföldi intézmény megjelölése nélkül. A pályázóknak a magyar felsőoktatási intézménybe történő 
jelentkezéssel egy időben pályázatot kell benyújtaniuk a MÖB Irodába is az erre a célra rendszeresített jelentkezési lapon, mely a teljes pályázati kiírással egyetemben 
megtalálható és letölthető honlapunkról. 
Bármely külföldi fogadóintézmény előírhat saját felvételi vizsgát, melynek szintén eleget kell tenni. 
További információt a szakreferenstől lehet kérni: Bónisné Zseltvay Irén (384-9011) 

 
  

ROMÁNIA 
 

17. 5 év 5 fő  teljes képzés  végzős középiskolai tanuló  
vagy I. évf.-os hallgató 

valamennyi 
tudományág  
a jog és a politológia  
kivételével  

20 év 200 USD/hó ösztöndíj+ 
kollégium + útiköltség 
átalány 

 
Megjegyzés: Kérjük figyelmesen elolvasni a bevezető szöveget ! 
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RÉSZKÉPZÉS  

 
Külföldi részképzésre a 2007/2008-as tanévre a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A részletes pályázati kiírást a korábbi évek gyakorlatának 

megfelelően 
az érintett felsőoktatási intézményeknek közvetlenül juttatjuk el 

A pályázatok beadási határideje: 2007. március 1. 
 
 
További információt a szakreferensektől lehet kérni: 
Bónisné Zseltvay Irén /384-9011/: Csehország, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Szlovákia   
Móhr Katalin /384-9010/: Lengyelország, Oroszország, Románia, Ukrajna 
Striker Judit /384-9011/: Mongólia, Kína, Vietnam 
 
 
 

CSEHORSZÁG 
 

11. 5 hó 25 fő 125 hó részképzés  cseh szakos nappali 
tagozatos egyetemi 
hallgató 

cseh nyelv és irodalom   küldő fél: 200 USD/hó 
+ útiköltség-átalány 
fogadó fél: kollégiumi 
elhelyezés 

 
Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali 
tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.  
Az ösztöndíjat a küldő fél biztosítja, devizában.  
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el 
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő útvonalon: www.dzs.cz (studijní odbor, přijímání cizinců, Application 
form for foreign students. 
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes. 
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ÉSZTORSZÁG 

 
5.A 5-10 hó   részképzés elsősorban észt szakos 

nappali tagozatos egyetemi 
hallgató 

észt nyelv és irodalom  küldő fél: útiköltség- 
átalány 
fogadó fél: 4500,- 
EEK/hó ösztöndíj + 
kollégiumi elhelyezés 

 
Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali 
tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.  
Az ösztöndíjat, kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldő fél az útiköltséget támogatja.  
 
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. 
A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a www.scholarship.hu/űrlapok menüpontból. 

 
 

HORVÁTORSZÁG 
 

11/b. 5 hó 10 fő 50 hó részképzés  horvát nyelv és irodalom 
szakos nappali tagozatos 
hallgató 

kroatisztika  küldő fél: útiköltség- 
átalány 
fogadó fél: ösztöndíj 
900.00,- Kuna/hó 
+kollégiumi elhelyezés

18. 5 hó - - részképzés  csak horvát nemzetiségű 
nappali tagozatos hallgatók 

kroatisztika  küldő fél: útiköltség- 
átalány 
fogadó fél: ösztöndíj 
+kollégiumi elhelyezés

 
Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali 
tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.  
Az ösztöndíjat és kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldő fél az útiköltséget támogatja.  
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.  
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KÍNA 

 
I/1.a. 11 hó 14 fő 154 hó részképzés  kínai szakos nappali 

tagozatos egyetemi, 
főiskolai hallgató 
 

kínai nyelv és 
irodalom 

35 év fogadó fél: ösztöndíj + 
kollégiumi elhelyezés 
küldő fél: ösztöndíj 
kiegészítés + 
útiköltség-átalány 

Figyelem! A kínai pályázatok beadásának határideje: 2006. november 1. 
A http://www.csc.edu.cn honlapon megtalálhatóak azon intézmények, amelyek kínai állami ösztöndíjjal fogadnak külföldi hallgatókat. 
 

LETTORSZÁG 
 

9. 5 hó 2 fő 10 hó részképzés  lett szakos nappali 
tagozatos egyetemi  
hallgató 

 lett nyelv és 
irodalom 

 küldő fél: 200 USD/hó 
ösztöndíj, útiköltség- 
átalány 
fogadó fél: kollégiumi 
elhelyezés 

 
Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali 
tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.  
A küldő fél az ösztöndíj-kiegészítést biztosítja, illetve az útiköltséget támogatja, a fogadó fél a kollégiumi szállást és a tandíjmentes képzést.  
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. 
 

LITVÁNIA 
 

6.2.1. 3-10 
hó/fő 

 20 hó részképzés  finnugor szakos nappali 
tagozatos egyetemi hallgató 

 finnugrisztika  küldő fél: útiköltség- 
átalány 
fogadó fél: ösztöndíj, 
kollégiumi elhelyezés 

 
Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali 
tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.  
Az ösztöndíjat, kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldő fél az útiköltséget támogatja.  
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. 
A pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a www.mokslas.lt honlapon. 
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LENGYELORSZÁG 

 
15. 5 hó 40 fő 200 hó részképzés  lengyel szakos nappali 

tagozatos egyetemi hallgató 
lengyel nyelv és irodalom   250 USD/hó ösztöndíj+ 

kollégium + útiköltség- 
átalány 

         
 5 hó 10 fő 50 hó részképzés nappali tagozatos egyetemi 

hallgató 
bármely tudományág 
(művészeti szakok 
kivételével) 
 (lengyel nyelv ismerete 
szükséges) 

 250 USD/hó ösztöndíj+ 
kollégium + útiköltség- 
átalány 

 
Megjegyzés:  A magyar-lengyel munkaterv aláírása folyamatban van, változások előfordulhatnak. 
 
 
 
 
 

MONGÓLIA 
 

8. 5 hó 4 fő  nyelvi részképzés  mongol nyelvszakos 
nappali tagozatos egyetemi 
hallgató 

mongol nyelv és irodalom  fogadó fél: ösztöndíj, 
kollégiumi elhelyezés 
küldő fél: ösztöndíj 
kiegészítés, útiktg. 
átalány 
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OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ 

 
5.7. 4 hó 35 fő 100 hó részképzés  orosz szakos nappali 

tagozatos egyetemi, 
főiskolai hallgatók 

orosz nyelv és irodalom   200 USD/hó ösztöndíj+ 
kollégium + útiköltség- 
átalány 

         
5.5. 6 hét 50 fő  részképzés  orosz szakos nappali 

tagozatos egyetemi, 
főiskolai hallgatók 

orosz nyelv és irodalom  140 USD/hó ösztöndíj+ 
kollégium + útiköltség- 
átalány 

         
5.6.* 6 hét 100 fő  részképzés  felsőoktatási 

intézményekben tanuló 
különböző szakos hallgatók 

orosz szaknyelv   140 USD/hó ösztöndíj+ 
kollégium + útiköltség- 
átalány 

 
Megjegyzés: Részképzésre csak nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, sem az esti, sem a levelező tagozatos hallgatók nem jelölhetők. 
*5.6 cikk keretében pályázóknak szükséges az orosz nyelv ismerete, amelyet vagy nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy az intézményük idegen nyelvi lektorátusával kell 
igazoltatniuk. 
 
 
 
 

ROMÁNIA 
 

15. 5 hó 15 fő 75 hó részképzés  román szakos nappali 
tagozatos egyetemi, 
főiskolai hallgató 

román nyelv és irodalom   200 USD/hó ösztöndíj+ 
kollégium +útiköltség- 
átalány 
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SZLOVÁKIA 

 
11. 5 hó 75 fő 375 hó részképzés  szlovák szakos nappali 

tagozatos egyetemi, 
főiskolai hallgató 

szlovák nyelv és irodalom  150 USD/hó ösztöndíj+ 
ingyenes kollégium + 
útiköltség átalány 

 
Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali 
tagozaton tanulják. A részképzés lehetőségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/főiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.  
Az ösztöndíjat a küldő fél biztosítja, devizában.  
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsőoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsőoktatási intézmény által előzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el 
 
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes. 

 
 

UKRAJNA 
 

2. 5 hó 10 fő 50 hó részképzés  ukrán szakos nappali 
tagozatos egyetemi hallgató 

ukrán nyelv és 
irodalom  

 200 USD/hó ösztöndíj+ 
kollégium + útiköltség- 
átalány 

 
Megjegyzés: Új munkaterv aláírása esedékes, változások elképzelhetők. 
 

 
VIETNAM 

 
9. 10 hó 2 fő 20 hó nyelvi részképzés  nappali tagozatos 

egyetemi, főiskolai 
hallgató (akik tanulnak 
vietnami nyelvet 
előnyben részesülnek) 

vietnami nyelv és 
irodalom  

 fogadó fél: ösztöndíj + 
kollégiumi elhelyezés 
küldő fél: ösztöndíj 
kiegészítés + 
útiköltség-átalány 
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DOKTORI  KÉPZÉS 
/kivéve a *-al jelzett ösztöndíjat/ 

Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a fogadó ország nyelvének ismerete valamint a pályázó által választott felsőoktatási intézmény 
fogadókészséget igazoló dokumentuma. 

 
Két, egymástól elválasztott pályázati csomagot kérünk az alábbi sorrendben összeállítani és egy borítékban feladni. A pályázati csomag elejére kerüljön a MÖB 
háromlapos adatlapja, melyet csak 1 példányban kell kitölteni. Egy pályázati csomag tartalmazzon a felsorolt dokumentumokból egy magyar és egy idegen nyelvű 
példányt. Kérjük, hogy a borítékra a célország nevét is írják rá. Kérjük továbbá, hogy a pályázati űrlaphoz csatolandó dokumentumokat elektronikus formában 
szíveskedjenek elkészíteni. 
 

1. A MÖB háromlapos adatlapja (1 példányban, az első lapon fényképpel ellátva), és az értékelő lap (amelyet nem a pályázó tölt ki). A MÖB pályázati adatlap 
honlapunkról elektronikus formában tölthető le. Elérési útvonal: www.scholarship.hu/Pályázatok/Űrlapok/Államközi Ösztöndíjak/Hosszú, rövid 
tanulmányutak/Adatlap. Csak elektronikus formában vagy nyomtatott nagybetűvel olvashatóan kitöltött űrlapot fogadunk el.  

2. szakmai életrajz magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén (2 példányban). 
3. tudományos publikációk jegyzéke, TDK eredmények, magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén (2 példányban). 
4. ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől, eredeti aláírással ellátva, magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén vagy 

valamely világnyelven (2 példányban). 
5. munkaterv, programterv magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén (2 példányban). 
6. az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntető leckekönyvi másolat 2 példányban csak magyar nyelven. 
7. a fogadó ország nyelvének ismeretét tanúsító bizonyítvány másolata magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén vagy valamely világnyelven 

(2 példányban). 
8. a külföldi intézmény fogadólevele (2 példányban).  

 
Figyelem! A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadó nyilatkozatok beszerzése a pályázó feladata. Külföldi intézmények listája a 
www.braintrack.com és a www.esn.org honlapon hozzáférhető. A hazai oktatási intézmények meglévő nemzetközi kapcsolataira is lehet támaszkodni és az 
intézményi nemzetközi kapcsolatok referenséhez is fordulhatnak információért.  
A MÖB adatlap, a teljes pályázati kiírással egyetemben megtalálható és letölthető a www.scholarship.hu címen. 

 
Az ösztöndíjas tanulmányútra csak akkor kerülhet sor, ha a megpályázott ország illetékes hatósága visszaigazolja a pályázó fogadását. Ez a visszaigazolás 
nem azonos a pályázó által beküldött, szakmai fogadókészséget kinyilvánító dokumentummal. 

 
Jelentkezési határidő: 2007. március 1. 
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További információt a szakreferensektől lehet kérni: 
Bónisné Zseltvay Irén /384-9011/: Csehország, Horvátország , Lettország, Szlovákia  
Móhr Katalin /384-9010/: Lengyelország, Oroszország, Románia 
Striker Judit /384-9011/: Kina. (csak PhD részképzés) 

 
Az ösztöndíjat elnyert pályázó tanulmányi kötelezettségeit a Magyar Ösztöndíj Bizottsággal kötendő szerződés határozza meg. 
 
 
 
 

CSEHORSZÁG 
 

12. 9 hó 3 fő 27 hó PhD részképzés  PhD hallgató valamennyi tudományág 35 év küldő fél: 360 USD/hó,  
útiköltség-támogatás 
fogadó fél: kollégiumi 
elhelyezés 

 
A kétoldalú nemzetközi oktatási együttműködési megállapodások lehetővé teszik, hogy a magyar PhD-hallgatók külföldön 1-1 tanévben részképzés formájában 
folytathassák tanulmányaikat valamennyi tudományágban.  
Erre az ösztöndíjra az a magyar állampolgár pályázhat, aki hallgatói jogviszonyban áll valamelyik hazai államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény doktori 
iskolájával. Az ösztöndíj legfeljebb 9 hónapra igényelhető. Megvalósulása 2007 októberétől várható. 
A képzéshez a cseh nyelv ismerete szükséges. 
A küldő fél biztosítja az ösztöndíjat, valamint az útiköltséget támogatja; a fogadó fél – a tandíjmentes képzést és kedvezményes kollégiumi elhelyezést. 
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthető a következő útvonalon: www.dzs.cz (studijní odbor, přijímání cizinců, Application 
form for foreign students) 
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HORVÁTORSZÁG 
 

11/c. 12 -36 
hó/fő 

2 fő 36 hó PhD / DLA rész/képzés  PhD-hallgató, egyetemi 
diploma 

kroatisztika - küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: ösztöndíj 
2 200.00,- Kuna/hó, 
kollégiumi elhelyezés  

18. 12-36 
hó/fő 

 - PhD / DLA rész/képzés csak horvát nemzetiségű  
PhD-hallgató, egyetemi 
diplomával rendelkező 

kroatisztika - küldő fél: útiköltség- 
támogatás 
fogadó fél: ösztöndíj, 
kollégiumi elhelyezés  

11/c. Az ösztöndíjra, elsősorban kroatisztikai PhD tanulmányokra lehet pályázni. A fogadó fél a doktori fokozat megszerzését előkészítő képzést biztosítja 36 hónapra, 
illetve részképzésre. A 36 hónapos képzéshez a fogadó intézmény felvételi eljárásában előírt követelményeinek meg kell felelni. A rövidebb időszakra megpályázott 
ösztöndíjra az a magyar állampolgár pályázhat, aki hallgatói jogviszonyban áll valamelyik hazai államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény doktori iskolájával. 
A megvalósulásra legkorábban 2007 októberétől kerülhet sor.  
18. Az ösztöndíjra, elsősorban kroatisztikai PhD tanulmányokra lehet pályázni a horvát nemzeti kisebbségieknek. A fogadó fél a doktori fokozat megszerzését 
előkészítő képzést biztosítja 36 hónapra, illetve részképzésre. A 36 hónapos képzéshez a fogadó intézmény felvételi eljárásában előírt követelményeinek meg kell 
felelni. A rövidebb időszakra megpályázott ösztöndíjra az a magyar állampolgár pályázhat, aki hallgatói jogviszonyban áll valamelyik hazai államilag finanszírozott 
felsőoktatási intézmény doktori iskolájával. 
A megvalósulásra legkorábban 2007 októberétől kerülhet sor. 
  

KÍNA 
 

I.2.* 11 hó 1 fő 11 hó részképzés  nappali tagozatos PhD 
képzésben részt vevő 
hallgató 

valamennyi 
tudományterület 

35 év fogadó fél: ösztöndíj + 
kollégiumi elhelyezés 
küldő fél: ösztöndíj 
kiegészítés + 
útiköltség-átalány 

*I.2 munkatervi pont esetén a kínai vagy az angol nyelv magas szintű ismerete szükséges. 
Figyelem! A kínai pályázatok beadásának határideje: 2006. november 1. 

A http://www.csc.edu.cn honlapon megtalálhatóak azon intézmények, amelyek kínai állami ösztöndíjjal fogadnak külföldi hallgatókat. A bekerülés feltételeit a kínai 
egyetem határozza meg. 
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LETTORSZÁG 

 
11. 12 hó 1 fő  PhD részképzés  egyetemi diploma valamennyi tudományág 35 év 360 USD/hó+ 

útiköltség-átalány 
 

A kétoldalú nemzetközi oktatási együttműködési megállapodások lehetővé teszik, hogy a magyar PhD-hallgatók külföldön 1-1 tanévben részképzés formájában 
folytathassák tanulmányaikat valamennyi tudományágban.  
Erre az ösztöndíjra az a magyar állampolgár pályázhat, aki hallgatói jogviszonyban áll valamelyik hazai államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény doktori 
iskolájával. Az ösztöndíj legfeljebb 12 hónapra igényelhető. Megvalósulása 2007 októberétől várható. 
 A képzéshez a lett nyelv ismerete szükséges. 
A küldő fél biztosítja az ösztöndíjat, valamint az útiköltséget támogatja; a fogadó fél – a tandíjmentes képzést és kedvezményes kollégiumi elhelyezést. 
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes. 

 
 

LENGYELORSZÁG 
 

8. 6 hó 5 fő  PhD részképzés  (doktori 
képzésen belüli 
résztanulmányok folytatása) 

egyetemi diploma valamennyi 
tudományág  

35 év Jelenleg tárgyalás alatt

 
Megjegyzés: Új munkaterv aláírása folyamatban, változások elképzelhetők! 

 
 

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ 
 

4.6* 3 év 6 fő  PhD képzés  egyetemi diploma valamennyi 
tudományág  

35 év 360 USD/hó+ 
útiköltség-átalány          

4.7. 10 hó 4 fő  PhD részképzés (doktori 
képzésen belüli 
résztanulmányok folytatása) 

egyetemi diploma valamennyi 
tudományág  

 360 USD/hó+ 
útiköltség-átalány 

         
5.5.8. 2 év 4 fő  magisztratura képzés 

/Moszkvai Puskin Intézet/ 
tanárképző főiskolát 
végzett hallgatók részére 

orosz nyelv és 
irodalom  

 360 USD/hó+ 
útiköltség-átalány 

 
Pályázni csak az Orosz Föderáció Oktatási Minisztériumának felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményekbe lehet. (Művészeti szakokra nem.) 
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ROMÁNIA 
 

17. 3 év 5 fő  PhD képzés  egyetemi diploma valamennyi tudományág 35 év 360 USD/hó+ 
útiköltség-átalány 

 
 
 

SZLOVÁKIA 
 

5. 5 hó 10 fő 50 hó PhD részképzés  egyetemi diploma valamennyi 
tudományág  

35 év 360 USD/hó+ 
útiköltség-átalány 

 
A kétoldalú nemzetközi oktatási együttműködési megállapodások lehetővé teszik, hogy a magyar PhD-hallgatók külföldön 1-1 tanévben részképzés formájában 
folytathassák tanulmányaikat valamennyi tudományágban.  
Erre az ösztöndíjra az a magyar állampolgár pályázhat, aki hallgatói jogviszonyban áll valamelyik hazai államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény doktori 
iskolájával. Az ösztöndíj legfeljebb 5 hónapra igényelhető. Megvalósulása 2007 októberétől várható. 
A képzéshez a szlovák nyelv ismerete szükséges. 
A küldő fél biztosítja az ösztöndíjat, valamint az útiköltséget támogatja; a fogadó fél - a tandíjmentes képzést és kedvezményes kollégiumi elhelyezést. 
 
Megjegyzés: Új munkaterv aláírása esedékes, változások elképzelhetők. 
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A  M a g y a r  Ö s z t ö n d í j  B i z o t t s á g  p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  
A  M a g y a r  Á l l a m i  E ö t v ö s  Ö s z t ö n d í j  e l n y e r é s é r e  a  2 0 0 7 .  é v r e  

 
A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban MÖB) a 82/1997. (V. 21.) Korm. rendelettel módosított 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet alapján pályázatot 

hirdet a 2007. naptári évre 
 
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb, fiatal szakembereinek a 
külföldi rész-továbbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben, kutatói illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. A jogszabály 
alapján pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb (1967. március 1. után született), felsőoktatási intézményben oklevelet szerzett magyar állampolgár, aki 
eddigi szakmai tevékenységével – lehetőleg a PhD- vagy DLA-fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel – már 
bizonyította kiemelkedő képességét. 
 
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet. Az elbírálás két kategóriában történik: 

1) pre-doktori kategória, amelyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben résztvevő, disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók  
2) posztdoktori kategória (PhD-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA-fokozatot szerzett művészek számára) 

  
A pályázatokat az alábbi szakmai kollégiumok bírálják el: 
 
 Agrártudományi 
 Bölcsészettudományi 
 Egészségtudományi 
 Műszaki-tudományi 

Művészeti 
 Társadalomtudományi 
 Természettudományi 
 
A Magyar Ösztöndíj Bizottság és szakmai kollégiumai a pályázatok elbírálásakor mindenekelőtt a minőség elve alapján döntenek, összhangban az Európai 
Unió, illetve a kormányzatnak a Magyar Tudományos Akadémiával együttesen kialakított tudománypolitikai prioritásaival, különös tekintettel a magyar 
tudomány és kultúra eredményeihez (hungaricumok) kapcsolódó kutatásokra. 
Az Ösztöndíj időtartama 3-8 hónap, amely indokolt esetben – az állami költségvetés függvényében egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal – meghosszabbítható. 
Az ösztöndíj indokolt esetben többször is megpályázható. Ebben az évben a 219 pályázóból 83 fő átlagosan 3,5 hónapos tanulmányutat nyert.  
Az ösztöndíj kiegészítő ösztöndíjként nem pályázható meg. 
 

Az ösztöndíjas utak 2007. március 1-jétől kezdődhetnek. 
 
A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 
1. A MÖB Iroda pályázati adatlapja a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjhoz (3 példány)* (A pályázó a nyomtatványon jelölje meg a témájának megfelelő 
szakmai kollégium sorszámát is, amely az adatlap alján található.) 
2. Szakmai életrajz magyar és angol nyelven, (2-2 példány) 
                                                           
* A művészek és a kutatók pályázati adatlapja és ajánlólapja nem azonos! 
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3. Publikációk jegyzéke, magyar és angol nyelven; művészek esetében a munkásságukat bemutató összeállítás. (2 példány) A publikációs jegyzékben külön kell 
választani a hazai és a külföldi közleményeket a következő bontásban: szakmai folyóiratban megjelent cikkek, könyvek, konferencia kiadványok, egyéb. (A 
pályázónak a három legjobbnak ítélt publikációja másolatát - a művészeknek a három legjobbnak ítélt alkotását bemutató fotót, kritikát, referenciát - is csatolnia 
a kell a pályázathoz !) 
4. Legalább két szakmailag elismert ajánló véleménye lezárt borítékban a mellékelt (letölthető) kétoldalas ajánló lapon.  
5. Munkaterv magyar és angol nyelven, (2-2 példányban, 1-3 oldal terjedelemben). 
6. A pályázó által beszerzett, külföldi fogadókészséget igazoló levél, (Fax vagy e-mail esetén annak az eredetijét utólag meg kell küldeni a MÖB Irodába 2006. 
november 20-ig.) 
7. Költségterv formanyomtatványon, (2 példány) 
8. Oklevél másolat, (2 példány) 
9. Idegen nyelvtudást igazoló állami nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű  
bizonyítvány. (2 példány) 
 
A pályázathoz szükséges adatlap és formanyomtatványok (1, 4, 7) az internetről letölthetők: www.scholarship.hu. A formanyomtatványok sokszorosíthatók. 
A formai hibás pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek! 
 

Beadási határidő: 2006. november 3. 
(postabélyegző dátuma) 

 
A MÖB az ösztöndíjas külföldi megélhetéséhez, szállásához, munkájának dologi kiadásaihoz ad anyagi támogatást, és az ösztöndíjas egyszeri oda-vissza 
útiköltségét is biztosítja útiköltség átalány formájában. A pályázatokat a következő címre kell postán eljuttatni: 
 

MÖB Iroda, Professzorok Háza 
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21. 

A borítékra kérjük ráírni: „Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj” 
Figyelem! Csak a postai úton benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra. 

 
A pályázatokat a MÖB szakmai kollégiumai véleményezik, a döntést, amelyről a pályázó értesítést kap, a Magyar Ösztöndíj Bizottság hozza meg.  
Az ösztöndíjasnak hazajövetele után a MÖB számára: 
– egy hónapon belül szakmai részt is tartalmazó beszámolót kell készítenie külföldi útjáról; 
– egy éven belül be kell számolnia az ösztöndíjas tanulmányút eredményeiről a MÖB és vele együttműködésben más tudományos intézmények által szervezett 
konferencián tartott előadás keretében.  
Valamennyi, az Ösztöndíj segítségével, annak eredményeként létrejött munkán fel kell tüntetni, hogy „Készült a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 
támogatásával.” 
Az ösztöndíj munkajogi vonatkozású ügyeit az ösztöndíjas maga intézi. További információt a MÖB Iroda ad. (Holodnyák Péter szakreferens, tel.: 384-9010) 
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A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (Deutscher Akademischer Austausch Dienst - DAAD) ösztöndíjai 
a 2007–2008-as tanévre és a 2007-es nyári egyetemekre 

 

A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi pont) tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-

/szakterülete 
Korhatár az 

ösztöndíj 
megkezdésekor

/Anyagi ellátás stb./ 

 

 

 
NÉMETORSZÁG 

 

 
DAAD 1.a.  
Hosszú kutatói ösztöndíj 
(Forschungsstipendien für 
Doktoranden und 
Nachwuchswissenschaftler) 

7-10 
hónap

10 fő* 
 

 kutatás német állami 
egyetemen, 
szakfőiskolán, 
kutatóintézetben 

PhD-hallgatók valamennyi 
tudományterület 

32 év  795 EUR/hó, 400 
EUR útiköltség-
átalány 
egyéb 
juttatások 

DAAD 1.b.1.  
Rövid kutatói ösztöndíj PhD-
hallgatóknak  
(Forschungsstipendien für 
Doktoranden und 
Nachwuchswissenschaftler) 

1-6 
hónap

16 fő* 
 

 kutatás német állami 
egyetemen, 
szakfőiskolán, 
kutatóintézetben 

PhD-hallgatók valamennyi 
tudományterület 

32 év 
(kivételesen 
36 év) 

795 EUR/hó, 400 
EUR útiköltség- 
átalány 
egyéb juttatások 

DAAD 1.b.2.  
Rövid kutatói ösztöndíj 
posztdoktoroknak 
(Forschungsstipendien für 
Doktoranden und 
Nachwuchswissenschaftler) 

1-6 
hónap

nincs 
meghatá

rozva 
 

 kutatás német állami 
egyetemen, 
szakfőiskolán, 
kutatóintézetben 

posztdoktorok valamennyi 
tudományterület 

32 év 
(kivételesen 
36 év) 

795 EUR/hó, 400 
EUR útiköltség- 
átalány 
egyéb juttatások  

                                                           
* tavalyi adat 

DAAD 1.c.  
PhD-értekezés megírása 
Németországban 
(Forschungsstipendien für 
Doktoranden und 
Nachwuchswissenschaftler) 

3 év 3 fő* 
 

 PhD-értekezés 
megírása német 
egyetem által 
szervezett doktori 
képzés keretében 
 

egyetemi oklevél 
(végzős 
hallgatók is 
pályázhatnak, az 
orvostanhallgatók 
kivételével) 

valamennyi 
tudományterület 

32 év 795 EUR/hó, 400 
EUR útiköltség- 
átalány 
egyéb juttatások 
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A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi pont) tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-

/szakterülete 
Korhatár az 

ösztöndíj 
megkezdésekor

/Anyagi ellátás stb./ 

 

 

 
DAAD 2.  
Szakirányú továbbképzés német 
egyetem által szervezett 
posztgraduális képzésen  
(Studienstipendien für Graduierte 
aller wissenschaftlichen Fächer) 

10 
hónap 
(meg-
hossz
abbít-
ható) 

7 fő* 
 

 részvétel német 
állami egyetem által 
szervezett 
posztgraduális 
tanfolyamon 

egyetemi oklevél 
(végzős 
hallgatók is 
pályázhatnak, az 
orvostanhall-
gatók 
kivételével) 

valamennyi 
tudományterület 

32 év 715 EUR/hó, 400 
EUR útiköltség- 
átalány 
egyéb juttatások 
 

DAAD 3. 
Abschlussstipendien für Studierende 
der Germanistik 

 

1-3 
hónap 

5 fő*  szakdolgozat 
előkészítése  
(az ösztöndíjat az 
utolsó tanévben lehet 
igénybe venni) 
 

kiemelkedő 
tanulmányi 
eredményt elért 
német nyelv és 
irodalom, 
fordítástudomány 
szakos 
negyedéves 
egyetemi vagy 
harmadéves 
tanárképző 
főiskolai hallgató

német nyelv és 
irodalom szak 

32 év  615 EUR/hó 
ösztöndíj, 
375 EUR 
útiköltség-átalány, 
egyéb juttatások  
(a szállásköltséget 
az ösztöndíjból kell 
fedezni) 
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A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi pont) tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-

/szakterülete 
Korhatár az 

ösztöndíj 
megkezdésekor

/Anyagi ellátás stb./ 

 

 

DAAD 3/N. 
Abschlussstipendien für Studierende 
der Germanistik (Sonderprogramm für 
die deutschsprachige Minderheit) 

1-3 
hónap 

5 fő*  szakdolgozat 
előkészítése a DAAD 
magyarországi német 
nemzetiségi programja 
keretében (az 
ösztöndíjat az utolsó 
tanévben lehet igénybe 
venni) 
 

kiemelkedő 
tanulmányi 
eredményt elért 
német nyelv és 
irodalom, 
fordítástudomány 
szakos 
negyedéves 
egyetemi vagy 
harmadéves 
tanárképző 
főiskolai hallgató, 
aki a 
magyarországi 
német 
nemzetiséghez 
tartozónak vallja 
magát  

német nyelv és 
irodalom szak 

32 év 615 EUR/hó 
ösztöndíj, 
375 EUR 
útiköltség-átalány, 
egyéb juttatások  
(a szállásköltséget 
az ösztöndíjból kell 
fedezni), 
 

DAAD 4. 
Stipendien zum Besuch von 
Hochschulsommerkursen 

3-4 hét 
(2007 
nyara)

56 fő*  részvétel német nyári 
egyetemen 

másod- és 
harmadéves 
főiskolai, vagy 
másod-, harmad- 
és negyedéves 
egyetemi hallgató 
(végzős hallgató 
nem pályázhat) 

valamennyi 
tudományterület 
 

19-32 év  870 EUR/hó 
ösztöndíj, 
útiköltség-átalány, 
egyéb juttatások  
(a szállásköltséget, 
a tanfolyam díját az 
ösztöndíjból kell 
fedezni) 

                                                           
* tavalyi adat 
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A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi pont) tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-

/szakterülete 
Korhatár az 

ösztöndíj 
megkezdésekor

/Anyagi ellátás stb./ 

 

 

DAAD 4/N. 
Stipendien zum Besuch von 
Hochschulsommerkursen 
(Sonderprogramm für die 
deutschsprachige Minderheit) 

3-4 hét 
(2007 
nyara)

3 fő*  részvétel német nyári 
egyetemen a DAAD 
magyarországi német 
nemzetiségi programja 
keretében  

másod- és 
harmadéves 
főiskolai, vagy 
másod-, harmad- 
és negyedéves 
egyetemi hallgató 
(végzős hallgató 
nem pályázhat), 
aki a 
magyarországi 
német 
nemzetiséghez 
tartozónak vallja 
magát 

valamennyi 
tudományterület 
 

19-32 év 870 EUR/hó 
ösztöndíj, 
útiköltség átalány, 
egyéb juttatások  
(a szállásköltséget, 
a tanfolyam díját az 
ösztöndíjból kell 
fedezni) 

DAAD 5/N. 
Semesterstipendien für Studierende 
der Germanistik (Sonderprogramm für 
die deutschsprachige Minderheit) 

5 
hónap 

 

5 fő*  germanisztikai 
tanulmányok folytatása 
a DAAD által 
kiválasztott német 
egyetemen a DAAD 
magyarországi német 
nemzetiségi programja 
keretében  

másod- és 
harmadéves 
német nyelv és 
irodalom szakos 
egyetemi 
hallgató, 
másodéves német 
szakos tanárképző 
főiskolai hallgató, 
aki a 
magyarországi 
német 
nemzetiséghez 
tartozónak vallja 
magát 

német nyelv és 
irodalom szak 

32 év  615 EUR/hó 
ösztöndíj, 
400 EUR 
útiköltség-átalány, 
egyéb juttatások  
(a szállásköltséget 
az ösztöndíjból kell 
fedezni) 
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A z  ö s z t ö n d í j   A  p á l y á z ó   M e g j e g y z é s  

Jele Idő- Összes keret      
(Mtervi pont) tartam személy hó Célja, jellege Végzettsége Tudomány-

/szakterülete 
Korhatár az 

ösztöndíj 
megkezdésekor

/Anyagi ellátás stb./ 

 

 

 
DAAD 6.  
Mummert alapítványi ösztöndíj hazai 
vezetőerő képzésére 
(Mummert-Stipendien) 

2-3 
év 

nincs 
megha-
tározva 

 német egyetemi 
oklevél megszerzése 
az Aacheni (műszaki 
tudományok) vagy 
Kölni 
(közgazdaságtudomá
-nyok) egyetemen 

harmad- vagy 
negyedéves éves 
egyetemi 
hallgató 

műszaki- és 
közgazdaságtud
ományok 

24 év 765 EUR, 
egyéb juttatások 

DAAD 8.  
Rövid kutatói ösztöndíj volt 
ösztöndíjasoknak 
(Wiedereinladungen für ehemalige 
Stipendiaten)  

1-3 
hónap

nincs 
megha-
tározva 

 kutatás német állami 
egyetemen, 
kutatóintézetben 

volt 10 hónapos 
DAAD-
ösztöndíjasok és 
a volt NDK-ban 
legalább 1 évet 
tanult 
ösztöndíjasok 

valamennyi 
tudományterület

nincs megadva 1.840 - 2.240.-
EUR/hó 

 
Figyelem! A DAAD 8. rövid kutatói ösztöndíj volt ösztöndíjasoknak esetén a pályázatot a MÖB Irodába lehet beküldeni november 15-i határidőre, s a MÖB Iroda 
továbbítja azt a DAAD bonni központjába vagy folyamatosan és közvetlenül beküldhető elbírálásra a DAAD bonni központjába is (DAAD Referat 324 Südosteuropa, 
Kennedyallee 50, D-53175 Bonn). Amennyiben a MOB Irodához adja be pályázatát, ahhoz a 3 lapos MÖB pályázati adatlap is csatolandó. 
 

Pályázati határidő: 2006. november 15. 
Csak postán benyújtott pályázatot fogadunk el! 

 
 
               Dr. Hatos Pál s. k. 
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P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P
(NYÁRI EGYETEMRE)

23. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2549



Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
alapító okirata,

valamint a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának megszüntetõ okirata

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásá-
ról szóló 2006. évi LV. törvény 1. §-ának h) pontjával lét-
rehozott Oktatási és Kulturális Minisztérium alapító okira-
tát – az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.
§ (3)–(4) bekezdéseinek, továbbá az államháztartás mûkö-
dési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
10. § (2) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel – a
következõk szerint állapítom meg:

1. Azonosító adatok:
1.1. Neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továb-

biakban: minisztérium)
1.2. Hivatalos rövidítése: OKM
1.3. Idegen nyelvû elnevezései:
1.3.1. angolul: Ministry of Education and Culture
1.3.2. németül: Ministerium für Bildung und Kultur
1.3.3. franciául: Ministére de l'Éducation et de la Culture
1.4. Székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
1.5. Telephelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.
1.6. Alapító: a Magyar Köztársaság Országgyûlése
1.7. Gazdálkodási jogköre: teljes jogkörû, önállóan gaz-

dálkodó központi költségvetési szerv
1.8. Számlavezetõ: Magyar Államkincstár
1.9. Elõirányzat-felhasználási keretszámla:

10032000-01425190-00000000
1.10. Adóigazgatási azonosító szám: 15309271-2-41
1.11. PIR törzsszáma: 309271000
1.12. Szakágazati besorolás: 751113 Minisztériumok

tevékenysége
1.13. Alapvetõ szakfeladat: 751120 Kormányzati szer-

vek igazgatási tevékenysége

2. A minisztérium vezetõjének kinevezési rendje:
Az Alkotmány 33. § (4) bekezdése szerint az oktatási és

kulturális minisztert (a továbbiakban: miniszter) a minisz-
terelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és men-
ti fel.

3. A minisztérium szervezete:
A minisztérium szervezetét a 2006. augusztus 1-jétõl

hatályos szervezeti és mûködési szabályzata (a továbbiak-
ban: SzMSz) határozza meg. Az SzMSz-t, illetve annak
módosítását a miniszter – a miniszterelnök jóváhagyását
követõen – normatív utasításban adja ki.

4. A minisztérium állami feladatként ellátott alapte-
vékenysége:

A minisztérium a miniszter munkaszerveként a Kor-
mány irányítása alatt álló különös hatáskörû államigazga-
tási szervként közremûködik az oktatási és kulturális mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. rendeletben meghatározott feladatok, valamint a
Kormány oktatási és kulturális politikájának megvalósítá-
sában.

5. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre és mér-
téke:

A minisztérium vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. A minisztérium gazdálkodása:
A minisztérium mûködéséhez szükséges elõirányzato-

kat a mindenkori költségvetési törvény XX. Oktatási és
Kulturális Minisztérium fejezet Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium igazgatása címe tartalmazza, míg a miniszté-
rium ágazati céljainak megvalósítására irányuló tevékeny-
ségek fedezetéül ugyanezen fejezet fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok címében nevesített elõirányzatok szolgálnak.
Az elõirányzatokat a minisztérium a mindenkori hatályos
jogszabályok, illetve fejezeti és igazgatási belsõ szabály-
zatok figyelembevételével használja fel.

7. A minisztérium képviselete:
7.1. A miniszter teljes jogkörrel látja el a minisztérium

képviseletét.
7.2. A minisztert akadályoztatása esetén a központi ál-

lamigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény-
ben meghatározott kivételekkel az államtitkár helyettesíti.

7.3. A minisztérium vezetõinek, köztisztviselõinek kép-
viseleti jogával, illetve a képviselet módjával kapcsolatos
részletes szabályokat a minisztérium SzMSz-e, illetve
egyéb belsõ szabályzatai tartalmazzák.

8. A minisztérium bélyegzõje:
A minisztérium jogosult körbélyegzõjén a Magyar Köz-

társaság címerét, valamint az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium elnevezést használni.

9. Záró rendelkezések:
9.1. Az alapító okiratban nem szabályozott egyéb kér-

déseket a minisztérium SzMSz-e tartalmazza.
9.2. Jelen alapító okirat a miniszteri aláírás napján lép

hatályba, ezzel egyidejûleg a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma 1998. szeptember 14-én kelt és 1999. októ-
ber 29-én módosított, valamint az Oktatási Minisztérium
14838-3/2005. számú, 2005. június 15-én kelt alapító ok-
irata a hatályát veszti.

Budapest, 2006. augusztus 7.

Ügyiratszám: 17335/2006.

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

MEGSZÜNTETÕ OKIRAT

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásá-
ról szóló 2006. évi LV. törvény (a továbbiakban: miniszté-
riumok felsorolásáról szóló törvény), továbbá az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a további-
akban: Áht.), valamint az államháztartás mûködési rendjé-
rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

(a továbbiakban: NKÖM) elnevezésû, önállóan gazdálko-
dó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési
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szervet megszüntetem. A megszüntetés indoka: az NKÖM
által ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben
hatékonyabban teljesíthetõ [Áht. 90. § (1) bekezdés c)
pont].

I. Adatok

1. A költségvetési szerv neve: Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma

2. Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 10–22.
3. Jogutód: Oktatási és Kulturális Minisztérium

II. Az NKÖM alapfeladatainak
(alaptevékenységeinek) jövõbeni ellátása

Az NKÖM valamennyi alapfeladata az Oktatási és Kul-
turális Minisztériumhoz (a továbbiakban: OKM) kerül át.

III. Jogutódlás

Az NKÖM jogutódja az OKM. Az NKÖM által kötött
szerzõdésekben megszûnésének napjától az NKÖM he-
lyébe valamennyi jog és kötelezettség tekintetében az
OKM lép.

IV. Az NKÖM vagyona

Az NKÖM alaptevékenységének ellátásához szüksé-
ges, vagyonkezelésében lévõ vagyon vagyonkezelõi joga
a megszûnés napjától az OKM-ra száll át.

V. Az NKÖM által foglalkoztatott munkatársak

Az NKÖM-nél foglalkoztatott köztisztviselõk
OKM-nél történõ továbbfoglalkoztatására a köztisztvise-
lõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek a mun-
káltató személyében bekövetkezõ változásra vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni, figyelembe véve a minisz-
tériumok felsorolásáról szóló törvény 3. § (5) bekezdé-
sében foglaltakat.

VI. Záró rendelkezések

A jelen megszüntetõ okirat a miniszteri aláírás napján
lép hatályba.

Budapest, 2006. augusztus 7.

Ügyiratszám: 17335-1/2006.

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

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyére

A DEBRECENI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM
EGÉSZSÉGÜGYI FÕISKOLAI KAR
Fizioterápiás Tanszék

tanszékvezetõi megbízására

A megbízás legfeljebb 5 évre szól.

Pályázati feltételek: orvosi diploma, orvostudomány te-
rületén szerzett tudományos minõsítés, fizioterápiához
kapcsolódó kutatómunka, vezetõ oktatói beosztás, leg-
alább 15 év oktatási és oktatásszervezési gyakorlat a felsõ-
oktatásban, vezetõi gyakorlat, idegen nyelvû elõadói és
publikációs készség és jártasság, tantervi programok fej-
lesztésében szerzett jártasság, karok közötti oktatásszerve-
zésben való jártasság, minõségbiztosítási és minõségfej-
lesztési tevékenységben való jártasság.

A pályázatnak tartalmazni kell: a pályázó jelenlegi
munkahelyét, beosztását, eddigi szakmai munkájának és
munkaeredményének részletes ismertetését, ezek között:

– oktató-, kutató- és tudományos munkájának ismerte-
tését,

– tudományos fokozatát, szakmai díjait,
– idegennyelv-ismeretét,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai

szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét,

– a megpályázott tisztség ellátásával és oktatási szerve-
zeti egység vezetésével kapcsolatos terveit és a szakterület
fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önélet-
rajzot, szakképzettséget, tudományos fokozatot és az ide-
gennyelv-tudást tanúsító oklevelek másolatát, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, fontosabb publiká-
ciók és tudományos munkák jegyzékét, személyi adatla-
pot, hozzájárulást ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogsza-
bályban, az egyetemi és kari szabályzatokban rögzített
személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatok benyújtásának határideje: a megjelenéstõl
számított 30. nap. A pályázatokat 2 példányban a Debrece-
ni Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar dékánjának cí-
mezve a Dékáni Hivatalba (4400 Nyíregyháza, Sóstói u.
2–4.) kell benyújtani.

Prof. Dr. Nagy János s. k.,
rektor
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A KAPOSVÁRI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
MÛVÉSZETI FÕISKOLAI KAR
Látványtervezõ Tanszékére

egyetemi docensi és
Kommunikációs Tanszékére

egyetemi docensi álláshelyre

A Látványtervezõ Tanszékre kinevezendõ egyetemi do-

cens feladatai: a színházi dramaturgia és a mûelemzés tan-
tárgyak oktatása látványtervezõ szakos hallgatók számára,
valamint vezetõ oktatói feladatok ellátása. Az egyetemi
docensi munkakörre az oktatói követelményrendszerben
elõírt feladatok ellátása.

Az álláshely betöltésére pályázhatnak: akik rendezõ
szakos egyetemi végzettséggel, színházmûvészet mûvé-
szeti ágban DLA-mesterfokozattal, felsõoktatásban okta-
tói gyakorlattal, országosan jelentõs színházrendezõ tevé-
kenységgel és Jászai Mari-díjjal rendelkeznek, továbbá
megfelelnek a Kaposvári Egyetem oktatói követelmény-
rendszerében az egyetemi docensi munkakörre elõírt
feltételeknek.

A Kommunikáció Tanszékre kinevezendõ egyetemi do-

cens feladatai: a kommunikáció alapszakon és a kommu-
nikáció és médiatudomány (BA) alapszakon interjúkészí-
tés és riportírás (mûfajismerete), filmelmélet és szakági
esztétika tantárgyak oktatása, vezetõi oktatói feladatok el-
látása, a kommunikáció és a vizuális kommunikáció tanár
szakos hallgatók számára. Az egyetemi docensi munka-
körre az oktatói követelményrendszerben elõírt feladatok
ellátása.

Az álláshely betöltésére pályázhatnak: akik rendelkez-
nek magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári
és esztétika – összehasonlító irodalomtörténet szakos elõ-
adói egyetemi oklevéllel, a filozófia tudományokban esz-
tétika szakterületen doktori (PhD) fokozattal, egyetemi
oktatási gyakorlattal, jelentõs publikációs tevékenységgel
– különösen rádió mûfajban – jelentõs szakmai elõélettel,

továbbá megfelelnek a Kaposvári Egyetem oktatói köve-
telményrendszerében az egyetemi docensi munkakörre
elõírt feltételeknek.

A kinevezések idõtartama határozatlan idejû, a várható
kezdõ idõpontja 2006. október 1.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:

– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását,
munkaköri besorolását,

– eddigi oktatói, szakmai, tudományos, illetve közéleti
tevékenységét,

– a megpályázott álláshely oktatómunkájára vonatkozó
elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

– személyi adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudomá-

nyos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok
hiteles másolatát,

– publikációs jegyzéket,
– szakmai-közéleti tisztségek felsorolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-

nyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló

munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,

– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályá-
zati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szer-
vezeti és mûködési szabályzata szerint az erre jogosult bi-
zottságok és testületek megismerhessék.

A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon be-
lül kell benyújtani két példányban (egy eredeti és egy
fénymásolat) a Kaposvári Egyetem Rektori Hivatal Hu-
mánpolitikai Csoportjához (7400 Kaposvár, Guba S.
u. 40.)

A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõ-
tõl számított 60. nap.

Horn Péter s. k.,
akadémikus
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények pedagógus- és egyéb állásainak betöltésére

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

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

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

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

meg.



Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus

1. 2. 3. 4.

Alsószentmártoni
Napközi Otthonos
Óvoda
és Általános Iskola
7826 Alsószentmárton,
Táncsics M. u. 20/A–B

Öt fõ tanítói állás Fõiskolai v.,
elõny: szgy.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
kézzel és géppel írt szakmai ön.,
bizonyítványok fénymásolatával
együtt.
Amennyiben a pályázat pozitív
elbírálásban részesül,
úgy személyes elbeszélgetésre
kerül sor.
f: Juhász Ferenc
Tel.: (30) 949-1461

Szigeti-Gyula János
Egészségügyi
Szakképzõ Iskola
7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky u. 58.

Egészségügyi szaktanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Óvoda, Általános Iskola,
Diákotthon, Pedagógiai
Szakszolgálat
és Gyermekotthon
3060 Pásztó,
Fõ út 138.
Tel.: (32) 460-699

Oligofrénpedagógia
(tanulásban
akadályozottak)–
logopédia vagy
bármely szakos
gyógypedagógiai tanár

Gyógypedagógiai
fõiskolai v.

ÁEI: 2006. október 2.
f: Koós Istvánné igazgató
Tel.: (32) 460-642
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1. 2. 3. 4.

Széchenyi István
Általános Iskola
és Szakiskola
2721 Pilis,
Széchenyi u. 28.

Matematika–bármely
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal
Pc: iskola igazgatója

Teleki Blanka
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
Tiszalök,
Ady E. út 35.

Kémia–fizika
szakos tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: azonnal.
f: telefonon
Tel.: (42) 278-456
vagy az iskola címén

Egyéb vezetõ

1. 2. 3. 4.

Apostag Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6088 Apostag,
Kossuth L. u. 1.
Tel.: (78) 528-041

Nagy Lajos Általános
Mûvelõdési Központ
6088 Apostag,
Hunyadi u. 9–11.
igazgató
(aki egyidejûleg
általános iskola
intézményegység-
vezetõi feladatokat
is ellát)

Az intézmény:
Általános Iskola,
Napközi Otthonos
Óvoda, Mûvelõdési
Ház-Könyvtár
intézményegységekbõl
áll

Fõiskolán vagy
egyetemen szerzett
tanári, pedagógiai v.,
öt év szgy.
Elõny: közoktatás-
vezetõi képesítés

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés
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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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FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelentette meg

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

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

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

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

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

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny 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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-
ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.
A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megren-
delhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt.

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

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.

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 945 Ft + postaköltség.

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 átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 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 társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 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 terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
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).
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.
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 internet-
címen.

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

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




