
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
175/2006. (VIII. 14.) Korm.

rendelete
a felsõoktatási hallgatók juttatásairól

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény) 153. §
(1) bekezdésének 12. és 13. pontjában foglalt felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a szomszédos államokban élõ
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény rendelkezései-
re is – a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt elté-
réssel – a felsõoktatási törvény 3. §-ában meghatározott
természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetekre, valamint az általuk folytatott te-
vékenységre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya – összhangban a felsõoktatási tör-
vény 140. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseivel – nem

terjed ki a katonai, illetve rendvédelmi felsõoktatási intéz-
mények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevõ
hallgatóira.

Az állami költségvetés terhére biztosított
hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételei
[az Ftv. 51. §-a (3) bekezdésének a) pontjához]

2. §

(1) A felsõoktatási intézmény az állami költségvetés ter-
hére a hallgatói juttatásokhoz biztosított támogatást
(a továbbiakban: intézményi keretösszeg) az alábbi jogcí-
meken használhatja fel:

a) tanulmányi ösztöndíj,
b) szociális ösztöndíj:
ba) rendszeres szociális ösztöndíj,
bb) rendkívüli szociális ösztöndíj,
bc) lakhatási támogatás,
bd) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati

Ösztöndíj intézményi rész,
c) intézményi szakmai, tudományos, közéleti ösztöndíj,
d) doktorandusz ösztöndíj,
e) köztársasági ösztöndíj,
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f) terepgyakorlati ösztöndíj,

g) egyéb, a felsõoktatási intézmény térítési és juttatási
szabályzatában meghatározott ösztöndíj,

h) tankönyv- és jegyzettámogatás,

i) a jegyzet-elõállítás támogatása,

j) elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészü-
léshez szükséges elektronikus eszközök beszerzése,

k) a sporttevékenység támogatása,

l) a kulturális tevékenység támogatása,

m) kollégium fenntartása,

n) kollégiumi férõhely bérlése,

o) a hallgatói önkormányzat mûködésének támogatása,

p) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja.

(2) Az (1) bekezdés a)–g) és p) pontjai szerinti jogcíme-
ken a támogatás kizárólag pénzbeli támogatásként, az
(1) bekezdés h) pontja szerinti jogcímen a támogatás pénz-
beli támogatásként, illetve készpénz-helyettesítõ kártya
vagy utalvány formájában bocsátható a jogosult hallgató
rendelkezésére.

(3) Az (1) bekezdés a)–e) és p) pontjaiban meghatáro-
zott ösztöndíjat – e rendelet eltérõ rendelkezése hiányá-
ban – havi rendszerességgel kell a hallgató részére kifizet-
ni. A felsõoktatási intézmény – a tanulmányi félév elsõ
hónapjának kivételével – legkésõbb a tárgyhó 10. napjáig
köteles számlavezetõ pénzintézete felé intézkedni e jutta-
tások átutalásáról.

(4) Az (1) bekezdés a), ba), bb), bd) és f) pontjaiban
meghatározott jogcímeken az államilag támogatott teljes
idejû képzésben alapképzésben, mesterképzésben, felsõ-
fokú szakképzésben részt vevõ hallgató részesülhet támo-
gatásban. Az (1) bekezdés bc), c) és h) pontjában meghatá-
rozott jogcímen az államilag támogatott teljes idejû dokto-
ri képzésben részt vevõ hallgató is részesülhet támogatás-
ban. Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott jogcí-
men kizárólag az államilag támogatott teljes idejû doktori
képzésben részt vevõ hallgató részesülhet támogatásban.
Az (1) bekezdés p) pontjában meghatározott jogcímen az
államilag támogatott teljes idejû alap- és mesterképzésben,
illetve a részképzésben részt vevõ hallgató részesülhet.

(5) A hallgató egyidejûleg csak egy felsõoktatási intéz-
ménytõl kaphat az állami költségvetés terhére hallgatói tá-
mogatást. Amennyiben a hallgató egy idõben több felsõ-
oktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll,
abban a felsõoktatási intézményben részesülhet támoga-
tásban, amellyel elsõként létesített államilag támogatott
hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõ-
dése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon
nem hitéleti, másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két
szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási
intézmény részérõl kaphat juttatást.

3. §

(1) Az államilag támogatott képzésben részt vevõ hall-
gatónak minõsül az államilag finanszírozott képzésre fel-
vett, és

a) 1997. január 1. elõtt hallgatói jogviszonyt létesített
személy ezen jogviszonyának keretében tanulmányainak
befejezéséig;

b) az 1997/1998-as tanévben 1997. január 1. után, az
1998/1999-es, 1999/2000-es tanévben hallgatói jogvi-
szonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében ta-
nulmányai befejezéséig, amennyiben

ba) elsõ oklevele megszerzése érdekében folytatja ta-
nulmányait (e paragrafus alkalmazásában a továbbiakban:
elsõ alapképzés), vagy

bb) a fõiskolai szintû végzettség és szakképzettség
megszerzése után ugyanazon a szakon elsõ egyetemi vég-
zettség és szakképzettség, továbbá fõiskolai vagy egyete-
mi végzettségre épülõ elsõ tanári képesítés megszerzésére
irányuló képzés keretében folytatja tanulmányait (e parag-
rafus alkalmazásában a továbbiakban: elsõ kiegészítõ
alapképzés);

c) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tanévben hallgatói
jogviszonyt létesített személy ezen jogviszonya keretében

ca) amennyiben e jogviszony létesítése elõtt még nem
létesített hallgatói jogviszonyt és elsõ alapképzésben vesz
részt, és megkezdett féléveinek száma a képesítési köve-
telményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát nem
haladja meg, vagy

cb) amennyiben tanulmányai megkezdésekor egysza-
kos tanári oklevéllel már rendelkezett, és a második egy-
szakos tanári végzettség megszerzését eredményezõ kép-
zésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek száma
nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt
képzési idõ féléveinek számát, vagy

cc) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat,
amelynek képesítési követelményei bemeneti követel-
ményként elõírják, hogy a hallgatónak felsõoktatási okle-
véllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek
száma nem haladja meg a képesítési követelményekben
elõírt képzési idõ féléveinek számát, vagy

cd) elsõ kiegészítõ alapképzésben vesz részt, négy fél-
éven keresztül;

d) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös,
2005/2006-os tanévben hallgatói jogviszonyt létesített
személy e jogviszonya keretében,

da) amennyiben e jogviszony létesítése elõtt még nem
létesített hallgatói jogviszonyt, és elsõ alapképzésben vesz
részt, és megkezdett féléveinek száma nem haladja meg a
képesítési követelményekben elõírt képzési idõ féléveinek
számát legalább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyéb-
ként kettõvel megnövelt értéket, vagy
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db) amennyiben e jogviszony létesítése elõtt hallgatói
jogviszonyt létesített, de felvételi eljárás keretében e jog-
viszony megszüntetésével együtt új jogviszonyt hozott lét-
re és elsõ alapképzésben vesz részt, továbbá összes meg-
kezdett féléveinek száma nem haladja meg a képesítési kö-
vetelményekben elõírt képzési idõ féléveinek számát leg-
alább 8 féléves képzés esetén hárommal, egyébként kettõ-
vel megnövelt értéket, vagy

dc) amennyiben tanulmányai megkezdésekor államilag
finanszírozott egyszakos közismereti tanári vagy hitta-
nár-nevelõ képzésben vett részt, és a második egyszakos
közismereti tanári végzettség megszerzését eredményezõ
képzésben vesz részt, továbbá megkezdett féléveinek szá-
ma nem haladja meg a képesítési követelményekben elõírt
képzési idõ féléveinek számát legalább 8 féléves képzés
esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt értéket,
vagy

dd) amennyiben olyan szakon folytat tanulmányokat,
amelynek képesítési követelményei bemeneti követel-
ményként elõírják, hogy a hallgatónak felsõoktatási okle-
véllel kell rendelkeznie, továbbá megkezdett féléveinek
száma nem haladja meg a képesítési követelményekben
elõírt képzési idõ féléveinek számát legalább 8 féléves
képzés esetén hárommal, egyébként kettõvel megnövelt
értéket, vagy

de) elsõ kiegészítõ alapképzésben vesz részt, négy fél-
éven keresztül;

e) bármely szakon költségtérítéses képzésbõl az intéz-
mény döntése alapján, az intézménynél már meglévõ álla-
milag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hall-
gató képzési idejébõl még hátralévõ idõtartamban.

(2) A felsõoktatási törvény 55. §-ának (2) és (4) bekez-
dése szerint minõsül államilag támogatott képzésben részt
vevõnek a 2006/2007-es tanévtõl hallgatói jogviszonyt lé-
tesített személy.

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint kifizetett támo-
gatás intézményi összegének el kell érnie a felsõoktatási
törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti támo-
gatás intézményi összegének 50%-át.

(2) A 2. § (1) bekezdés ba)–bb) pontjai szerint kifizetett
támogatás intézményi összegének el kell érnie a felsõokta-
tási törvény 129. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti
támogatás intézményi összegének 8%-át, azonban nem ha-
ladhatja meg a felsõoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdé-
sének a) pontja szerinti támogatás összegének 25%-át,
megnövelve a felsõoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdé-
sének c) pontja szerinti támogatás összegével.

(3) A 2. § (1) bekezdés h)–j) pontjai szerint kell felhasz-
nálni a felsõoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének
e) pontja szerinti támogatás intézményi összegének
80%-át.

(4) A 2. § (1) bekezdés k) pontja szerint kell felhasználni
a felsõoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének e) pontja
szerinti támogatás intézményi összegének 10%-át.

(5) A 2. § (1) bekezdés l) pontja szerint kell felhasználni
a felsõoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének e) pontja
szerinti támogatás intézményi összegének 10%-át.

(6) A 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint kell felhasználni
a felsõoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének f) pontja
szerinti támogatás intézményi összegét.

(7) A 2. § (1) bekezdés m) pontja szerint kell felhasznál-
ni a felsõoktatási törvény 129. §-a (3) bekezdésének
b) pontja szerinti támogatás intézményi összegét.

(8) A 2. § (1) bekezdés n) pontja szerint felhasznált tá-
mogatás nem haladhatja meg a felsõoktatási törvény
129. §-a (3) bekezdésének c) pontja szerinti támogatás in-
tézményi összegének 70%-át.

Intézményi szakmai, tudományos
és közéleti ösztöndíj

5. §

(1) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösz-
töndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenysé-
get végzõ hallgató részére – az intézmény térítési és jutta-
tási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint –
pályázat alapján, meghatározott idõre, havonta folyósított
juttatás.

(2) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösz-
töndíjban részesülhet a felsõoktatási intézmény minden
hallgatója.

(3) Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösz-
töndíj a felsõoktatási törvény 46. §-ának (9) bekezdése
szerinti nem kötelezõ juttatás.

Egyéb intézményi juttatások

6. §

A felsõoktatási intézmény térítési és juttatási szabályza-
ta a hallgatók részére más, egyszeri vagy havonta esedékes
támogatási formákat is megállapíthat. Ezek igénybevételé-
nek és odaítélésének feltételeit a térítési és juttatási sza-
bályzatban kell meghatározni.
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Tankönyv- és jegyzettámogatás

7. §

(1) A tankönyv- és jegyzettámogatás félévenkénti egy-
összegû juttatás.

(2) A tankönyv- és jegyzettámogatásra rendelkezésre
álló összeg az intézményi térítési és juttatási szabályzatá-
ban rögzített részébõl, de legalább 70%-ából támogatás in-
tézményen belüli pályázat útján vagy alanyi jogú juttatás
formájában adható. A doktorandusz hallgatók részére a
37. §-ban e jogcímre megállapított támogatás egy fõre jutó
összegét kell biztosítani.

(3) A tankönyv- és jegyzettámogatásra rendelkezésre
álló összeg intézményi térítési és juttatási szabályzatban
rögzített részét, de legfeljebb 30%-át a felsõoktatási intéz-
mény jegyzetek elõállítására, azok hallgatókhoz való el-
juttatásának segítésére használhatja fel.

(4) A támogatás (3) bekezdés szerinti felhasználását a
hallgatói önkormányzat elõzetesen véleményezi, a fel-
használásról a rektor évente tájékoztatja a hallgatói önkor-
mányzatot.

Sporttevékenység támogatása

8. §

(1) A sporttevékenységek körébe tartozik különösen a
felsõoktatási intézmény keretei között a hallgatók részére
szervezett, illetve nyújtott, testmozgást, sportolást, ver-
senyzést, az egészséges életmódra nevelést biztosító tevé-
kenység, az életmód-tanácsadás.

(2) A sporttevékenységek támogatásáról a felsõoktatási
intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatáro-
zott szerv – a felsõoktatási törvény 78. §-a (3) bekezdése
alapján – a hallgatói önkormányzat egyetértésével dönt.

Kulturális tevékenység támogatása

9. §

(1) A kulturális tevékenységek körébe tartozik különö-
sen a felsõoktatási intézmény keretei között a hallgatók ré-
szére szervezett, illetve nyújtott kulturális tevékenység,
rendezvényszervezés, karrier-tanácsadás, életviteli és ta-
nulmányi tanácsadás.

(2) A kulturális tevékenységek támogatásáról a felsõok-
tatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meg-
határozott szerv – a felsõoktatási törvény 78. §-a (3) be-
kezdése alapján – a hallgatói önkormányzat egyetértésével
dönt.

A kollégiumi ellátás igénybevételével
és a lakhatási támogatással kapcsolatos feltételek

[az Ftv. 51. §-a (3) bekezdésének b) pontjához]

10. §

(1) A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhetõ el. A
pályázati kérelmekrõl a térítési és juttatási szabályzatban
meghatározott pontozásos rendszer alapján kell dönteni.

(2) A pontozási rendszer megismerését a pályázati ké-
relmek benyújtása elõtt lehetõvé kell tenni.

(3) A pontozási rendszerben szempontként figyelembe
kell venni a hallgató szociális helyzetét, tanulmányi telje-
sítményét, a hallgatói közösségért végzett munkáját, kép-
zésének munkarendjét, valamint ha a hallgatót a felsõokta-
tási törvény 52. §-ának (2) bekezdése alapján a kollégiumi
jelentkezés elbírálásánál elõnyben kell részesíteni, akkor
az elõnyben részesítés felsõoktatási törvényben meghatá-
rozott feltételének fennállását is.

(4) A szakkollégiumként mûködõ kollégiumok és diák-
otthonok a (3) bekezdéstõl eltérõ pontozási rendszert is al-
kalmazhatnak.

11. §

(1) Lakhatási támogatásban az a hallgató részesülhet,
aki nem részesül kollégiumi elhelyezésben, és

a) nem rendelkezik lakóhellyel a képzés helyén, vagy
b) bérelt lakóhellyel rendelkezik a képzés helyén, vagy
c) a felsõoktatási törvény 39. §-ának (7) bekezdésében

meghatározott hallgatói csoportok valamelyikéhez tartozik.

(2) Lakhatási támogatásban a hallgató – az intézményi
térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és
elvek szerint – pályázat útján részesülhet. A pályázatról a
hallgató szociális helyzete alapján, pontozásos rendszer-
ben kell dönteni.

(3) A lakhatási támogatás odaítélésekor elõnyben kell
részesíteni azt a hallgatót, aki a felsõoktatási törvény
39. §-ának (7) bekezdésében meghatározott hallgatói cso-
portok valamelyikéhez tartozik, illetve akinek kollégiumi
felvételi kérelmét a férõhely hiánya miatt utasították el.

Az egyes tanulmányi ösztöndíjak igénybevételével
kapcsolatos feltételek

[az Ftv. 51. §-a (3) bekezdésének b) pontjához]

Tanulmányi ösztöndíj

12. §

(1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév idõtar-
tamára adható. Az ösztöndíj összegét a hallgató tanulmá-
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nyi eredménye alapján – az intézményi térítési és juttatási
szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – úgy
kell megállapítani, hogy az ösztönzõ legyen a hallgató ta-
nulmányi munkájára.

(2) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban ré-
szesülõk körének és számának meghatározásakor – bizto-
sítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi köte-
lezettség alapján elért eredmények összemérhetõek és az
így megállapított ösztöndíjak azonos mértékûek legyenek.

(3) Felsõoktatási intézménybe elsõ alkalommal beirat-
kozó hallgató a beiratkozását követõ elsõ képzési idõszak-
ban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

(4) Korábban felsõoktatási intézményben tanulmányo-
kat folytató hallgató esetében arról, hogy a hallgató milyen
feltételekkel kaphat tanulmányi ösztöndíjat a fogadó intéz-
ményben, a fogadó felsõoktatási intézmény térítési és jut-
tatási szabályzatában kell rendelkezni.

Doktorandusz ösztöndíj

13. §

A doktorandusz ösztöndíj havi összege a költségvetési
törvényben e célra megállapított normatíva éves összegé-
nek egy tizenketted része.

Terepgyakorlati ösztöndíj

14. §

Terepgyakorlati ösztöndíjban – az intézményi térítési és
juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek sze-
rint – részesülhet az államilag támogatott képzésben részt
vevõ hallgató, aki a felsõoktatási intézmény keretei között
a szorgalmi idõszakon kívüli idõben szervezett gyakorla-
ton vesz részt.

A rászorultsági alapon adható juttatások
[az Ftv. 51. §-a (3) bekezdésének c) pontjához]

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

15. §

(1) A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális
helyzete alapján – az intézményi térítési és juttatási sza-
bályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – egy ta-
nulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.

(2) A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjban nem részesülõ hallgató számára a pályázat
alapján megítélt rendszeres szociális ösztöndíj havi össze-

ge nem lehet kevesebb, mint az odaítéléskor érvényes hall-
gatói normatíva öt százaléka.

(3) A rendszeres szociális ösztöndíj megállapítása során
elõnyben kell részesíteni a felsõoktatási törvény 39. §-a
(7) bekezdésében meghatározott hallgatói csoportokat.

(4) Havonta a költségvetési törvényben meghatározott
hallgatói normatíva 20%-ának megfelelõ összegû támoga-
tást kell nyújtani annak a hallgatónak, aki korábban a gyer-
mekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi tör-
vény) 20. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásban részesült, feltéve, hogy

a) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy,
vagy

b) mindkét szülõje, illetve vele egy háztartásban élt ha-
jadon, nõtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülõje
elhunyt, vagy

c) kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy
d) gyámsága nagykorúsága miatt szûnt meg.

16. §

(1) A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális
helyzete váratlan romlásának kiegyenlítésére – az intéz-
ményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási
rend és elvek szerint – folyósított egyszeri juttatás.

(2) Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérel-
me alapján részesülhet.

Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

17. §

(1) A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott
évi fordulójához csatlakozott települési és megyei ön-
kormányzatok által a hallgatónak adományozott szociá-
lis ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösz-
töndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hall-
gató felsõoktatási intézményében e rendelet alapján
megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban:
intézményi ösztöndíjrész) áll.

(2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a
hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési
önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatás-
ban részesített és akik államilag támogatott teljes idejû
(nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egy-
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séges, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

(3) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az intézmények
költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

(4) A települési, illetve a megyei önkormányzat évente
csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás rész-
letes feltételeit az oktatási és kulturális miniszter évente a
tárca hivatalos lapjában teszi közzé.

(5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy fõre jutó leg-
nagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) az oktatá-
si és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában
teszi közzé.

(6) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkor-
mányzati ösztöndíjrész összegével megegyezõ összeg,
azonban nem haladhatja meg az (5) bekezdés alapján meg-
határozott összeghatárt.

(7) Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított ösz-
töndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítél-
hetõ meg, az ösztöndíj megítélésekor a pályázó tanulmá-
nyi eredménye nem vehetõ figyelembe.

(8) Az intézményi ösztöndíjrész független minden más,
a felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól.

18. §

(1) Az ösztöndíjjal kapcsolatos központi adatbázis-
kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal
kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az oktatási és kultu-
rális miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: pá-
lyázatkezelõ szervezet) látja el.

(2) Az intézményi ösztöndíjrészt az oktatási és kulturá-
lis miniszter adományozza.

(3) A települési, illetve a megyei önkormányzatok által
az Ösztöndíjrendszer keretében pénzeszközátadásként a
pályázatkezelõ szervezet kezelésében levõ számlára fél-
évente egy összegben eljuttatott támogatást a pályázatke-
zelõ szervezet félévente egy összegben, a kifizetés helyéül
szolgáló felsõoktatási intézmény számára pénzeszközát-
adásként köteles átadni, és az átutalásról félévente köteles
elszámolni a települési, illetve a megyei önkormányzat
felé.

(4) Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizetõ intéz-
mény folyósítja a hallgatónak. A felsõoktatási intézmény
kötelessége a kifizetés megkezdése elõtt megvizsgálni a
jogosultságot.

(5) Az ösztöndíj folyósítása elõtt felsõfokú tanulmá-
nyait megkezdett hallgató számára az intézményi ösztön-
díjrész folyósítása március hónapban kezdõdik, azt a hall-
gatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az ön-
kormányzati ösztöndíjrész kifizetése március hónapban,

de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átuta-
lást követõ elsõ ösztöndíj kifizetésekor indul, amikor az
addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd
a továbbiakban az ösztöndíj-fizetés rendje szerint történik
az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.

(6) Amennyiben a hallgató felsõfokú tanulmányait elõ-
ször az ösztöndíj folyósításának félévében kezdte meg, ak-
kor az intézményi ösztöndíjrész folyósítása az intézményi
hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben történik
október hónaptól. Az önkormányzati ösztöndíjrész folyó-
sítása október hónapban, de legkésõbb a felsõoktatási in-
tézményhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj kifize-
tésekor kezdõdik, amikor az addig esedékes ösztöndíjak
kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíj-
fizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész
fizetésével együtt.

(7) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hall-
gatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a fo-
lyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egé-
szében szünetel.

(8) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása
feltételeinek nem felel meg, a felsõoktatási intézmény kö-
teles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. A felsõoktatá-
si intézmény a tanulmányi félév lezárását követõen, legké-
sõbb június 30-ig, illetve január 31-ig számol el a ki nem
fizetett ösztöndíjakról a pályázatkezelõ szervezettel. Az
ösztöndíj folyósításának megszüntetését az elszámolást
követõen a pályázatkezelõ szervezet közli a települési, il-
letve a megyei önkormányzatokkal.

(9) Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra,
a rá esõ, már átutalt, de ki nem fizetett önkormányzati ösz-
töndíjrészt a felsõoktatási intézmény a pályázatkezelõ
szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni. A
pályázatkezelõ szervezet az intézményektõl visszaérkezett
összegeket az ösztöndíjat adó települési, illetve megyei
önkormányzat részére a tanulmányi félév lezárását köve-
tõen visszautalja.

(10) Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösz-
töndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintõ változásról a legrövidebb idõn – de leg-
feljebb 15 napon – belül írásban értesíteni a folyósító fel-
sõoktatási intézményt és a pályázatkezelõ szervezetet. Az
értesítési kötelezettséget a hallgató 3 munkanapon belül
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

a) hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési
helye és ideje, állampolgársága, állandó lakásának és tar-
tózkodási helyének címe,

b) a hallgató képzésének megnevezése, munkarendje,
finanszírozási formája,

c) tanulmányok halasztása.

(11) Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének
nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az Ösztön-
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díjrendszer következõ évi fordulójából kizárható. Az ösz-
töndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett
ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettsé-
gének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításá-
tól, a tanulmányi félév lezárását követõen (június 30-ig, il-
letve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.

19. §

(1) A felsõoktatási intézmények térítésmentesen kötele-
sek havonta, az egyéb általuk nyújtott juttatásokkal együtt
és azokkal azonos módon folyósítani az ösztöndíjat. Az
önkormányzati ösztöndíjat a felsõoktatási intézmény csak
abban az esetben köteles kifizetni, ha annak fedezete a pá-
lyázatkezelõ szervezettõl a számlájára átutalásra került.

(2) Az intézményi ösztöndíjat abban az esetben is ki kell
fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíj fedezete nem áll
rendelkezésre az intézmény számláján.

(3) Az állami felsõoktatási intézmények költségvetésé-
ben az intézményi ösztöndíjrészként megjelenõ költségve-
tési támogatások elszámolására – a jogosultság figye-
lembevételével – az éves beszámoló keretében, az elõ-
irányzat rendezésével kerül sor.

(4) A nem állami fenntartású felsõoktatási intézmények
az intézményi ösztöndíjrészt biztosító finanszírozási meg-
állapodásban foglaltak szerint kötelesek az ösztöndíj fo-
lyósításáról elszámolni az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium felé.

(5) E rendelet alkalmazásában a fõvárosi önkormányza-
tot megyei önkormányzatként, a fõvárosi kerületi
önkormányzatot települési önkormányzatként kell
tekinteni.

A hallgató szociális helyzete

20. §

A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figye-
lembe kell venni különösen

a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
szerinti, a hallgató által is lakott közös háztartásban élõk
számát és jövedelmi helyzetét,

b) a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az
utazás idõtartamát és költségét,

c) amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj.
szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit.

Az állami fenntartásban mûködõ kollégiumok
alapszolgáltatásai, a kérhetõ térítési díj

legmagasabb összege, a kollégium komfortfokozat
szerinti osztályba sorolásának feltételei

[az Ftv. 52. §-a (8) bekezdéséhez]

A kollégiumi elhelyezés

21. §

(1) A kollégiumi férõhelyeket komfortfokozat szerint
négyfokozatú skálán kell besorolni.

(2) A komfortfokozat szerinti besorolás során elsõdle-
gesen az épület állapotát, a vizesblokkokkal való ellátott-
ságát és az egy helyiségben elhelyezett hallgatók számát
kell figyelembe venni. Az intézményben alkalmazott to-
vábbi feltételekrõl az intézményi térítési és juttatási sza-
bályzat rendelkezik.

(3) Az egyes férõhelyek besorolásáról a felsõoktatási in-
tézmény vezetõje és a hallgatói önkormányzat közötti, a
tanév kezdetét megelõzõ május 30-ig megkötendõ megál-
lapodás rendelkezik azzal, hogy

a) csak az I. kategóriába sorolható az a kollégiumi férõ-
hely, melynél a vizesblokk közös használatú, egy helyi-
ségbe 3 vagy annál több fõ kerül elhelyezésre és az épület
10 éven belül nem volt felújítva;

b) a II. kategóriába sorolható be a kollégiumi férõhely,
ha egy helyiségben 3 fõnél kevesebb kap elhelyezést;

c) a III. kategóriába sorolható be a kollégiumi férõhely,
amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vi-
zesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 fõnél kevesebb
kap elhelyezést;

d) a IV. kategóriába sorolható be a kollégiumi férõhely,
amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vi-
zesblokk van kiépítve, egy helyiségben 3 fõnél kevesebb
kap elhelyezést és az épület 10 éven belül fel lett újítva.

(4) E paragrafus alkalmazása során felújítás minden
olyan beruházás, amely a kollégium összértékéhez képest
meghatározó költségráfordítás során a kollégiumi lakhatá-
si körülményeket javítja, kivéve a kollégium állagmegõr-
zését célzó ráfordítást.

22. §

(1) Az intézmény térítési és juttatási szabályzatában
meghatározott kollégiumi díj havi összege az államilag tá-
mogatott képzésben részt vevõ hallgatók és az államilag
támogatott doktori képzésben részt vevõ hallgatók eseté-
ben hallgatónként nem lehet magasabb, mint a kollégiumi
normatíva éves összegének

a) az I. kategóriába sorolt férõhely esetén 8%-a;
b) a II. kategóriába sorolt férõhely esetén 10%-a;
c) a III. kategóriába sorolt férõhely esetén 12%-a;
d) a IV. kategóriába sorolt férõhely esetén 15%-a.
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(2) A kollégiumi alapszolgáltatásként legalább e rende-
let mellékletében megfogalmazottak biztosítását és mû-
ködtetését kell érteni.

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendje
és feltételei

[az Ftv. 104. §-ának (5) bekezdéséhez]

23. §

(1) A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hó-
nap) idõtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj
havi összege megegyezik a költségvetési törvényben
e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.

(2) A köztársasági ösztöndíjban részesíthetõ hallgatók
száma az államilag támogatott teljes idejû alapképzésben,
illetve mesterképzésben részt vevõ hallgatók számának
0,8%-a, de intézményenként legalább egy fõ. A felsõokta-
tási intézmény szenátusa a (4) bekezdés szerinti javaslatát
a köztársasági ösztöndíj folyósításának idején várhatóan
alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevõ hallga-
tókra elkülönítetten teszi meg.

(3) Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mester-
képzésben részt vevõ hallgató részesülhet, aki adott vagy
korábbi tanulmányai során két félévre bejelentkezett, és
legalább 55 kreditet megszerzett.

(4) A köztársasági ösztöndíj az oktatási és kulturális mi-
niszter által meghirdetett nyilvános pályázat útján nyerhe-
tõ el. A pályázatokat a hallgató a felsõoktatási intézmény-
hez nyújtja be. A pályázatok alapján a szenátus minden év
augusztus 1-jéig tesz javaslatot az oktatási és kulturális mi-
niszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására.

(5) Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak
az adott tanévben folyósítható.

(6) Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármi-
lyen okból megszûnik vagy szünetel, a köztársasági ösz-
töndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési idõnek
megfelelõen páratlan tanulmányi félévben végzõdõ tanul-
mányok esetén a köztársasági ösztöndíjra való jogosultság
nem szûnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév
második félévében már folytatja.

(7) Amennyiben a köztársasági ösztöndíjra pályázott,
de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás kereté-
ben megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a köztár-
sasági ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben az
e paragrafusban meghatározott feltételek és az intézményi
keretszám alapján arra jogosult lenne, de azt intézményi
eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatási és kulturá-
lis miniszter jogosult a hallgató részére köztársasági ösz-
töndíjat adományozni. Ilyen esetben azonban a hallgató
nem vehetõ figyelembe a köztársasági ösztöndíj keretének

meghatározásakor, részére az ösztöndíjat az intézmény a
hallgatói elõirányzat vagy a központi költségvetésen kívü-
li forrásai terhére köteles kifizetni.

Magyar állampolgár által, államilag elismert
külföldi felsõoktatási intézményben folytatott képzéshez

segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása
és elbírálási rendje

[az Ftv. 118. §-ának (6) bekezdéséhez]

24. §

(1) A magyar állampolgárok számára, államilag elis-
mert külföldi felsõoktatási intézményben folytatott tanul-
mányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíj nyilvános pályáza-
ti úton nyerhetõ el.

(2) A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatá-
rozott keretek között – az oktatási és kulturális miniszter
írja ki, és az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt
szervezet bonyolítja le.

(3) A pályázat keretében nyelvi-kulturális ismereteknek
az eredeti környezetben történõ megismerését, elsajátítá-
sát lehet támogatni. A pályázat elbírálása során a rendelke-
zésre álló költségvetési elõirányzat, a vonatkozó nemzet-
közi és kétoldalú megállapodások és a pályázók tanulmá-
nyi teljesítménye alapján kerül sor.

(4) A pályázatokat a felsõoktatási intézményekbe kell
benyújtani. A pályázatokat a felsõoktatási intézmények
rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a
(2) bekezdés szerinti szervezethez. Az oktatási és kulturá-
lis miniszter a rangsorolás és a (3) bekezdésben megállapí-
tott elvek alapján – szükség szerint szakértõk bevonásá-
val – dönt a pályázatokról.

(5) A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell jut-
tatni minden felsõoktatási intézménybe is.

(6) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi,
mint a közzétételtõl számított 30. nap.

Nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó
magyar állampolgár anyanyelven folytatott felsõfokú

tanulmányaihoz segítséget nyújtó ösztöndíj
pályázatának kiírása és elbírálási rendje

25. §

(1) A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar
állampolgárok számára az anyanyelven folytatott tanulmá-
nyokhoz az adott országgal kötött kétoldalú egyezmény-
ben meghatározottak szerint, államilag elismert felsõokta-
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tási intézményben folytatott tanulmányokhoz segítséget
nyújtó ösztöndíj pályázati úton nyerhetõ el.

(2) A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatá-
rozott keretek között – az oktatási és kulturális miniszter
írja ki, és az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt
szervezet bonyolítja le.

(3) A pályázat elbírálása során a rendelkezésre álló költ-
ségvetési elõirányzat, a vonatkozó nemzetközi és kétolda-
lú megállapodások és a pályázók tanulmányi teljesítménye
alapján kerül sor.

(4) A pályázatokat a felsõoktatási intézményekbe kell
benyújtani. A pályázatokat a felsõoktatási intézmények
rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a
(2) bekezdés szerinti szervezethez. Az oktatási és kulturá-
lis miniszter a rangsorolás és a (3) bekezdésben megállapí-
tott elvek alapján – szükség szerint szakértõk bevonásá-
val – dönt a pályázatokról.

(5) A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell jut-
tatni minden felsõoktatási intézménybe és az érintett nem-
zeti és etnikai kisebbség országos kisebbségi önkormány-
zatához is.

(6) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi,
mint a közzétételtõl számított 30. nap.

Külföldi állampolgárok magyarországi
tanulmányainak támogatási rendje

[az Ftv. 119. §-ának (3) bekezdéséhez]

26. §

(1) A kétoldalú megállapodás, illetve törvény alapján
államilag elismert felsõoktatási intézményben tanulmá-
nyokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató ré-
szére – az államilag támogatott doktori képzésben részt
vevõ hallgatót kivéve – az oktatási és kulturális miniszter
miniszteri ösztöndíjat adományoz.

(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel
a) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló

2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: kedvezménytör-
vény) hatálya alá tartozó alap- és mesterképzésben részt
vevõ hallgatók esetében a költségvetési törvényben meg-
határozott hallgatói normatíva éves összege 15%-ának,

b) más alap- és mesterképzésben részt vevõ hallgatók
esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallga-
tói normatíva éves összege 34%-ának,

c) doktori képzésben részt vevõ hallgatók esetében a
költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva
éves összege egy tizenketted részének.

(3) A miniszteri ösztöndíjat a hallgatóval jogviszony-
ban álló felsõoktatási intézmény fizeti ki.

(4) Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben,
valamint doktori képzésben Magyarországon tanulmányo-
kat folytató nem magyar állampolgárságú hallgatót, aki-
nek esetében ezt nemzetközi megállapodás vagy kétoldalú
egyezmény elõírja, 12 hónapra jogosult kollégiumi elhe-
lyezésre.

(5) Az államközi megállapodás alapján Magyarorszá-
gon tanulmányokat folytató személyekrõl az oktatási és
kulturális miniszter által kijelölt szervezet tájékoztatja a
felsõoktatási intézményeket.

27. §

(1) A Magyarországon költségtérítéses képzésben részt
vevõ nem magyar állampolgárságú hallgató részére tan-
évenként az oktatási és kulturális miniszter ösztöndíjat
adományozhat.

(2) A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatá-
rozott keretek között – az oktatási és kulturális miniszter
írja ki, és az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt
szervezet bonyolítja le.

(3) A pályázat elbírálása során a rendelkezésre álló költ-
ségvetési elõirányzat és a pályázók tanulmányi teljesítmé-
nye alapján kerül sor.

(4) A pályázatokat a felsõoktatási intézményekbe kell
benyújtani. A pályázatokat a felsõoktatási intézmények
rangsorolják, a rangsorolt pályázatokat továbbítják a
(2) bekezdés szerinti szervezethez. Az oktatási és kulturá-
lis miniszter a rangsorolás és a (3) bekezdésben megállapí-
tott elvek alapján – szükség szerint szakértõk bevonásá-
val – dönt a pályázatokról.

(5) A pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium honlapján közzé kell tenni, továbbá el kell jut-
tatni minden felsõoktatási intézménybe.

(6) A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi,
mint a közzétételtõl számított 30. nap.

28. §

(1) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó azon hall-
gató támogatási ideje, aki korábban államilag támogatott
alapképzésben vett részt és államilag támogatott mester-
képzésre vették fel, két félévvel megnövekedik.

(2) Azt a hallgatót, aki az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló Egyezményben részes állam, valamint olyan állam
állampolgára és családtagja, aki az Európai Közösséggel
és tagállamaival kötött külön szerzõdés értelmében a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, a fizeten-
dõ díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jo-
gok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik,
mint a felsõoktatásban részt vevõ magyar állampolgárságú
hallgatót.
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A hallgatói juttatásokhoz nyújtott
normatív hozzájárulásnál figyelembe vehetõ

hallgatói kör és a figyelembe vehetõ
hallgatói létszám megállapításának rendje

[az Ftv. 129. §-ának (2) bekezdéséhez]

29. §

(1) Az intézményi keretösszeg megállapításakor
a) a márciusi és októberi statisztikai adatközlések sze-

rinti jogosulti létszámok számtani közepét kell figyelembe
venni

aa) a hallgatói ösztöndíj-támogatásra,
ab) a kollégiumi támogatásra,
ac) a lakhatási támogatásra,
ad) a tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport és kultu-

rális tevékenységre fordítható összeg esetében;
b) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizenkette-

dét kell figyelembe venni a doktorandusz ösztöndíj eseté-
ben;

c) a tényleges jogosultsági hónapszám egytizedét kell
figyelembe venni a köztársasági ösztöndíj esetében;

d) a ténylegesen kifizetendõ összeget kell figyelembe
venni a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja és a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intéz-
ményi ösztöndíjrésze esetében.

(2) Márciusi statisztikai adatközlésen a felsõoktatási in-
tézmény március 15-i állapotát, októberi statisztikai adat-
közlésen a felsõoktatási intézmény október 15-i állapotát
rögzítõ, a felsõoktatási intézmény által teljesített statiszti-
kai adatközlést kell érteni.

(3) Az intézményi hallgatói elõirányzat keretösszegei-
nek megállapításakor az intézmények a statisztikai jelenté-
sükben

a) e rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti hallgatók
közül csak azokat az államilag finanszírozott hallgatókat
vehetik figyelembe, akik esetében a megkezdett félévek
száma nem haladja meg a rájuk vonatkozó képesítési kö-
vetelményekben meghatározott, félévekben számított kép-
zési idõszakot;

b) e rendelet 3. §-ának (2) bekezdése szerinti hallgatók
mindegyikét figyelembe vehetik.

(4) E rendelet vonatkozásában megkezdett félévnek
számít az a félév, amikor a hallgató a beiratkozást követõ
30. napon is rendelkezik nem szünetelõ hallgatói jogvi-
szonnyal (a továbbiakban: megkezdett félév).

30. §

(1) A hallgatói ösztöndíj-támogatás esetében a jogosulti
létszám az államilag támogatott alapképzésben, mester-

képzésben, egyetemi szintû képzésben, fõiskolai szintû
képzésben vagy felsõfokú szakképzésben teljes idejû kép-
zésben részt vevõ hallgatók száma.

(2) A kollégiumi támogatás esetében a jogosulti létszám
azoknak a hallgatóknak a száma, akik államilag támoga-
tott teljes idejû képzésben vesznek részt, és

a) az intézmény kollégiumában,
b) a Public Private Partnership keretében felépített

vagy felújított diákotthonban,
c) e rendelet szerinti kollégiumi, diákotthoni követel-

ményeket teljesítõ, a felsõoktatási intézmény által bérelt
férõhelyen
vannak elhelyezve.

(3) A lakhatási támogatáshoz rendelkezésre álló támo-
gatás esetében a jogosulti létszám a felsõoktatási intéz-
ményben államilag támogatott teljes idejû képzésben részt
vevõ hallgatók létszáma levonva a képzés helyén bejelen-
tett lakcímmel rendelkezõ államilag támogatott teljes idejû
képzésben részt vevõk létszámának 95%-át, továbbá le-
vonva a (2) bekezdés szerinti létszámot.

(4) A doktorandusz ösztöndíj esetében a jogosulti lét-
szám a felsõoktatási intézményben államilag támogatott
teljes idejû doktori képzésben részt vevõk létszáma.

(5) A tankönyv- és jegyzettámogatásra, sport és kulturá-
lis tevékenységre fordítható összeg esetében a jogosulti
létszám az (1) bekezdés és a (4) bekezdés szerinti jogosulti
létszámok összege.

(6) A köztársasági ösztöndíj esetében a jogosulti lét-
szám a ténylegesen ösztöndíjban részesülõ hallgatók szá-
ma.

Elektronikus tankönyvek, tananyagok
és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök

beszerzésére felhasználható keret
[az Ftv. 129. §-ának (4) bekezdéséhez]

31. §

(1) A tankönyv- és jegyzettámogatás 7. § (3) bekezdése
szerinti része felhasználható a felsõoktatási törvény
129. §-ának (4) bekezdése szerinti elektronikus tanköny-
vek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektroni-
kus eszközök beszerzésére, amennyiben azt digitális tan-
anyag elõállítására, beszerzésére vagy a fogyatékkal élõ
hallgatók tanulmányait segítõ eszköz beszerzésére fordítja
a felsõoktatási intézmény.

(2) Az (1) bekezdés szerinti részrõl az intézmény térítési
és juttatási szabályzata – a felsõoktatási törvény elõírásai
szerint a hallgatói önkormányzat egyetértésével – rendel-
kezik.
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Az Európai Gazdasági Térség országaiban
részképzésben részt vevõ hallgatók ösztöndíja

megállapításának és folyósításának rendje
[az Ftv. 130. §-ának (7) bekezdéséhez]

32. §

A felsõoktatási törvény 130. §-ának (6) bekezdésében
meghatározott ösztöndíjalap terhére adományozott ösz-
töndíjjal kapcsolatos kérdéseket a felsõoktatási intézmény
az alábbiak figyelembevételével szabályozza:

a) az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat
útján kell dönteni;

b) az ösztöndíj adományozásának eljárási rendjérõl és
elveirõl a hallgatói önkormányzat egyetértésével születik
döntés;

c) a pályázati felhívást a felsõoktatási intézményben
szokásos módon, valamint a felsõoktatási intézmény hon-
lapján kell közzétenni;

d) a pályázat benyújtására a hallgatóknak a közzététel-
tõl számítva legalább 30 napot kell biztosítani;

e) az ösztöndíj átutalásáról a felsõoktatási intézmény
lehetõleg a hallgató kiutazása elõtt, de legkésõbb a kiuta-
zását követõ 15 napon belül gondoskodik;

f) sikertelen részképzés esetében a felsõoktatási intéz-
mény elõírhatja a támogatás legfeljebb felének visszafize-
tését.

Átmeneti rendelkezések

33. §

(1) A 2006. december 1-je elõtt hallgatói jogviszonyt lé-
tesítõ

a) költségtérítéses képzésben részt vevõ, az adott félév
(oktatási idõszak) elsõ napján terhességi-gyermekágyi se-
gélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülõ
hallgató esetében, valamint

b) közismereti tanári vagy hittanár-nevelõ szakon egy-
szakos tanári oklevéllel már rendelkezõ magyar állampol-
gárságú hallgatók esetében a második közismereti tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló szakon az adott ta-
nári szak képesítési követelményeiben meghatározott idõ-
tartamban
költségtérítés fizetési kötelezettség nem állapítható meg.

(2) Az intézmény az (1) bekezdésben meghatározott
hallgatók képzésének költségvetési támogatását az adott
tanév elsõ félévére november 15-ig, második félévére ápri-
lis 15-ig elkészített tételes jelentés alapján az Oktatási és
Kulturális Minisztérium – az intézmények részére e jogcí-
men biztosított költségvetési támogatás figyelembevéte-
lével – a zárszámadás, illetve a nem állami fenntartású in-
tézményekkel kötött megállapodás keretében rendezi.
A felsõoktatási intézmény az érintett hallgatók adatszol-
gáltatási kötelezettségeit térítési és juttatási szabályzatá-

ban köteles rögzíteni. A költségvetési támogatásnál csak
azok a hallgatók vehetõk figyelembe, akik az intézményi
térítési és juttatási szabályzat szerint, de legkésõbb az
adott évben március 31-ig, illetõleg október 31-ig a szük-
séges adatszolgáltatást elvégezték.

(3) Az (1) bekezdés szerint mentesülõk esetében a kép-
zés költségvetési támogatása a felsõoktatási intézmény ál-
tal lejelentett létszámból a felsõoktatási intézmények kép-
zési és fenntartási normatíva alapján történõ finanszírozá-
sáról szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: finanszírozási rendelet) 4. §-a és 6. §-ának c) pontja
szerint számított összeg. Szakirányú továbbképzés eseté-
ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium teszi közzé a
szakok finanszírozási csoportokba történõ besorolását.
Szakirányú továbbképzések esetén az intézmény jogosult
a 6. §-ának b) pontja szerinti támogatásra is. Az adott hall-
gató után járó támogatás összege azonban nem haladhatja
meg a hallgató által felvett szak megállapított költségtérí-
tését.

(4) A katonai és rendészeti felsõoktatási intézmények
esetében az (1) bekezdés szerint meghatározott hallgatók
képzésének költségvetési támogatását az érintett tárca sa-
ját fejezetén belül biztosítja.

(5) E rendelet alkalmazásában közismereti tanári sza-
kok: magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelem
szakos tanár; idegen nyelv szakos tanár; matematikatanár;
informatikatanár, számítástechnika szakos tanár; termé-
szetismeret szakos tanár; fizikatanár; biológiatanár; ké-
miatanár; földrajztanár; ének-zene tanár; rajztanár; rajz- és
vizuális nevelõ tanár; technika és életvitel szakos tanár;
technikatanár; testneveléstanár; gazdaságismeret tanár;
háztartásökonómia-életvitel szakos tanár; etika, ember- és
társadalomismeret szakos tanár; filozófia szakos tanár;
filmelmélet és filmtörténet szakos tanár; mûvészettörténet
szakos tanár; pszichológia szakos tanár; egészségtan tanár;
ügyvitel szakos tanár.

(6) Azoktól a hallgatóktól, akik a 2000/2001-es és a
2001/2002-es tanévben létesítettek hallgatói jogviszonyt
és államilag finanszírozott képzésben kezdték tanulmá-
nyaikat, de már nem számítanak államilag támogatott hall-
gatónak, amennyiben a megkezdett félév legfeljebb nyolc
féléves volt, a megkezdett képzésben további két féléven
keresztül, egyéb esetekben három féléven keresztül költ-
ségtérítési díj nem szedhetõ.

(7) E rendelet alkalmazásában az érintett támogatási for-
ma megszûnése miatt a felsõoktatási törvény 147. §-ának
10. pontja szerinti rendszeres gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülõnek kell tekinteni azt a személyt is, aki

a) árva, vagy
b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy,

vagy
c) kikerült a nevelésbe vétel alól, vagy
d) gyámsága nagykorúsága miatt szûnt meg, vagy
e) akinek mindkét szülõje, illetve vele egy háztartásban

élt hajadon, nõtlen, elvált vagy házastársától külön élt szü-
lõje elhunyt.
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34. §

(1) A 2007. január 1-je elõtt hallgatói jogviszonyt létesí-
tõ és nem a Magyar Ösztöndíj Bizottság által adományo-
zott magyar állami ösztöndíjjal tanulmányokat folytató
külföldi hallgatók részére a velük kötött megállapodás sze-
rinti támogatási összeget kell a megállapodás elõírásai sze-
rint kifizetni.

(2) A 2007. január 1-je elõtt hallgatói jogviszonyt létesí-
tõ, államilag támogatott doktori képzésben részt vevõ hall-
gatót kérelme esetén fel kell venni a kollégiumba.

35. §

Ez a rendelet az Európai Unió polgárainak és családtag-
jaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

36. §

(1) E rendelet 2006. szeptember 1-jén lép hatályba. A
felsõoktatási intézmények kötelesek térítési és juttatási
szabályzataikat 2006. szeptember 1-jével e rendeletnek
megfelelõen módosítani, kiegészíteni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Felsõok-
tatási Regisztrációs Központról és eljárásának részletes
szabályairól szóló 51/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 8. §-a
(2) bekezdésében a „Felsõoktatási Regisztrációs Központ”
szövegrész helyébe a „Központ” szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelke-
zéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. §-a (2) bekezdésé-
nek b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A felsõoktatási intézmény]
„b) az elrontott és nem helyesbíthetõ, illetve a kicserélt

bizonyítvány-, oklevél-nyomtatványokról jegyzõkönyvet
készít és a rontott, kicserélt példányokat megsemmisíti,”

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
4. számú melléklet f) pontja francia bekezdései helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

[f) ... a következõk szerint kell számolni:]
„– a gyakorlati terem óraigénye: az évfolyamlétszám

elosztva a gyakorlati órák – a befogadóképesség alapján az
intézmény által meghatározott – létszámával felsõ egész

része szorozva az oktatott szakok számával és a gyakorlati
óraszámmal;

– a kislétszámú elõadások terem óraigénye: az évfo-
lyamlétszám elosztva a kislétszámú elõadások – a befoga-
dóképesség alapján az intézmény által meghatározott – lét-
számával felsõ egész része szorozva az oktatott szakok
számával és a kislétszámú elõadások óraszámával;

– az elõadások teremóraigénye: az évfolyamlétszám el-
osztva az elõadások – a befogadóképesség alapján az in-
tézmény által meghatározott – létszámával felsõ egész ré-
sze szorozva az oktatott szakok számával és az elõadások
óraszámával.”

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
5. számú mellékletének címe a következõre változik:

„Az alap-, illetve mesterképzés indításának és a karok
létesítésének tárgyi és személyi feltételei”

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
10. számú mellékletének IV. 8. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„8. A leckekönyvbe az 1. b)–d) és f)–n) pont szerinti to-
vábbi adatokat a tanulmányi hivatal jegyzi be.”

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
3. §-a (3) bekezdés d) pontjában, 22. §-a (2) bekezdése
a) pontjában az „OM azonosítóját” szövegrész helyébe
„intézményi azonosítóját” szövegrész lép. A Rendelet
7. számú mellékletének „A felsõoktatási információs rend-
szerben a kiadott oklevelekrõl, bizonyítványokról tárolt
adatok” cím alatti második francia bekezdésben, „A felsõ-
oktatási információs rendszerben a felsõoktatási törvény
62. §-ának (7) bekezdése alapján kiadott igazolásokról tá-
rolt adatok” cím alatti második francia bekezdésben az
„OM azonosítója” szövegrész helyébe az „intézményi
azonosítója” szövegrész lép. A Rendelet 10. számú mel-
lékletében „II. A törzslap” címû részének 3. és 13. pontjá-
ban, a „III. A doktorjelölti törzslap” címû rész 7. pontjá-
ban, a „IV. A leckekönyv” címû rész 1. b) pontjában, a
„VI. Beiratkozási lap” címû rész 2. c) pontjában, a „VIII. A
doktorjelölti regisztrációs lap” címû rész 2. pontjában, a
„VIII. Adatbejelentõ lap” címû rész 2. b) pontjában, a „IX.
A jogviszony-igazolás” címû rész 3. a) pontjában, a „XI.
Doktori szigorlati jegyzõkönyv” címû rész 2. pontjában, a
„XII. Doktori védési jegyzõkönyv” címû rész 2. pontjá-
ban, a „XIII. Oklevél, bizonyítvány átadókönyv” címû
rész 1. b) pontjában az „OM” szövegrészek helyében az
„intézményi” szövegrész lép.

(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
10. számú mellékletében a „IX. A jogviszony-igazolás”
címû rész 3. b) pontja helyébe a „b) a hallgató, doktorjelölt
nevét, személyazonosító alapadatait, hallgatói azonosítóját
(ennek hiányában törzskönyvi számát)” rendelkezés lép, to-
vábbá 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. Az igazolás formáját a regisztrációs központ hatá-
rozza meg és teszi közzé. Az igazolást sorszámmal kell el-
látni, mely sorszám a felsõoktatási intézmény intézményi
azonosítójából és egy nyolc számjegyû, eggyel induló,
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egyesével növekvõ számból áll. Amennyiben a tanulmá-
nyi adminisztrációt a felsõoktatási intézmény egyes telep-
helyek, illetve a székhelyen kívüli képzések esetében más
településen végzik, a felsõoktatási intézmény döntése
alapján sor kerülhet telephelyenkénti sorszámozásra is.
Ebben az esetben az igazolás sorszáma – a felsõoktatási in-
tézmény intézményi azonosítója után kiegészül a „/” jellel
és a tanulmányi adminisztráció sorszámával. Az intéz-
mény az általa kiadott jogviszony-igazolásokról nyilván-
tartást vezet.”

(9) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
a következõ 37. §-sal egészül ki:

„37. § Ez a rendelet az Európai Unió polgárainak és csa-
ládtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad moz-
gáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül he-
lyezésérõl szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfele-
lést szolgálja.”

(10) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az egyetemi és fõiskolai hallgatók által fizetendõ dí-
jakról és térítésekrõl, valamint a részükre nyújtható támo-
gatásokról szóló 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet, és az
azt módosító 80/2004. (IX. 22.) Korm. rendelet és
157/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet;

b) a külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi
felsõfokú tanulmányainak egyes kérdéseirõl szóló
157/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet, és az azt módosító
115/2002. (V. 15.) Korm. rendelet és 76/2004. (IV. 15.)
Korm. rendelet;

c) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítvá-
nyokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítá-
sáról szóló 95/2005. (V. 21.) Korm. rendelet 11. §-a;

d) a doktori képzésrõl és a doktori fokozatszerzésrõl
szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 3–16. §-ai és
42. §-a;

e) a hallgatói sport- és kulturális normatíva elosztásáról
szóló 22/2001. (VII. 18.) OM rendelet;

f) a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerrõl szóló 12/2001. (IV. 28.) OM rende-
let, valamint az azt módosító 16/2003. (VI. 7.) OM rende-
let és 22/2005. (VII. 26.) OM rendelet;

g) a felsõoktatási intézmények képzési és fenntartási
normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló 8/2005.
(I. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 52/2006.
(III. 14.) Korm. rendelet 7. §-ának (2)–(3) bekezdése.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet
a 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

Kollégiumi alapszolgáltatások,
valamint a kollégium használatára vonatkozó

egyes szabályok

1. A kollégiumi alapszolgáltatás keretében a felsõokta-
tási intézmény az alábbi eszközöket és lehetõségeket köte-
les biztosítani a kollégiumban lakó hallgató részére:

a) ágy,
b) asztal, szék, ruhásszekrény,
c) paplan, párna,
d) fürdõhelyiségek, illemhelyek,
e) évi két alkalommal a kollégium épületének nagyta-

karítása,
f) évi egy alkalommal az egészségügyi helyiségek higi-

éniai festése,
g) szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal

az épület rovar- és kártevõ-mentesítése,
h) hûtõgéphasználat (25 l/fõ hûtõtérfogattal),
i) hideg- és melegvíz-használati lehetõség,
j) fõzési és ételmelegítési lehetõség (25 fõre 1 db

1000 W-os fõzõlap),
k) tanulószoba,
l) elektromos áram:
– a kollégium alapfeladatainak (pl. közterületek, vizes-

blokkok, konyhák, mosókonyhák, tanulószobák stb.) ellá-
tásához szükséges áramellátás,

– a kollégiumi szobákban a hûtõgépek, hajszárítók és a
200 W alatti elektromos teljesítményû nem hõfejlesztõ
eszközök (tv, videó, kávé- és teafõzõ, villanyborotva, szó-
rakoztató elektronikai eszközök, kis fogyasztású háztartá-
si eszközök) használatához szükséges áramellátás (a vilá-
gítás 100 W alatti teljesítményû fogyasztókkal),

– hallgatói tulajdonú számítógépek használatának
áramellátása,

m) fûtés biztosítása,
n) mosási és vasalási lehetõség (100 fõre 5 kg ruha mo-

sóteljesítményû automata mosógép),
o) lehetõség szerint hallgatónként egy internet-hozzá-

férési végpont, de legalább kollégiumonként egy, a hallga-
tók által térítésmentesen igénybe vehetõ számítógépterem,

p) a hallgatók ki- és beléptetésekor a szükséges ellenõr-
zéseket elvégzõ éjjel-nappali portaszolgálat vagy belépte-
tõ rendszer,

q) közös használatú helyiségek és vizesblokkok takarí-
tása,

r) liftekkel felszerelt épületben azok üzemeltetése,
s) lehetõség szerint hallgatónként min. 7 m2 nettó lakó-

terület, közösségi és tanulóhelyiség úgy, hogy a közös lég-
térben (lakóterületenként) elhelyezhetõ hallgatók száma
legfeljebb 4 fõ legyen.

2. A kollégiumban elhelyezést nyert hallgató saját tu-
lajdonú elektromos berendezésének – a személyi számító-
gép és a szórakoztató elektronikai eszközök, valamint a kis
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fogyasztású háztartási eszközök kivételével – üzemelteté-
sére a kollégium vezetõjének elõzetes engedélye alapján
jogosult. A hallgatónak a használatnál figyelembe kell
vennie a tûz-, baleset- és érintésvédelmi elõírásokat. A fel-
sõoktatási intézmény az engedélyhez kötött elektromos
berendezést mûködtetõ hallgatót a megfelelõ elektromos
fogyasztási díj megfizetésére kötelezheti.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
60/2006. (VIII. 18.) FVM

rendelete
a 2006. évi iskolatej program második félévének

szabályozásáról

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé-
seirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A tejfogyasztás növelése érdekében a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) a 2006. szeptember 1. és 2006. decem-
ber 31. közötti idõszakra az iskolatej-ellátás biztosításához
iskolatej programot hirdet.

(2) Az iskolatej programban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási
törvény) 8. § (1) bekezdésének a)–c) pontjai szerinti óvo-
dai nevelésben részt vevõ gyermekek (a továbbiakban:
óvodások), valamint az alapfokú nevelés-oktatásban
(a továbbiakban: általános iskolai tanulók), illetve a szak-
képesítés megszerzésére felkészítõ szakasz kivételével
a középfokú nevelés-oktatásban részt vevõ tanulók
(a továbbiakban: középiskolai tanulók) vehetnek részt.

(3) Az iskolatej program keretében óvodásonként, álta-
lános iskolai tanulónként és középiskolai tanulónként
foglalkozási és tanítási naponként átlagosan legfeljebb
0,25 liter tej egyenértékkel megegyezõ mennyiség erejéig
az e rendeletben meghatározott tejtermékek után támoga-
tás igényelhetõ.

2. §

Az iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos fel-
adatok végrehajtását a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) végzi.

3. §

(1) Az iskolatej program tekintetében a támogatás
igénylõi az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel
való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében
az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcso-
latos szabályok megállapításáról szóló 2000. decem-
ber 11-i 2707/2000/EK bizottsági rendelet (a továbbiak-
ban: közösségi rendelet) 6. cikk (2) bekezdésének b) pont-
jában említett és a közoktatási törvény 3. §-ának (2) bekez-
dése szerinti óvodai nevelést, valamint az iskolai neve-
lési-oktatási feladatokat ellátó közoktatási intézmények
fenntartói (a továbbiakban együtt: kérelmezõ) lehetnek.

(2) Támogatást olyan kérelmezõ igényelhet, amely ren-
delkezik az MVH elõzetes jóváhagyásával, valamint az
Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi vég-
rehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszer-
ben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létre-
hozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl
szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiak-
ban: Regisztrációs rendelet) elõírt regisztrációs kötele-
zettségnek eleget tett. A regisztrációs kérelem legkésõbb
a jóváhagyási kérelemmel egyidejûleg nyújtható be.

4. §

(1) A jóváhagyással nem rendelkezõ kérelmezõnek az
e rendelet 1. számú melléklete szerinti jóváhagyási kérel-
met postai úton kell megküldenie 2006. november 1-jéig
az MVH kérelmezõ székhelye szerint illetékes megyei
kirendeltségéhez. A jóváhagyási kérelmek benyújtási
határideje jogvesztõ.

(2) Amennyiben a kérelmezõ nem önkormányzat, úgy a
jóváhagyási kérelemhez mellékelni kell az oktatási, illetve
nevelési intézmény mûködési engedélyének másolatát is.

(3) A jóváhagyási kérelmeket az MVH a beérkezéstõl
számított százhúsz napon belül bírálja el.

(4) Az e rendeletnek megfelelõ jóváhagyási kérelemre
az MVH helyt adó határozatot hoz.

(5) Ha a kérelmezõ rendelkezik már regisztrációs szám-
mal, valamint az iskolatej programot szabályozó korábbi
rendeletek alapján benyújtott jóváhagyási kérelemre
vonatkozó jóváhagyó határozattal, akkor újabb regiszt-
rációs kérelmet, illetve jóváhagyási kérelmet nem kell
benyújtania.

(6) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérel-
mek tekintetében egy alkalommal tizenöt napos határidõ
tûzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

(7) Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlási felszólítás-
nak határidõben nem tesz eleget, úgy az MVH a jóváha-
gyási kérelmet annak tartalma alapján bírálja el.
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5. §

(1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a
kérelmezõ olyan, a Regisztrációs rendelet szerint regiszt-
rált, tejfeldolgozással foglalkozó, a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) pontja
szerinti gazdálkodó szervezettel (a továbbiakban: szállító)
köt szállítási szerzõdést (a továbbiakban: szerzõdés),
amely az Európai Unió tagországaiba szállítási enge-
déllyel rendelkezik.

(2) A szerzõdésnek oktatási, illetve nevelési intézmé-
nyenként tartalmaznia kell különösen

a) a teljesítés helyszínét,
b) a tanítási, illetve foglalkozási napok számát az 1. §

(1) bekezdésében meghatározott idõszakra vonatkozóan,
c) az 1. § (2) bekezdése szerint jogosult tanulók, illetve

óvodások számát a 7. § (1) bekezdésében meghatározott
idõszakokra vonatkozóan,

d) a támogatott termék átvételének módját,
e) a termékek kiszerelési módját, illetve a kiszerelési

mód szerinti egységnyi mennyiséget,
f) a szállítandó termék e rendelet 2/b. számú melléklete

szerint számított tej egyenértékben megadott mennyiségét,
g) az adott termékre vonatkozó egységárat,
h) a fizetés feltételeit,
i) a szállítási idõszakot,
j) a szállítások ütemezését.

(3) A szerzõdés e rendeletben meghatározott feltételek-
nek való megfelelõségét az MVH a 10. § szerint végzett
helyszíni ellenõrzés során is ellenõrizheti.

6. §

(1) Az iskolatej program keretében az óvodások, az álta-
lános iskolai tanulók és a középiskolai tanulók részére a
foglalkozási, illetve a tanítási napokon az alábbi termékek
kerülhetnek kiszállításra:

a) a Magyar Élelmiszerkönyv (a továbbiakban: MÉ)
2–51/02. számú irányelvének 2.4. pontja szerinti zsíros tej
és a MÉ 2–51/02. számú irányelvének 2.1.5. pontja sze-
rinti ízesített zsíros tejféleség legalább kilencven tömeg-
százaléknyi teljes tej tartalommal (a továbbiakban: a kö-
zösségi rendelet szerinti I. kategória);

b) a MÉ 2–51/02. számú irányelvének 2.4. pontja sze-
rinti félzsíros tej és a MÉ 2–51/02. számú irányelvének
2.1.5. pontja szerinti ízesített félzsíros tejféleség legalább
kilencven tömegszázaléknyi félzsíros tej tartalommal
(a továbbiakban: a közösségi rendelet szerinti III. kate-
gória);

c) a MÉ 2–51/02. számú irányelvének 2.4. pontja sze-
rinti zsírszegény tej és a MÉ 2–51/02. számú irányelvének
2.1.5. pontja szerinti ízesített zsírszegény tejféleség leg-
alább kilencven tömegszázaléknyi zsírszegény tej tarta-

lommal (a továbbiakban: a közösségi rendelet szerinti
V. kategória);

d) a MÉ 2–51/09. számú irányelvének 9.4. pontja sze-
rinti, nem ízesített, félzsíros vagy zsíros ömlesztett sajt,
a sajt szárazanyagára vonatkoztatott legalább negyven
százalék zsírtartalommal (a továbbiakban: a közösségi
rendelet szerinti VIII. kategória).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell
felelniük az e rendelet 2/a. számú mellékletében meghatá-
rozott minõségi követelményeknek.

(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az óvo-
dások, az általános iskolai tanulók és a középiskolai tanu-
lók részére kerülhet kiosztásra, azt a közoktatási intézmé-
nyek más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési)
célra nem használhatják fel.

(4) Nem vehetõ igénybe támogatás azon tej/ízesített tej-
vagy sajtmennyiség után, amelyet olyan tanuló, illetve
óvodás részére nyújtanak, aki az adott tanítási/foglalkozá-
si napon már részesült az e rendelet szerint õt megilletõ
maximálisan 0,25 liter mennyiségû tejtermékbõl. Nem
vehetõ igénybe támogatás továbbá arra a mennyiségre
sem, amely az adott tanítási/foglalkozási napra leszállított
mennyiségbõl nem került kiosztásra.

(5) A kiszállított tejtermékek tej egyenértékét a 2/b. szá-
mú mellékletben megadottak szerint kell számolni.

7. §

(1) A kérelmezõ az e rendelet 3. számú melléklete sze-
rinti támogatási kérelmét a 2006. szeptember 1. és 2006.
október 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: I. idõ-
szak), valamint a 2006. november 1. és 2006. decem-
ber 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: II. idõszak)
kiszállított tejtermékekre vonatkozóan, idõszakonként egy
alkalommal nyújthatja be az adott idõszakot követõ negye-
dik hónap utolsó napjáig az MVH kérelmezõ székhelye
szerint illetékes megyei kirendeltségéhez.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott idõ-
szakra vonatkozó számlák másolati példányait és azok
összesítõjét, amelynek minden számla vonatkozásában
tartalmaznia kell a számlákon szereplõ, leszállított termék-
mennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti
(óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv
alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai
tanuló/szak-, illetve középiskolai tanuló) bontásban.

(3) A támogatási kérelem (1) bekezdésben meghatáro-
zott határidõn túli benyújtása esetén a közösségi rendelet
11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerül-
nek alkalmazásra.

(4) A támogatási kérelemrõl az MVH a beérkezés napjá-
tól számított négy hónapon belül dönt.
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(5) Az e rendeletnek megfelelõ támogatási kérelemnek
az MVH helyt ad, amelyrõl határozatot hoz. A helyt adó
határozatnak tartalmaznia kell az igénybe vehetõ támoga-
tás összegét. A támogatás az MVH határozata alapján
a (4) bekezdés szerinti határidõn belül kerül átutalásra
a kérelmezõ által – a Regisztrációs rendelet szerinti – ügy-
félregisztrációs rendszerben megadott bankszámlaszámra.

(6) Az MVH a hiányosan beküldött támogatási kérel-
mek tekintetében tizenöt napos határidõ tûzésével, egy
alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

(7) Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlási felszólítás-
nak határidõben nem tesz eleget, úgy az MVH a támogatá-
si kérelmet annak tartalma alapján bírálja el.

8. §

(1) Az általános iskolai tanulók ellátása esetén az isko-
latej program lebonyolítása a közösségi rendelet szerinti
támogatás összegéig közösségi forrásból, illetve ehhez
kapcsolódóan a Magyar Köztársaság 2006. évi költségve-
tésében meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott ér-
tékének kiszámításakor a tejre és tejtermékekre vonatkozó
mezõgazdasági átváltási árfolyam esetében alkalmazandó
meghatározó ügyleti tények rögzítésérõl szóló, 1993. jú-
nius 30-i 1756/1993/EGK bizottsági rendelet mellékleté-
nek megfelelõen az adott támogatási idõszakban annak a
hónapnak a kezdõ napján érvényes, az Európai Központi
Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolya-
mot kell alapul venni, amely hónapban a szállítás megkez-
dõdött, illetve folytatódott.

(3) Az iskolafenntartók székhelyük alapján az e rendelet
4–7. számú mellékletei szerint kerülnek az igényelhetõ
támogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási
kategóriákba való besorolás a fenntartó székhelye szerinti
önkormányzatnak a Magyar Köztársaság 2006. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 4. számú mel-
léklete szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésében
elfoglalt pozíciója, valamint 2004–2005. évi önhibáján
kívüli hátrányos helyzete figyelembevételével történt.

(4) A megyei önkormányzatok, országos kisebbségi
önkormányzatok, gesztor települési önkormányzatok, ala-
pítványok, illetve egyházak fenntartásában mûködõ isko-
lák esetében a jelen rendelet 4–7. számú mellékletei sze-
rinti besorolás alapja a közoktatási intézmény székhelye.

(5) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 4. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a tejtermékek
nettó vételárának száz százaléka.

(6) Gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ
általános iskolai tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos
nevelési igényû tanulók esetében igényelhetõ támogatás
a tejtermékek nettó vételárának száz százaléka.

(7) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 5. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a közösségi ren-
delet szerinti támogatás, valamint a közösségi rendelet
szerinti támogatás és a nettó vételár különbözetének ötven
százaléka.

(8) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 6. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a közösségi ren-
delet szerinti támogatás, valamint a közösségi rendelet
szerinti támogatás és a nettó vételár különbözetének
huszonöt százaléka.

(9) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 7. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a közösségi ren-
delet szerinti támogatás, valamint a közösségi rendelet
szerinti támogatás és a nettó vételár különbözetének tíz
százaléka.

(10) E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a
szerzõdés szerinti áfával csökkentett nettó vételár, de leg-
feljebb

a) a közösségi rendelet szerinti I. kategóriájú termé-
keken belül, a hûtve tárolást igénylõ termékek esetében
18 Ft/dl,

b) a közösségi rendelet szerinti I. kategóriájú termé-
keken belül, a hûtve tárolást nem igénylõ termékek eseté-
ben 16 Ft/dl,

c) a közösségi rendelet szerinti III. kategóriájú termé-
keken belül, a hûtve tárolást igénylõ termékek esetében
15 Ft/dl,

d) a közösségi rendelet szerinti III. kategóriájú termé-
keken belül, a hûtve tárolást nem igénylõ termékek eseté-
ben 13 Ft/dl,

e) a közösségi rendelet szerinti V. kategóriájú termé-
keken belül, a hûtve tárolást igénylõ termékek esetében
11 Ft/dl,

f) a közösségi rendelet szerinti V. kategóriájú termé-
keken belül, a hûtve tárolást nem igénylõ termékek eseté-
ben 9 Ft/dl,

g) a közösségi rendelet szerinti VIII. kategóriájú termé-
kek esetében 800 Ft/kg.

9. §

Az óvodások és a középiskolai tanulók ellátása esetén
az iskolatej program lebonyolítása során a közösségi ren-
deletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igé-
nyelhetõ támogatás.

10. §

(1) Az MVH a közoktatási intézményben, a kérelmezõ-
nél, illetve a szállítónál és annak alvállalkozójánál hely-
színi ellenõrzést végezhet.
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(2) A közoktatási intézmény köteles naprakész nyilván-
tartást vezetni az intézménybe felvett tanulók, illetve óvo-
dások, valamint az adott tanítási, illetve foglalkozási
napon jelen lévõ tanulók, illetve óvodások számáról és a
kiosztott tejtermékek mennyiségérõl a 6. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A köz-
oktatási intézmény köteles a nyilvántartást az adott támo-
gatási idõszak lejártát követõ öt évig megõrizni, és ellenõr-
zés esetén azt az MVH rendelkezésére bocsátani.

(3) Amennyiben a támogatás átutalását megelõzõ ellen-
õrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmezõ, illetve
a közoktatási intézmény nem teljesítette a rendeletben fog-
laltakat – különös tekintettel a közoktatási intézmény nap-
rakész nyilvántartási kötelezettségére –, akkor a kérelme-
zõ nem jogosult az érintett közoktatási intézmény esetében
igényelhetõ támogatás igénybevételére.

(4) Amennyiben az átutalást követõ utóellenõrzés során
megállapítást nyer, hogy a kérelmezõ, illetve a közoktatási
intézmény nem teljesítette a rendeletben foglaltakat – kü-
lönös tekintettel a közoktatási intézmény naprakész nyil-
vántartási kötelezettségére –, akkor az érintett közoktatási
intézmény esetében a támogatás a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedések-
hez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel össze-
függõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. tör-
vény 15. §-ának (1) bekezdése szerinti jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minõsül.

(5) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtását
követõ öt évig köteles megõrizni és ellenõrzés esetén az
MVH rendelkezésére bocsátani az 5. § szerint megkötött
szerzõdését, valamint az összes, a kiszállításokat és az
elszámolásokat alátámasztó bizonylatot.

11. §

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

(2) A 2006. évi iskolatej program elsõ félévének szabá-
lyozásáról szóló 115/2005. (XII. 15.) FVM rendelet, annak
módosításáról szóló 3/2006. (I. 18.) FVM rendelet, vala-
mint a 46/2006. (VI. 19.) FVM rendelet 2006. augusz-
tus 31-gyel hatályát veszti.

(3) E rendelet az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermé-
kekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekin-
tetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával
kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2000. de-
cember 11-i 2707/2000/EK bizottsági rendelet végrehaj-
tását szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelethez
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Integrált Igazgatási és Ellen rzési Rendszer

Jóváhagyási kérelem

a 2006.évi iskolatej program második félévének szabályozásáról 

szóló 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelet szerinti részvételhez – F lap

Benyújtás helye: Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területileg illetékes megyei kirendeltsége

B1150
P.H.

(A jóváhagyási kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani. A jóváhagyási kérelmet géppel vagy nyomtatott nagybet vel kell kitölteni!)

1 Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

2 Kérelmez  adatai

El tag:

Név:

Utótag:

3 Kapcsolattartási információ

Név:

Helység:

Irányítószám: Postai cím:

Telefonszám: Telefonszám:

Fax:

E-mail:

4 Az intézményfenntartó az ellátást (a megfelel  részt kérjük megjelölni):

❑ az óvodai nevelésben részt vev  gyermekek részére biztosítja;

❑ a közoktatásban részt vev  iskolák I-VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelel  korosztályú tanulói részére biztosítja;

❑ a közoktatásban részt vev  iskolák I-VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelel  korosztályú, gyógypedagógiai tanterv

oktatásban részt vev  általános iskolai tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igény  tanulói részére biztosítja;

❑ szakiskolai, illetve középiskolai tanulók részére biztosítja.

5 Csatolt dokumentumok

Csatolt dokumentumok száma:
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6 Nyilatkozatok

.1 Kijelentem, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történ  kiosztásáért felel sséget vállalok.

.2 Kijelentem, hogy a tejtermékeket csak azon intézmény(ek) általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy középiskolai tanulóinak, illetve óvodai

nevelésben részesül  gyermekek részére biztosítom, aki(k) tekintetében a támogatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezem.

.3 Kijelentem, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használom fel, illetve biztosítom, hogy a fenntartott intézmények sem

használják fel ilyen célra.

.4 Kijelentem, hogy olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást vezetek, amely tartalmazza

legalább a támogatott termék szállítóját, a megvásárolt termékek mennyisége(i)t kategóriánként, valamint az intézménybe felvett tanulók,

óvodások számát (havi lebontásban), illetve az adott tanítási/foglalkozási napon jelenlév  tanulók/óvodások számát és a kiosztott tejtermékek

kategóriánkénti mennyiségét (intézményenként).

.5 Kijelentem, hogy az MVH vagy más illetékes ellen rz  szervezet felszólítására rendelkezésre bocsátom mindazon igazoló dokumentumokat,

melyek a kifizetett támogatásra való jogosultságomat bizonyítják (nyilvántartás, szállítólevelek, számlák és egyéb bizonylatok).

.6 Kijelentem, hogy haladéktalanul az MVH tudomására hozok mindennem , a jóváhagyási kérelemben szerepl  adatokkal kapcsolatos változást,

a változástól számított 15 napon belül.

.7 Kijelentem, hogy meg rzöm a fent említett dokumentációt a szóban forgó év végét l számított ötödik év végéig.

.8 Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal, a Vám- és Pénzügy rség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az

Országos Nyugdíjfolyósító F igazgatóság, az MVH, illetve ezek szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adatokat

felhasználják.

.9 Alulírott büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a jóváhagyási kérelemben és a mellékletben feltüntetett adatok a valóságnak

megfelelnek.

7 Mellékletek

.1 Kizárólag a nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmény, illetve óvoda esetén: oktatási/nevelési intézményenként a m ködési engedély

hiteles másolata

8 Kitöltési dátum és aláírás

Helység: Dátum:
. . .

Aláírás:



2/a. számú melléklet a 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelethez

A) Az iskolatej programban forgalmazható hõkezelt fogyasztói tejféleség,
illetve hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleség minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása

Az iskolatej olyan hõkezelt fogyasztói tejféleség, amely megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ), illetve az állati
eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács
853/2004/EK rendeletének (a továbbiakban: 853/2004/EK) rendelet elõírásainak megfelel, és azt

a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú tanulói
részére támogatások igénybevételével térítésmentesen vagy kedvezményes áron hoznak forgalomba;

b) az óvodákban, illetve a középiskolákban, a Bizottság 2707/2000/EK rendeletében meghatározott közösségi támo-
gatással csökkentett áron hoznak forgalomba.

2. Felhasználható anyagok

Az iskolatej gyártásához kizárólag a MÉ idevonatkozó elõírásainak, illetve a 853/2004/EK rendeletnek megfelelõ
tehéntej használható fel.

A termék gyártásához csak a kötelezõ érvényû elõírásoknak (MÉ, a hatályos vonatkozó jogszabályok, szabványok)
megfelelõ anyagok használhatók fel.

A hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleségek gyártásához tej, ízesítõanyagok, továbbá szükség szerint egyéb élelmisze-
rek, aromák, színezékek, egyéb adalékanyagok (kakaópor, répacukor és/vagy izoszörp, valamint üledékmentességet biz-
tosító stabilizálószerek) használhatók fel úgy, hogy a termék tejhányada legalább kilencven tömegszázalék legyen.

3. Minõségi követelmények

A termék minõségi jellemzõinek meg kell felelnie a MÉ hatályos elõírásainak, amelyre a termék hõkezelésének mód-
jától függõen a

– MÉ 2-51-/02/11 Pasztõrözött tej,
– MÉ 2-52-/02/12 Magas hõmérsékleten pasztõrözött, illetve hõkezelt tej,
– MÉ 2-52-/02/13 Ultramagas hõmérsékleten hõkezelt, más néven UHT tej,
– MÉ 2-51/02/15 Ízesített tej készítmények [kivétel, hogy az ízesítés elõtti tejhányad legalább 90 (m/m) legyen]

követelményeinek, a mikrobiológiai határértékekre a 853/2004/EK rendelet elõírásait kell alkalmazni.
– MÉ 3-2-1/2004. A nyerstej árkonzekvens minõsítésének vizsgálati módszerei.
A termék zsírtartalmára vonatkozóan a MÉ 2.4. pontja szerinti zsíros (legalább 3,5 m/m% zsírtartalommal) vagy fél-

zsíros (2,8+0,1 m/m% zsírtartalommal) vagy zsírszegény (1,5–1,8 m/m% közötti zsírtartalommal) tejre vonatkozó elõ-
írásnak kell megfelelni.

3.1. Fogyaszthatósági határidõ
A MÉ, illetve a 853/2004/EK rendelet elõírásainak megfelelõen, a csomagoláson feltüntetett ideig, a tárolási elõírások

betartásával.

4. A gyártási folyamat fõbb irányelvei

4.1. Technológia
– A hõkezelt fogyasztói tejféleségnek megfelelõ iskolatej a 2. pontban elõírt minõségû nyers tehéntejbõl állítható elõ

úgy, hogy a tejet tisztítják, zsírtartalmát beállítják, szükség szerint homogénezik, megfelelõ módon hõkezelik, tárolási
hõmérsékletre hûtik és csomagolják.

– A hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleségek a fentiekben leírt tejbõl a termékféleségre jellemzõ érzékszervi tulaj-
donságokat biztosító anyagok (ízesítõanyagok, édesítõszerek, aromák, színezékek, stabilizátorok és emulgeálószerek)
bekeverése után – esetleg homogénezve – pasztõrözve, magas hõmérsékleten hõkezelve, ultramagas hõmérsékleten
hõkezelve, majd azt követõen a tárolási hõmérsékletre hûtve és csomagolva állítható elõ.
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4.2. Csomagolás és jelölés
Az iskolatej program keretében kiosztásra kerülõ termékek tekintetében az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004.

(II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet és a 853/2004/EK rendelet elõírásai az irányadóak.

4.3. Általános szállítási és tárolási követelmények
Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak,

valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a közoktatási intézmény
infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.

4.3.1. Szállítási és tárolási követelmények a 853/2004/EK rendelet szerint pasztõrözött, illetve a MÉ 2-52-/02/12.
pontja szerint magas hõmérsékleten pasztõrözött, illetve hõkezelt tej, illetve hõkezelt ízesített tejféleségek esetében:

A hûtést igénylõ iskolatejet, illetve ízesített tejkészítményt úgy kell szállítani, hogy hõmérsékletük a szállítás teljes
idõtartama alatt nem haladhatja meg a +6 °C-os hõmérsékletet.

Azoknak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfelelõ kapacitásuk a beérkezõ hûtve tárolást igénylõ iskolatej
vagy ízesített tejkészítmény hûtve tárolására, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követõ két órán
belül a tanulók, illetve középiskolások, óvodások elfogyasszák.

Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hûtést igénylõ el nem fogyasztott termékek hûtve tárolásának felté-
teleivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség elõírásszerû
megsemmisítésérõl. A fel nem használt iskolatej gyártó üzembe történõ visszaszállítása nem engedélyezett.

Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a cso-
magoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hõmérsékleten hõkezelt
termékek szobahõmérsékleten, a termék csomagolásán feltüntetett minõségmegõrzési határidõig tárolhatók.

Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig termék) kiosztását úgy kell végezni, hogy a termékben minõségi rom-
lás ne következzék be.

B) Az iskolatej programban forgalmazható ömlesztett sajt minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása

Az iskolai célú felhasználásra készült ömlesztett sajtnak meg kell felelnie a MÉ 2-51/09. számú irányelvének
9.4. pontja szerinti, nem ízesített, félzsíros vagy zsíros ömlesztett sajtra vonatkozó elõírásainak, és a zsírtartalom a sajt
szárazanyagában legalább 40 százalék (m/m) kell legyen. A gyártáshoz kizárólag a 853/2004/EK rendeletnek megfelelõ
tehéntej használható fel. A terméket

a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú tanulói
részére támogatások igénybevételével térítésmentesen vagy kedvezményes áron hoznak forgalomba;

b) az óvodákban, illetve a középiskolákban, a Bizottság 2707/2000/EK rendeletében meghatározott közösségi támo-
gatással csökkentett áron hoznak forgalomba.

2. Felhasználható anyagok

A termék gyártásához csak a kötelezõ érvényû elõírásoknak (MÉ, hatályos, vonatkozó jogszabályok, szabványok)
megfelelõ anyagok használhatók fel, ízesíteni nem lehet.

3. Minõségi követelmények

A termék minõségi követelményeinek meg kell felelniük a MÉ és a 853/2004/EK rendelet elõírásainak.

3.1. Fogyaszthatósági határidõ
A MÉ elõírásainak megfelelõen.
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4. A gyártási folyamat fõbb irányelvei

4.1. Technológia
A termék homogenitását a gondosan aprított komponensek alapos, gépi úton való keverésével kell biztosítani.
Az anyagkeverék megömlesztését – ömlesztõsók jelenlétében – legalább 70 °C hõmérsékleten 30 másodperces hõn-

tartással vagy ennél nagyobb hõmérséklet-idõtartam kombináció alkalmazásával kell végezni.

4.2. Csomagolás
A végtermék csomagolása forrón – 70–80 °C hõmérsékleten –, hígan folyó állapotban történhet, kivéve a lapka sajtokat.

4.3. Általános szállítási és tárolási követelmények
Magas hõmérsékletû hõkezelés alkalmazása esetén a termék megfelelõ mikrobiológiai tisztaságát aszeptikus csoma-

golással kell megõrizni.
Az ömlesztett sajtok tárolási körülményeinél a MÉ 2-51/09 irányelvének 9.3. pontjában foglaltakat kell szem elõtt

tartani. Az ömlesztett sajtot 5–10 °C hõmérsékleten, 40–60% relatív páratartalom mellett célszerû tárolni.
Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a cso-

magoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tárolható és felhasználható.

2/b. számú melléklet a 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelethez

A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei

a) 1 liter kiszállított teljes, vagy félzsíros, vagy zsírszegény, a 2006. évi iskolatej program második félévének szabá-
lyozásáról szóló 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelet elõírásainak megfelelõ hõkezelt fogyasztói tejféleség, illetve hõke-
zelt fogyasztói ízesített tejféleség 1 liter tej egyenértéknek felel meg.

b) 1 kg kiszállított, a 2006. évi iskolatej program második félévének szabályozásáról szóló 60/2006. (VIII. 18.) FVM
rendelet elõírásainak megfelelõ ömlesztett sajt 2,912 liter tej egyenértéknek felel meg.
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3. számú melléklet a 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelethez

27. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2895

Integrált Igazgatási és Ellen rzési Rendszer

Támogatási kérelem

a 2006. évi iskolatej program második félévének szabályozásáról 

szóló 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelethez – F lap

Benyújtás helye: Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területileg illetékes megyei kirendeltsége

B1120
P.H.

(A támogatási kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani. A támogatási kérelmet géppel vagy nyomtatott nagybet vel kell kitölteni!)

1 Ügyfél-azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:

2 Kérelmez  adatai

El tag:

Név:

Utótag:

3 Kapcsolattartási információ

Név:

Helység:

Irányítószám: Postai cím:

Telefonszám: Telefonszám:

Fax:

E-mail:

4 Az intézményfenntartó az ellátást (a megfelel  részt kérjük megjelölni):

❑ az óvodai nevelésben részt vev  gyermekek részére biztosította;

❑ a közoktatásban részt vev  iskolák I-VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelel  korosztályú tanulói részére biztosította;

❑ a közoktatásban részt vev  iskolák I-VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelel  korosztályú, gyógypedagógiai tanterv

oktatásban részt vev  általános iskolai tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igény  tanulói részére biztosította;

❑ szakiskolai, illetve középiskolai tanulók részére biztosította.

5 A támogatási id szak meghatározása (a megfelel  részt kérjük megjelölni):

❑ I. id szak (2006. szeptember - október)

❑ II. id szak (2006. november - december)
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27.szám
6 Az iskolafenntartó által m ködtetett általános iskola(k) adatai:

Az I. id szakra vonatkozó kérelem esetén kell kitölteni:

Kiszállított tejtermék mennyisége

Intézmény OM azonosító

száma

Általános iskolai tanítási

napok száma

Tanulók száma I.Kategória (liter) III.Kategória (liter) V.Kategória (liter) VIII.Kategória (kg)

IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó

Összesen:

A II. id szakra vonatkozó kérelem esetén kell kitölteni:

Kiszállított tejtermék mennyisége

Intézmény OM azonosító

száma

Általános iskolai tanítási

napok száma

Tanulók száma I.Kategória (liter) III.Kategória (liter) V.Kategória (liter) VIII.Kategória (kg)

XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó

Összesen:
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7 Az iskolafenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján m köd , illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igény  tanulók ellátását biztosító általános iskola(k) adatai

Az I. id szakra vonatkozó kérelem esetén kell kitölteni:

Kiszállított tejtermék mennyisége

Intézmény OM azonosító

száma

Általános iskolai tanítási

napok száma

Gyógypedagógiai tanterv alapján

tanuló, illetve integráltan nevelt tanulók

száma

I.Kategória (liter) III.Kategória (liter) V.Kategória (liter) VIII.Kategória (kg)

IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó

Összesen:

A II. id szakra vonatkozó kérelem esetén kell kitölteni:

Kiszállított tejtermék mennyisége

Intézmény OM azonosító

száma

Általános iskolai tanítási

napok száma

Gyógypedagógiai tanterv alapján

tanuló, illetve integráltan nevelt tanulók

száma

I.Kategória (liter) III.Kategória (liter) V.Kategória (liter) VIII.Kategória (kg)

XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó

Összesen:
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8 Az iskolafenntartó által m ködtetett szak-, illetve középiskola(k) adatai 

Az I. id szakra vonatkozó kérelem esetén kell kitölteni:

Kiszállított tejtermék mennyisége

Intézmény OM azonosító

száma

Tanítási napok száma Tanulók száma I.Kategória (liter) III.Kategória (liter) V.Kategória (liter) VIII.Kategória (kg)

IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó

Összesen:

A II. id szakra vonatkozó kérelem esetén kell kitölteni:

Kiszállított tejtermék mennyisége

Intézmény OM azonosító

száma

Tanítási napok száma Tanulók száma I.Kategória (liter) III.Kategória (liter) V.Kategória (liter) VIII.Kategória (kg)

XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó

Összesen:
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9 Az óvodafenntartó által m ködtetett óvoda(k) adatai 

Az I. id szakra vonatkozó kérelem esetén kell kitölteni:

Kiszállított tejtermék mennyisége

Intézmény OM azonosító

száma

Foglalkozási napok

száma

Óvodások száma I.Kategória (liter) III.Kategória (liter) V.Kategória (liter) VIII.Kategória (kg)

IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó IX.hó X.hó

Összesen:

A II. id szakra vonatkozó kérelem esetén kell kitölteni:

Kiszállított tejtermék mennyisége

Intézmény OM azonosító

száma

Foglalkoztatási napok

száma

Óvodások száma I.Kategória (liter) III.Kategória (liter) V.Kategória (liter) VIII.Kategória (kg)

XI.hó XIhó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó XI.hó XII.hó

Összesen:
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10 Kiszállított tejegyenérték mennyiség

(kiszállított tejmennyiség + kiszállított ömlesztett sajtmennyiség tejegyenértékben)

Óvodások részére kiszállított tejegyenérték mennyiség: liter

Általános iskolások részére kiszállított tejegyenérték mennyiség: liter

Gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanulók

részére kiszállított tejegyenérték mennyiség:

liter

Szak-, illetve középiskolai tanulók részére kiszállított tejegyenérték mennyiség: liter

Kiszállított tejegyenérték mennyiség összesen: liter

11 Az igényelt támogatás összege

Óvodások ellátása esetében: Ft

azaz

....................................................... Forint

Általános iskolai tanulók ellátása esetében: Ft

azaz

....................................................... Forint

Gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve

integráltan nevelt általános iskolai tanulók esetében:
Ft

azaz

....................................................... Forint

Szak-, illetve középiskolások ellátása

esetében:

Ft

azaz

....................................................... Forint

Az igényelt támogatás összesen: Ft

azaz

....................................................... Forint

12 Csatolt dokumentumok

Csatolt dokumentumok száma:

13 Nyilatkozatok

.1 Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal, a Vám- és Pénzügy rség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár,

az Országos Nyugdíjfolyósító F igazgatóság, a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, illetve ezek szervei, továbbá a Magyar Államkincstár

az általam közölt adatokat felhasználják.

.2 Alulírott büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor adó-, vám-, egészség-, nyugdíj- vagy

társadalombiztosítási járulékhátralékkal, illetve lejárt köztartozással nem rendelkezem.

.3 Alulírott büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

14 Mellékletek

.1 Az adott támogatási id szakra vonatkozó számlákon szerepl , leszállított termékmennyiség termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti

(óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak -, illetve

középiskolai tanuló) bontása

15 Kitöltési dátum és aláírás

Helység: Dátum:
. . .

Aláírás:



4. számú melléklet
a 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 1612441 ABÁDSZALÓK
2 0212548 ABALIGET
3 0526718 ABAÚJKÉR
4 0503595 ABAÚJSZÁNTÓ
5 1104428 ÁCS
6 1318573 ACSA
7 1807214 ACSÁD
8 0833385 ACSALAG
9 1118139 ÁCSTESZÉR

10 1023241 ADÁCS
11 1406080 ÁDÁND
12 1907302 ADÁSZTEVEL
13 0708925 ADONY
14 1931307 ADORJÁNHÁZA
15 0317686 ÁGASEGYHÁZA
16 0804880 ÁGFALVA
17 0509362 AGGTELEK
18 0829407 AGYAGOSSZERGÉNY
19 1508776 AJAK
20 0321944 AKASZTÓ
21 0533093 ALACSKA
22 0726824 ALAP
23 1625265 ALATTYÁN
24 0715176 ALCSÚTDOBOZ
25 1006345 ALDEBRÕ
26 0213329 ALMAMELLÉK
27 0429595 ALMÁSKAMARÁS
28 0927641 ÁLMOSD
29 0520482 ALSÓBERECKI
30 0519664 ALSÓDOBSZA
31 1729665 ALSÓNÁNA
32 2019512 ALSÓNEMESAPÁTI
33 1930526 ALSÓÖRS
34 2032081 ALSÓPÁHOK
35 1216425 ALSÓPETÉNY
36 0725283 ALSÓSZENTIVÁN
37 0233279 ALSÓSZENTMÁRTON
38 1822725 ALSÓÚJLAK
39 0529814 ALSÓVADÁSZ
40 0616197 AMBRÓZFALVA
41 1529975 ANARCS
42 1428714 ANDOCS
43 1017987 ANDORNAKTÁLYA
44 1134227 ANNAVÖLGY
45 1520303 APAGY
46 1333561 APAJ
47 1726125 APARHANT
48 0614252 APÁTFALVA
49 1808873 APÁTISTVÁNFALVA
50 1007241 APC
51 0321148 APOSTAG
52 1509353 ARANYOSAPÁTI

Sorszám KSH szám Település neve

53 0514331 ARLÓ
54 0503771 ARNÓT
55 0503823 ÁROKTÕ
56 0619062 ÁRPÁDHALOM
57 0610339 ÁSOTTHALOM
58 0826921 ÁSVÁNYRÁRÓ
59 0504233 ASZALÓ
60 1316188 ASZÓD
61 1006503 ÁTÁNY
62 1016090 ATKÁR
63 1732735 ATTALA
64 0205403 BABARC
65 1430474 BABÓCSA
66 1428316 BÁBONYMEGYER
67 0815042 BABÓT
68 0310180 BÁCSBOKOD
69 0327234 BÁCSBORSÓD
70 0920011 BAGAMÉR
71 2030368 BAGOD
72 0828769 BÁGYOGSZOVÁT
73 1129212 BAJ
74 1817020 BAJÁNSENYE
75 1116744 BAJNA
76 1129355 BAJÓT
77 2004738 BAK
78 0915167 BAKONSZEG
79 1923746 BAKONYBÉL
80 0708730 BAKONYCSERNYE
81 1929513 BAKONYJÁKÓ
82 1925991 BAKONYNÁNA
83 1930410 BAKONYOSZLOP
84 1125229 BAKONYSÁRKÁNY
85 1922813 BAKONYSZENTKIRÁLY
86 0805944 BAKONYSZENTLÁSZLÓ
87 1122381 BAKONYSZOMBATHELY
88 1924129 BAKONYTAMÁSI
89 0629106 BAKS
90 0203975 BAKSA
91 0518184 BAKTAKÉK
92 0522521 BALAJT
93 1213657 BALASSAGYARMAT
94 0623676 BALÁSTYA
95 1011527 BALATON
96 1427377 BALATONBERÉNY
97 1912238 BALATONEDERICS
98 1419460 BALATONENDRÉD
99 1420729 BALATONFENYVES
100 1929461 BALATONFÕKAJÁR
101 1905148 BALATONKENESE
102 1407375 BALATONKERESZTÚR
103 2026462 BALATONMAGYARÓD
104 1416601 BALATONSZABADI
105 1421324 BALATONSZENTGYÖRGY
106 1526958 BALKÁNY
107 0313408 BALLÓSZÖG
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Sorszám KSH szám Település neve

108 1805102 BALOGUNYOM
109 0325937 BALOTASZÁLLÁS
110 1515963 BALSA
111 1131422 BANA
112 0525159 BÁNHORVÁTI
113 2008439 BÁNOKSZENTGYÖRGY
114 0521953 BÁNRÉVE
115 0224378 BÁR
116 1526480 BARABÁS
117 0708581 BARACSKA
118 0926693 BÁRÁND
119 0224749 BARANYAJENÕ
120 0806196 BARBACS
121 1432799 BARCS
122 1403735 BÁRDUDVARNOK
123 1220048 BÁRNA
124 1711712 BÁTA
125 1728909 BÁTAAPÁTI
126 1708864 BÁTASZÉK
127 0303656 BÁTMONOSTOR
128 1233534 BÁTONYTERENYE
129 1502990 BÁTORLIGET
130 0418102 BATTONYA
131 0311961 BÁTYA
132 2024864 BATYK
133 2018698 BÁZAKERETTYE
134 1212016 BECSKE
135 2018360 BECSVÖLGYE
136 1420710 BEDEGKÉR
137 0933446 BEDÕ
138 0506929 BEKECS
139 0426189 BÉKÉSSÁMSON
140 0402680 BÉKÉSSZENTANDRÁS
141 1004400 BEKÖLCE
142 1033260 BÉLAPÁTFALVA
143 0810588 BELED
144 1417127 BELEG
145 2009168 BELEZNA
146 0419390 BÉLMEGYER
147 0708466 BELOIANNISZ
148 1525441 BENK
149 1325098 BÉNYE
150 1232911 BÉR
151 1520677 BEREGSURÁNY
152 0918467 BEREKBÖSZÖRMÉNY
153 1634005 BEREKFÜRDÕ
154 0912788 BERETTYÓÚJFALU
155 1209034 BERKENYE
156 0216461 BERKESD
157 1507472 BERKESZ
158 1318777 BERNECEBARÁTI
159 0526356 BERZÉK
160 1430119 BERZENCE
161 1513639 BESENYÕD
162 1027517 BESENYÕTELEK

Sorszám KSH szám Település neve

163 0716346 BESNYÕ
164 1521227 BESZTEREC
165 0829805 BEZENYE
166 0810560 BEZI
167 0213310 BICSÉRD
168 0919956 BIHARKERESZTES
169 0924828 BIHARNAGYBAJOM
170 0929887 BIHARTORDA
171 0429610 BIHARUGRA
172 0204899 BIKAL
173 1502945 BIRI
174 1829203 BOBA
175 2017543 BOCFÖLDE
176 1022354 BOCONÁD
177 0308305 BOCSA
178 0934102 BOCSKAIKERT
179 0718254 BODAJK
180 1410506 BODROG
181 0523737 BODROGHALOM
182 0530784 BODROGKERESZTÚR
183 0533808 BODROGKISFALUD
184 0514401 BODROGOLASZI
185 0505926 BÓDVASZILAS
186 0525195 BOGÁCS
187 0232151 BOGÁD
188 0221892 BOGÁDMINDSZENT
189 1703425 BOGYISZLÓ
190 0804367 BOGYOSZLÓ
191 0914137 BOJT
192 1003452 BOLDOG
193 0514474 BOLDOGKÕVÁRALJA
194 0508396 BOLDVA
195 1418120 BOLHO
196 1706497 BONYHÁD
197 1714818 BONYHÁDVARASD
198 0206725 BORJÁD
199 0319327 BOROTA
200 2010056 BORSFA
201 0530669 BORSODBÓTA
202 0516124 BORSODGESZT
203 0506707 BORSODIVÁNKA
204 0505315 BORSODNÁDASD
205 0530207 BORSODSZENTGYÖRGY
206 0516799 BORSODSZIRÁK
207 1209894 BORSOSBERÉNY
208 1930252 BORZAVÁR
209 1522239 BOTPALÁD
210 1805476 BÕ
211 1811651 BÖGÖT
212 1511299 BÖKÖNY
213 1706558 BÖLCSKE
214 0833950 BÕNY
215 0806619 BÖRCS
216 0815501 BÕSÁRKÁNY
217 0413471 BUCSA
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Sorszám KSH szám Település neve

218 2020613 BUCSUSZENTLÁSZLÓ
219 0332823 BUGAC
220 1519707 BUJ
221 1214234 BUJÁK
222 1417358 BUZSÁK
223 0527890 BÜKKARANYOS
224 0223162 BÜKKÖSD
225 1002963 BÜKKSZÉK
226 1010621 BÜKKSZENTERZSÉBET
227 0508022 BÜKKSZENTKERESZT
228 0532887 BÜKKZSÉRC
229 0713152 CECE
230 1509681 CÉGÉNYDÁNYÁD
231 1827094 CELLDÖMÖLK
232 1203665 CERED
233 1622938 CIBAKHÁZA
234 0503939 CIGÁND
235 1719284 CIKÓ
236 0815954 CIRÁK
237 0431334 CSABACSÜD
238 0730544 CSABDI
239 1930924 CSABRENDEK
240 1512928 CSAHOLC
241 1916072 CSAJÁG
242 1803911 CSÁKÁNYDOROSZLÓ
243 0705360 CSÁKBERÉNY
244 0602121 CSANÁDALBERTI
245 0420455 CSANÁDAPÁCA
246 0605379 CSANÁDPALOTA
247 1016841 CSÁNY
248 0219901 CSÁNYOSZRÓ
249 0622293 CSANYTELEK
250 0808563 CSAPOD
251 1529416 CSARODA
252 1116416 CSÁSZÁR
253 1509715 CSÁSZLÓ
254 0326471 CSÁTALJA
255 0316373 CSÁVOLY
256 1230270 CSÉCSE
257 1526107 CSEGÖLD
258 1819488 CSEHI
259 1812724 CSEHIMINDSZENT
260 1305184 CSEMÕ
261 1823816 CSEMPESZKOPÁCS
262 1530641 CSENGER
263 1524095 CSENGERSIMA
264 1526851 CSENGERÚJFALU
265 0312344 CSENGÕD
266 1809070 CSÉNYE
267 0508493 CSENYÉTE
268 1613170 CSÉPA
269 1812140 CSEPREG
270 0506974 CSERÉPFALU
271 1222594 CSERHÁTSURÁNY
272 1605795 CSERKESZÕLÕ

Sorszám KSH szám Település neve

273 0528459 CSERNELY
274 2007135 CSERSZEGTOMAJ
275 2002583 CSESZTREG
276 1931699 CSETÉNY
277 1318476 CSÉVHARASZT
278 1711998 CSIBRÁK
279 0315699 CSIKÉRIA
280 1730094 CSIKÓSTÖTTÖS
281 1826064 CSIPKEREK
282 0505333 CSOBÁD
283 0520774 CSOBAJ
284 0721908 CSÓKAKÕ
285 1405971 CSOKONYAVISONTA
286 0514289 CSOKVAOMÁNY
287 1118926 CSOLNOK
288 0312025 CSÓLYOSPÁLOS
289 1333118 CSOMÁD
290 2031149 CSONKAHEGYHÁT
291 1902185 CSOPAK
292 0709779 CSÓR
293 0804039 CSORNA
294 1932878 CSÓT
295 1932814 CSÖGLE
296 0912450 CSÖKMÕ
297 1424314 CSÖKÖLY
298 2029364 CSÖMÖDÉR
299 1822390 CSÖNGE
300 0706734 CSÕSZ
301 1326985 CSÕVÁR
302 1421315 CSURGÓ
303 1917172 DABRONC
304 1133163 DAD
305 1122910 DÁG
306 1729230 DALMAND
307 1431352 DARÁNY
308 0821865 DARNÓZSELI
309 0914678 DARVAS
310 0310533 DÁVOD
311 1724989 DECS
312 0504686 DÉDESTAPOLCSÁNY
313 0732753 DÉG
314 1212511 DEJTÁR
315 1309973 DÉLEGYHÁZA
316 1517756 DEMECSER
317 0207773 DENCSHÁZA
318 0905573 DERECSKE
319 0607834 DEREKEGYHÁZ
320 0624077 DESZK
321 1206743 DIÓSJENÕ
322 0232373 DIÓSVISZLÓ
323 0433190 DOBOZ
324 0630535 DÓC
325 0525690 DOMAHÁZA
326 0613383 DOMASZÉK
327 0424031 DOMBEGYHÁZ
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Sorszám KSH szám Település neve

328 0422132 DOMBIRATOS
329 1707685 DOMBÓVÁR
330 1514508 DOMBRÁD
331 1304808 DOMONY
332 1007515 DOMOSZLÓ
333 1030261 DORMÁND
334 1224439 DOROGHÁZA
335 1702565 DÖBRÖKÖZ
336 1503647 DÖGE
337 0821917 DÕR
338 0217419 DRÁVAFOK
339 0228608 DRÁVASZABOLCS
340 0221698 DRÁVASZTÁRA
341 1208156 DRÉGELYPALÁNK
342 1902936 DUDAR
343 1133835 DUNAALMÁS
344 0321069 DUNAEGYHÁZA
345 0312566 DUNAFALVA
346 0821078 DUNASZEG
347 0209186 DUNASZEKCSÕ
348 0311606 DUNASZENTBENEDEK
349 1709539 DUNASZENTGYÖRGY
350 0815875 DUNASZENTPÁL
351 0810454 DUNASZIGET
352 0314766 DUNATETÉTLEN
353 0307612 DUNAVECSE
354 0304109 DUSNOK
355 0816708 ÉCS
356 1017181 ECSÉD
357 1204251 ECSEG
358 0409432 ECSEGFALVA
359 1324518 ECSER
360 0510728 EDELÉNY
361 0228918 EGERÁG
362 1012821 EGERBAKTA
363 1026019 EGERBOCS
364 1016610 EGERCSEHI
365 1002981 EGERFARMOS
366 1013648 EGERSZÓLÁT
367 2033428 EGERVÁR
368 1828796 EGERVÖLGY
369 0820288 EGYED
370 0915741 EGYEK
371 1217659 EGYHÁZASDENGELEG
372 0815237 EGYHÁZASFALU
373 1205980 EGYHÁZASGERGE
374 0216498 EGYHÁZASHARASZTI
375 1810232 EGYHÁZASHETYE
376 1830429 EGYHÁZASHOLLÓS
377 1910445 EGYHÁZASKESZÕ
378 0227401 EGYHÁZASKOZÁR
379 1825946 EGYHÁZASRÁDÓC
380 0720358 ELÕSZÁLLÁS
381 0504677 EMÕD
382 0533048 ENCS

Sorszám KSH szám Település neve

383 1532328 ENCSENCS
384 1225496 ENDREFALVA
385 0815033 ENESE
386 0702802 ENYING
387 0622992 EPERJES
388 1518528 EPERJESKE
389 1129638 EPÖL
390 0525326 ERDÕBÉNYE
391 0522503 ERDÕHORVÁTI
392 1313480 ERDÕKERTES
393 1028556 ERDÕKÖVESD
394 1222655 ERDÕKÜRT
395 0218704 ERDÕSMECSKE
396 1221795 ERDÕTARCSA
397 1024235 ERDÕTELEK
398 1020118 ERK
399 1510852 ÉRPATAK
400 1221582 ÉRSEKVADKERT
401 0213499 ERZSÉBET
402 0925469 ESZTÁR
403 2006178 ESZTEREGNYE
404 1106664 ETE
405 1215370 ETES
406 1523250 FÁBIÁNHÁZA
407 0619974 FÁBIÁNSEBESTYÉN
408 1724192 FÁCÁNKERT
409 1718980 FADD
410 0502741 FÁJ
411 0303230 FAJSZ
412 0833996 FARÁD
413 0534272 FARKASLYUK
414 1309122 FARMOS
415 1012432 FEDÉMES
416 1518971 FEHÉRGYARMAT
417 0806956 FEHÉRTÓ
418 0732203 FEHÉRVÁRCSURGÓ
419 0729939 FELCSÚT
420 1020747 FELDEBRÕ
421 0622646 FELGYÕ
422 0833251 FELPÉC
423 0508174 FELSÕBERECKI
424 1813587 FELSÕCSATÁR
425 0509742 FELSÕDOBSZA
426 0531723 FELSÕKELECSÉNY
427 0333598 FELSÕLAJOS
428 1413985 FELSÕMOCSOLÁD
429 1715820 FELSÕNÁNA
430 0532762 FELSÕNYÁRÁD
431 1717914 FELSÕNYÉK
432 1924369 FELSÕÖRS
433 1306035 FELSÕPAKONY
434 1224323 FELSÕPETÉNY
435 2021476 FELSÕRAJK
436 0208819 FELSÕSZENTMÁRTON
437 1823287 FELSÕSZÖLNÖK
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Sorszám KSH szám Település neve

438 0531671 FELSÕTELEKES
439 0523533 FELSÕVADÁSZ
440 1522415 FÉNYESLITKE
441 0618999 FERENCSZÁLLÁS
442 0809885 FERTÕD
443 0809487 FERTÕENDRÉD
444 2019187 FITYEHÁZ
445 0302149 FOKTÕ
446 0517932 FONY
447 0530483 FORRÓ
448 0609210 FÖLDEÁK
449 0903258 FÖLDES
450 0522123 FULÓKÉRCS
451 0916993 FURTA
452 0706114 FÜLE
453 0922150 FÜLÖP
454 0331468 FÜLÖPHÁZA
455 0333622 FÜLÖPJAKAB
456 0314058 FÜLÖPSZÁLLÁS
457 1717950 FÜRGED
458 0517109 FÜZÉR
459 0511378 FÜZÉRKOMLÓS
460 1003276 FÜZESABONY
461 0918175 GÁBORJÁN
462 1513727 GACSÁLY
463 0409511 GÁDOROS
464 0528307 GAGYBÁTOR
465 0503744 GAGYVENDÉGI
466 2012991 GALAMBOK
467 1225663 GALGAGUTA
468 1313295 GALGAGYÖRK
469 1319503 GALGAHÉVIZ
470 1327128 GALGAMÁCSA
471 1406451 GAMÁS
472 0715750 GÁNT
473 0331848 GARA
474 2012946 GARABONC
475 0510904 GARADNA
476 0326383 GÁTÉR
477 1505801 GÁVAVENCSELLÕ
478 1503629 GÉBERJÉN
479 0303577 GÉDERLAK
480 1505670 GÉGÉNY
481 0523719 GELEJ
482 1504613 GELÉNES
483 2012089 GELSE
484 1513000 GEMZSE
485 1824183 GENCSAPÁTI
486 1826152 GÉRCE
487 0407393 GERENDÁS
488 0202857 GERESDLAK
489 1705731 GERJEN
490 1830942 GERSEKARÁT
491 0417394 GESZT
492 0515608 GESZTELY

Sorszám KSH szám Település neve

493 1528893 GESZTERÉD
494 1916717 GIC
495 0521564 GIRINCS
496 0513134 GOLOP
497 1309441 GOMBA
498 0233233 GÖDRE
499 1430571 GÖLLE
500 0515936 GÖNC
501 0518643 GÖNCRUSZKA
502 0802060 GÖNYÛ
503 0916568 GÖRBEHÁZA
504 0230438 GÖRCSÖNY
505 1414599 GÖRGETEG
506 1529443 GULÁCS
507 2002097 GUTORFÖLDE
508 0826860 GYARMAT
509 1430960 GYÉKÉNYES
510 0218315 GYÓD
511 0823843 GYÓRÓ
512 0820400 GYÖMÖRE
513 1811943 GYÖNGYÖSFALU
514 1017534 GYÖNGYÖSHALÁSZ
515 1013338 GYÖNGYÖSOROSZI
516 1008323 GYÖNGYÖSPATA
517 1019123 GYÖNGYÖSSOLYMOS
518 1028088 GYÖNGYÖSTARJÁN
519 0808721 GYÕRASSZONYFA
520 1725539 GYÖRE
521 0505069 GYÖRGYTARLÓ
522 1712326 GYÖRKÖNY
523 0831316 GYÕRSÁG
524 0819309 GYÕRSÖVÉNYHÁZ
525 0815653 GYÕRSZEMERE
526 1510126 GYÕRTELEK
527 0807481 GYÕRÚJBARÁT
528 0831787 GYÕRÚJFALU
529 1809724 GYÕRVÁR
530 1730359 GYULAJ
531 1909520 GYULAKESZI
532 0715918 GYÚRÓ
533 1533774 GYÜRE
534 2010269 HAHÓT
535 0926170 HAJDÚBAGOS
536 0910393 HAJDÚHADHÁZ
537 0917473 HAJDÚSZOVÁT
538 1915361 HAJMÁSKÉR
539 0318759 HAJÓS
540 0826790 HALÁSZI
541 0527942 HALMAJ
542 0511226 HANGÁCS
543 0525104 HANGONY
544 0723427 HANTOS
545 1714164 HARC
546 0807649 HARKA
547 0308350 HARKAKÖTÖNY
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Sorszám KSH szám Település neve

548 1408837 HÁROMFA
549 0505847 HARSÁNY
550 1925566 HÁRSKÚT
551 0812308 HÉDERVÁR
552 1416726 HEDREHELY
553 0817905 HEGYESHALOM
554 1832188 HEGYFALU
555 1818032 HEGYHÁTSZENTJAKAB
556 0818403 HEGYKÕ
557 0502468 HEGYMEG
558 1203993 HÉHALOM
559 0506655 HEJÕBÁBA
560 0504604 HEJÕKERESZTÚR
561 0516780 HEJÕPAPI
562 0304093 HELVÉCIA
563 0929391 HENCIDA
564 0530137 HERCEGKÚT
565 0312937 HERCEGSZÁNTÓ
566 1020242 HERÉD
567 1111891 HÉREG
568 1923658 HEREND
569 1309849 HERNÁD
570 0524165 HERNÁDKAK
571 0519840 HERNÁDVÉCSE
572 1409928 HETES
573 0207126 HETVEHELY
574 1014526 HEVES
575 1010241 HEVESARANYOS
576 1004084 HEVESVEZEKÉNY
577 1313949 HÉVIZGYÖRK
578 0511697 HIDASNÉMETI
579 0525672 HIDVÉGARDÓ
580 0227933 HIMESHÁZA
581 0804020 HIMOD
582 0233932 HOBOL
583 1513019 HODÁSZ
584 0531167 HOLLÓHÁZA
585 1233242 HOLLÓKÕ
586 0327845 HOMOKMÉGY
587 1419150 HOMOKSZENTGYÖRGY
588 0229966 HOMORÚD
589 0521236 HOMROGD
590 1004145 HORT
591 0904118 HORTOBÁGY
592 1816887 HORVÁTZSIDÁNY
593 0906266 HOSSZÚPÁLYI
594 1820880 HOSSZÚPERESZTEG
595 1726055 HÕGYÉSZ
596 1216878 HUGYAG
597 0433297 HUNYA
598 1525636 IBRÁNY
599 1411192 IGAL
600 0525399 IGRICI
601 1427784 IHAROSBERÉNY
602 1811387 IKERVÁR

Sorszám KSH szám Település neve

603 0820604 IKRÉNY
604 1509654 ILK
605 0308095 IMREHEGY
606 0508086 INÁNCS
607 1332106 INÁRCS
608 1426301 INKE
609 1229319 IPOLYVECE
610 1704701 IREGSZEMCSE
611 1010074 ISTENMEZEJE
612 1421333 ISTVÁNDI
613 0732018 ISZKASZENTGYÖRGY
614 0831635 IVÁN
615 1831680 IVÁNC
616 1727711 IZMÉNY
617 0505591 IZSÓFALVA
618 1813958 JÁK
619 1415927 JÁKÓ
620 1517075 JÁND
621 1507843 JÁNKMAJTIS
622 1622859 JÁNOSHIDA
623 0526657 JÁRDÁNHÁZA
624 1517589 JÁRMI
625 1917437 JÁSD
626 1622929 JÁSZÁGÓ
627 1615811 JÁSZBOLDOGHÁZA
628 1617978 JÁSZDÓZSA
629 1623579 JÁSZFELSÕSZENTGYÖRGY
630 1624086 JÁSZIVÁNY
631 1625186 JÁSZJÁKÓHALMA
632 1311004 JÁSZKARAJENÕ
633 1622798 JÁSZKISÉR
634 1621111 JÁSZLADÁNY
635 0308378 JÁSZSZENTLÁSZLÓ
636 1623135 JÁSZTELEK
637 1513143 JÉKE
638 0715972 JENÕ
639 0806646 JOBAHÁZA
640 1208712 JOBBÁGYI
641 1417279 JUTA
642 0812113 KAJÁRPÉC
643 0721342 KAJÁSZÓ
644 1714100 KAJDACS
645 1702033 KAKASD
646 1332230 KAKUCS
647 1032179 KÁL
648 1829957 KÁLD
649 1208642 KÁLLÓ
650 1531404 KÁLLÓSEMJÉN
651 1406105 KÁLMÁNCSA
652 1527225 KÁLMÁNHÁZA
653 0306442 KALOCSA
654 0716683 KÁLOZ
655 1804640 KÁM
656 1919141 KAMOND
657 0404279 KAMUT
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658 1502671 KÁNTORJÁNOSI
659 1405272 KÁNYA
660 1914553 KAPOLCS
661 1015307 KÁPOLNA
662 1433394 KAPOLY
663 1409098 KAPOSFÕ
664 1718962 KAPOSSZEKCSÕ
665 1406424 KAPOSSZERDAHELY
666 1914270 KÁPTALANFA
667 0828334 KAPUVÁR
668 1005935 KARÁCSOND
669 1405263 KARÁD
670 1208855 KARANCSKESZI
671 1226897 KARANCSSÁG
672 0521218 KARCSA
673 0424794 KARDOS
674 2018041 KARMACS
675 0530508 KAROS
676 1330696 KARTAL
677 0330605 KASKANTYÚ
678 0311280 KATYMÁR
679 0506691 KAZINCBARCIKA
680 0513374 KÁZSMÁRK
681 1104525 KECSKÉD
682 2032902 KEHIDAKUSTÁNY
683 1528431 KÉK
684 1514359 KÉKCSE
685 0327571 KELEBIA
686 0512034 KELEMÉR
687 1519992 KEMECSE
688 1322345 KEMENCE
689 1812247 KEMENESMAGASI
690 1813426 KEMENESMIHÁLYFA
691 1912478 KEMENESSZENTPÉTER
692 0210542 KÉMES
693 0505458 KENÉZLÕ
694 1607418 KENGYEL
695 1809937 KENYERI
696 1110995 KERÉKTELEKI
697 1925654 KERTA
698 0412618 KERTÉSZSZIGET
699 1231413 KESZEG
700 0529249 KESZNYÉTEN
701 1129577 KESZTÖLC
702 0403461 KÉTEGYHÁZA
703 1619813 KÉTPÓ
704 0403106 KÉTSOPRONY
705 0208572 KÉTÚJFALU
706 1721731 KÉTY
707 0431574 KEVERMES
708 0814748 KIMLE
709 0702343 KINCSESBÁNYA
710 0532090 KIRÁLD
711 0220552 KIRÁLYEGYHÁZA
712 0712636 KISAPOSTAG

Sorszám KSH szám Település neve

713 1519424 KISAR
714 0822886 KISBAJCS
715 1424493 KISBÁRAPÁTI
716 1717710 KISDOROG
717 0833695 KISFALUD
718 0522840 KISGYÕR
719 0528875 KISHUTA
720 1018281 KISKÖRE
721 1528477 KISLÉTA
722 1930173 KISLÕD
723 0915477 KISMARJA
724 1333738 KISMAROS
725 1012502 KISNÁNA
726 1305227 KISNÉMEDI
727 0514702 KISSIKÁTOR
728 0328158 KISSZÁLLÁS
729 0631024 KISTELEK
730 0512399 KISTOKAJ
731 1625919 KISÚJSZÁLLÁS
732 1509265 KISVÁRDA
733 1512672 KISVARSÁNY
734 0626666 KISZOMBOR
735 0608253 KLÁRAFALVA
736 1102510 KOCS
737 1332771 KOCSÉR
738 1722433 KOCSOLA
739 1507445 KOCSORD
740 0917455 KOKAD
741 1930182 KOLONTÁR
742 0902167 KOMÁDI
743 0226408 KOMLÓ
744 0516559 KOMLÓSKA
745 1527146 KOMORÓ
746 1023995 KOMPOLT
747 0532498 KONDÓ
748 0925964 KONYÁR
749 0806895 KÓPHÁZA
750 0824633 KORONCÓ
751 1327687 KOSD
752 1324679 KÓSPALLAG
753 1523728 KÓTAJ
754 0528547 KOVÁCSVÁGÁS
755 0206336 KOZÁRMISLENY
756 1516665 KÖLCSE
757 1710463 KÖLESD
758 0217899 KÖLKED
759 1014535 KÖMLÕ
760 1107630 KÖMLÕD
761 1523612 KÖMÖRÕ
762 0313806 KÖMPÖC
763 1813532 KÖRMEND
764 0526602 KÖRÖM
765 1415510 KÕRÖSHEGY
766 0410764 KÖRÖSNAGYHARSÁNY
767 1332975 KÕRÖSTETÉTLEN
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768 0908943 KÖRÖSSZEGAPÁTI
769 1816832 KÕSZEG
770 1820109 KÕSZEGSZERDAHELY
771 1418148 KÖTCSE
772 0406804 KÖTEGYÁN
773 1611235 KÕTELEK
774 1923454 KÕVÁGÓÖRS
775 0215538 KÕVÁGÓSZÕLÕS
776 0519576 KRASZNOKVAJDA
777 0305856 KUNADACS
778 0416045 KUNÁGOTA
779 0306044 KUNBAJA
780 0307728 KUNBARACS
781 0329027 KUNFEHÉRTÓ
782 1622567 KUNHEGYES
783 1623171 KUNMADARAS
784 0331918 KUNPESZÉR
785 0331893 KUNSZÁLLÁS
786 1632504 KUNSZENTMÁRTON
787 1720507 KURD
788 0511819 KURITYÁN
789 2019479 KUSTÁNSZEG
790 1428857 KUTAS
791 0614410 KÜBEKHÁZA
792 1916142 KÜLSÕVAT
793 1428291 LÁBOD
794 0520844 LÁCACSÉKE
795 1416258 LAD
796 0305786 LADÁNYBENE
797 0515857 LAK
798 0306202 LAKITELEK
799 1411040 LAKÓCSA
800 1521290 LASKOD
801 0804376 LÁZI
802 1125487 LEÁNYVÁR
803 0833668 LÉBÉNY
804 0511660 LEGYESBÉNYE
805 0503531 LÉH
806 1724411 LENGYEL
807 2012575 LENTI
808 0707269 LEPSÉNY
809 1921962 LESENCEISTVÁND
810 1917871 LESENCETOMAJ
811 0905768 LÉTAVÉRTES
812 2012122 LETENYE
813 1322682 LETKÉS
814 0819239 LEVÉL
815 1530979 LEVELEK
816 0217604 LIGET
817 0222974 LIPPÓ
818 1204871 LITKE
819 1918856 LÓKÚT
820 1526091 LÓNYA
821 1309140 LÓRÉV
822 0719114 LOVASBERÉNY

Sorszám KSH szám Település neve

823 2028167 LOVÁSZI
824 1905087 LOVÁSZPATONA
825 0421209 LÖKÖSHÁZA
826 1507995 LÖVÕPETRI
827 1220190 LUCFALVA
828 1202778 LUDÁNYHALÁSZI
829 0503902 MÁD
830 1729337 MADOCSA
831 1516629 MAGY
832 0727678 MAGYARALMÁS
833 1410427 MAGYARATÁD
834 0427906 MAGYARBÁNHEGYES
835 0225177 MAGYARBOLY
836 0605962 MAGYARCSANÁD
837 0229753 MAGYAREGREGY
838 1226967 MAGYARGÉC
839 1926374 MAGYARGENCS
840 0903683 MAGYARHOMOROG
841 1706017 MAGYARKESZI
842 1803221 MAGYARLAK
843 0205412 MAGYARMECSKE
844 1232407 MAGYARNÁNDOR
845 0222600 MAGYARSZÉK
846 0227863 MAJS
847 1304394 MAKÁD
848 0519600 MAKKOSHOTYKA
849 1027696 MAKLÁR
850 0527395 MÁLYI
851 0514915 MÁLYINKA
852 1517826 MÁNDOK
853 0723490 MÁNY
854 1418500 MARCALI
855 1122637 MÁRIAHALOM
856 0812283 MÁRIAKÁLNOK
857 0214483 MÁRIAKÉMÉND
858 1304570 MÁRIANOSZTRA
859 1519655 MÁRIAPÓCS
860 1533224 MÁROKPAPI
861 0610515 MAROSLELE
862 0625733 MÁRTÉLY
863 0704659 MARTONVÁSÁR
864 1518874 MÁTÉSZALKA
865 1019965 MÁTRABALLA
866 1220075 MÁTRAMINDSZENT
867 1219372 MÁTRANOVÁK
868 1224332 MÁTRASZELE
869 1029045 MÁTRASZENTIMRE
870 1204330 MÁTRASZÕLÕS
871 1233525 MÁTRATERENYE
872 1230100 MÁTRAVEREBÉLY
873 0215051 MATTY
874 0233756 MÁZA
875 0827359 MECSÉR
876 0420765 MEDGYESBODZÁS
877 0430128 MEDGYESEGYHÁZA
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878 1730562 MEDINA
879 0521768 MEGYASZÓ
880 0423931 MÉHKERÉK
881 1529799 MÉHTELEK
882 0316018 MÉLYKÚT
883 1303692 MENDE
884 0525618 MÉRA
885 1507463 MÉRK
886 1423630 MERNYE
887 1630234 MESTERSZÁLLÁS
888 1416106 MESZTEGNYÕ
889 0513833 MEZÕCSÁT
890 1430854 MEZÕCSOKONYA
891 0404206 MEZÕGYÁN
892 0411873 MEZÕHEGYES
893 0511323 MEZÕKERESZTES
894 0705689 MEZÕKOMÁROM
895 0430322 MEZÕKOVÁCSHÁZA
896 0519433 MEZÕKÖVESD
897 1532656 MEZÕLADÁNY
898 1923560 MEZÕLAK
899 0518379 MEZÕNAGYMIHÁLY
900 0511749 MEZÕNYÁRÁD
901 0812812 MEZÕÖRS
902 0918847 MEZÕSAS
903 1025089 MEZÕSZEMERE
904 0706576 MEZÕSZENTGYÖRGY
905 0729036 MEZÕSZILAS
906 1031662 MEZÕTÁRKÁNY
907 0503443 MEZÕZOMBOR
908 2027526 MIHÁLD
909 2002130 MIHÁLYFA
910 1213222 MIHÁLYGERGE
911 1904668 MIHÁLYHÁZA
912 0821980 MIHÁLYI
913 1420905 MIKE
914 1324466 MIKEBUDA
915 0924217 MIKEPÉRCS
916 1031282 MIKÓFALVA
917 0524253 MIKÓHÁZA
918 1830599 MIKOSSZÉPLAK
919 1531750 MILOTA
920 0621555 MINDSZENT
921 0216285 MINDSZENTGODISA
922 0330632 MISKE
923 0530456 MISKOLC
924 1126930 MOCSA
925 1128255 MOGYORÓSBÁNYA
926 1227915 MOHORA
927 2021014 MOLNÁRI
928 0507825 MONOK
929 1924040 MONOSTORAPÁTI
930 0925894 MONOSTORPÁLYI
931 1720701 MÓRÁGY
932 0604349 MÓRAHALOM

Sorszám KSH szám Település neve

933 0802556 MÓRICHIDA
934 1431343 MOSDÓS
935 0229540 MOZSGÓ
936 1707029 MUCSI
937 0521546 MÚCSONY
938 0502158 MUHI
939 2025210 MURAKERESZTÚR
940 2033987 MURASZEMENYE
941 0411989 MURONY
942 1519211 NÁBRÁD
943 1806716 NÁDASD
944 0713903 NÁDASDLADÁNY
945 0928103 NÁDUDVAR
946 1415909 NÁGOCS
947 1923551 NAGYACSÁD
948 1927979 NAGYALÁSONY
949 1504710 NAGYAR
950 1417941 NAGYATÁD
951 1421652 NAGYBAJOM
952 0426028 NAGYBÁNHEGYES
953 0325955 NAGYBARACSKA
954 0529188 NAGYBARCA
955 1216391 NAGYBÁRKÁNY
956 1429063 NAGYBERÉNY
957 1421449 NAGYBERKI
958 1314775 NAGYBÖRZSÖNY
959 0802495 NAGYCENK
960 1522743 NAGYCSERKESZ
961 1521485 NAGYDOBOS
962 0233899 NAGYDOBSZA
963 1718388 NAGYDOROG
964 1506488 NAGYECSED
965 0620914 NAGYÉR
966 1923180 NAGYESZTERGÁR
967 1026879 NAGYFÜGED
968 1527155 NAGYHALÁSZ
969 0202653 NAGYHARSÁNY
970 1621689 NAGYIVÁN
971 0404242 NAGYKAMARÁS
972 2020589 NAGYKAPORNAK
973 0707001 NAGYKARÁCSONY
974 1313435 NAGYKÁTA
975 0908907 NAGYKEREKI
976 1727182 NAGYKÓNYI
977 1024943 NAGYKÖKÉNYES
978 1615574 NAGYKÖRÛ
979 2022178 NAGYKUTAS
980 1221102 NAGYLÓC
981 0732364 NAGYLÓK
982 0832939 NAGYLÓZS
983 0617233 NAGYMÁGOCS
984 1331732 NAGYMAROS
985 0214650 NAGYNYÁRÁD
986 1223986 NAGYOROSZI
987 0219877 NAGYPALL
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1098 1407056 ÖREGLAK
1099 1203249 ÕRHALOM
1100 1810630 ÕRISZENTPÉTER
1101 1629382 ÖRMÉNYES
1102 1924068 ÖSI
1103 1925450 ÖSKÜ
1104 0802635 ÖTTEVÉNY
1105 0631079 ÖTTÖMÖS
1106 1432115 ÖTVÖSKÓNYI
1107 0515893 PÁCIN
1108 2031741 PACSA
1109 0318670 PÁHI
1110 2029160 PÁKA
1111 2024271 PAKOD
1112 0725751 PÁKOZD
1113 1709371 PÁLFA
1114 0512362 PÁLHÁZA
1115 0819637 PÁLI
1116 1434041 PÁLMAJOR
1117 0302705 PÁLMONOSTORA
1118 0210135 PALOTABOZSOK
1119 1205883 PALOTÁS
1120 1322248 PÁND
1121 1823108 PANKASZ
1122 0824305 PANNONHALMA
1123 1527748 PAP
1124 1911855 PÁPAKOVÁCSI
1125 1931255 PÁPATESZÉR
1126 1907348 PAPKESZI
1127 1531972 PASZAB
1128 1207409 PÁSZTÓ
1129 1207199 PATAK
1130 0728848 PÁTKA
1131 1512186 PÁTROHA
1132 1523685 PÁTYOD
1133 0721786 PÁZMÁND
1134 0812715 PÁZMÁNDFALU
1135 1814988 PECÖL
1136 1922451 PÉCSELY
1137 0216115 PELLÉRD
1138 1019567 PÉLY
1139 1318689 PENC
1140 1517084 PENÉSZLEK
1141 1532692 PENYIGE
1142 0815529 PÉR
1143 0524420 PERE
1144 0823773 PERESZTEG
1145 0719354 PERKÁTA
1146 0533419 PERKUPA
1147 1304181 PERÕCSÉNY
1148 1321847 PÉTERI
1149 1012070 PÉTERVÁSÁRA
1150 1517224 PETNEHÁZA
1151 1211590 PILINY
1152 1121874 PILISCSÉV

Sorszám KSH szám Település neve

1153 1334148 PILISJÁSZFALU
1154 1114669 PILISMARÓT
1155 1305290 PILISSZÁNTÓ
1156 1318731 PILISSZENTKERESZT
1157 1308457 PILISSZENTLÁSZLÓ
1158 1719585 PINCEHELY
1159 1503391 PIRICSE
1160 0315398 PIRTÓ
1161 0606284 PITVAROS
1162 0911837 POCSAJ
1163 1511244 PÓCSPETRI
1164 0217242 POGÁNY
1165 2021050 PÓKASZEPETK
1166 1517215 PORCSALMA
1167 1022196 POROSZLÓ
1168 1923515 PORVA
1169 2009867 PÖLÖSKE
1170 1733570 PÖRBÖLY
1171 0521272 PRÜGY
1172 1513860 PUSZTADOBOS
1173 0405397 PUSZTAFÖLDVÁR
1174 1719938 PUSZTAHENCSE
1175 1419026 PUSZTAKOVÁCSI
1176 2006530 PUSZTAMAGYARÓD
1177 0606354 PUSZTAMÉRGES
1178 1615246 PUSZTAMONOSTOR
1179 0419594 PUSZTAOTTLAKA
1180 0729018 PUSZTASZABOLCS
1181 2026639 PUSZTASZENTLÁSZLÓ
1182 0628592 PUSZTASZER
1183 1323083 PUSZTAVACS
1184 0527410 PUTNOK
1185 0812964 PÜSKI
1186 1321388 PÜSPÖKHATVAN
1187 0910162 PÜSPÖKLADÁNY
1188 1807278 PÜSPÖKMOLNÁRI
1189 1304303 PÜSPÖKSZILÁGY
1190 0804792 RÁBACSANAK
1191 0833701 RÁBACSÉCSÉNY
1192 1826736 RÁBAGYARMAT
1193 1803197 RÁBAHIDVÉG
1194 0814793 RÁBAKECÖL
1195 0825335 RÁBAPATONA
1196 1826073 RÁBAPATY
1197 0824721 RÁBAPORDÁNY
1198 0815273 RÁBASZENTANDRÁS
1199 0833710 RÁBASZENTMIHÁLY
1200 0709900 RÁCALMÁS
1201 0702015 RÁCKERESZTÚR
1202 1302370 RÁD
1203 0521193 RADOSTYÁN
1204 0506053 RAGÁLY
1205 0826587 RAJKA
1206 0529717 RAKACA
1207 0516133 RAKACASZEND
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1208 1514739 RAKAMAZ
1209 1614207 RÁKÓCZIFALVA
1210 1612423 RÁKÓCZIÚJFALU
1211 1531857 RAMOCSAHÁZA
1212 0531909 RÁSONYSÁPBERENCS
1213 0512469 RÁTKA
1214 1823861 RÁTÓT
1215 0821801 RAVAZD
1216 1009609 RECSK
1217 1130012 RÉDE
1218 2031592 RÉDICS
1219 1715459 REGÖLY
1220 0326310 RÉM
1221 0531884 RÉPÁSHUTA
1222 0814438 RÉPCESZEMERE
1223 0807746 RÉPCEVIS
1224 0833969 RÉTALAP
1225 1521573 RÉTKÖZBERENCS
1226 1223825 RÉTSÁG
1227 1905625 RÉVFÜLÖP
1228 0509317 RÉVLEÁNYVÁR
1229 2023898 REZI
1230 0519220 RICSE
1231 1228884 RIMÓC
1232 1426754 RINYASZENTKIRÁLY
1233 1524581 ROHOD
1234 0817507 ROMÁND
1235 1212195 ROMHÁNY
1236 0204516 RÓZSAFA
1237 1517428 ROZSÁLY
1238 0613161 RÖSZKE
1239 0523029 RUDABÁNYA
1240 0534120 RUDOLFTELEP
1241 1810597 RUM
1242 0603966 RUZSA
1243 1414942 SÁGVÁR
1244 0527331 SAJÓECSEG
1245 0503081 SAJÓHIDVÉG
1246 0514313 SAJÓKAZA
1247 0526949 SAJÓKERESZTÚR
1248 0511332 SAJÓNÉMETI
1249 0516638 SAJÓPETRI
1250 0523782 SAJÓPÜSPÖKI
1251 0530340 SAJÓSZÖGED
1252 0520738 SAJÓVÁMOS
1253 0527757 SAJÓVELEZD
1254 2027720 SALOMVÁR
1255 0504729 SÁLY
1256 0631705 SÁNDORFALVA
1257 0926116 SÁP
1258 0925007 SÁRÁND
1259 0723694 SÁRBOGÁRD
1260 0702723 SÁREGRES
1261 2008101 SÁRHIDA
1262 1126903 SÁRISÁP

Sorszám KSH szám Település neve

1263 0425168 SARKADKERESZTÚR
1264 0731802 SÁRKERESZTES
1265 0725344 SÁRKERESZTÚR
1266 2014906 SÁRMELLÉK
1267 0725140 SÁROSD
1268 0527474 SÁROSPATAK
1269 1704747 SÁRPILIS
1270 0923940 SÁRRÉTUDVARI
1271 0731538 SÁRSZENTÁGOTA
1272 1720817 SÁRSZENTLÕRINC
1273 0711776 SÁRSZENTMIHÁLY
1274 1007180 SARUD
1275 0232160 SÁSD
1276 0502875 SÁTA
1277 0505120 SÁTORALJAÚJHELY
1278 0233482 SÁTORHELY
1279 1402051 SÁVOLY
1280 1427368 SEGESD
1281 0228741 SELLYE
1282 0525380 SELYEB
1283 0523755 SEMJÉN
1284 1504491 SÉNYÕ
1285 0532531 SERÉNYFALVA
1286 0205519 SIKLÓS
1287 1725645 SIÓAGÁRD
1288 1008527 SIROK
1289 1830748 SITKE
1290 0812627 SOKOROPÁTKA
1291 0318218 SOLTSZENTIMRE
1292 0223472 SOMBEREK
1293 1925779 SOMLÓSZÕLÕS
1294 1926569 SOMLÓVÁSÁRHELY
1295 0223807 SOMOGYAPÁTI
1296 1418078 SOMOGYFAJSZ
1297 1420330 SOMOGYGESZTI
1298 0229142 SOMOGYHÁRSÁGY
1299 1428963 SOMOGYJÁD
1300 1412876 SOMOGYMEGGYES
1301 1415626 SOMOGYSÁMSON
1302 1428723 SOMOGYSÁRD
1303 1418546 SOMOGYSZOB
1304 1404853 SOMOGYUDVARHELY
1305 1421856 SOMOGYVÁMOS
1306 1419442 SOMOGYVÁR
1307 1807171 SORKIFALUD
1308 2006567 SORMÁS
1309 1829692 SOROKPOLÁNY
1310 1214881 SÓSHARTYÁN
1311 0513268 SÓSTÓFALVA
1312 1822983 SÓTONY
1313 2019080 SÖJTÖR
1314 1824800 SÖPTE
1315 0714951 SUKORÓ
1316 1131990 SÚR
1317 2002404 SURD

2912 OKTATÁSI KÖZLÖNY 27. szám



Sorszám KSH szám Település neve

1318 0321245 SÜKÖSD
1319 1321713 SÜLYSÁP
1320 1925593 SÜMEG
1321 2021397 SÜMEGCSEHI
1322 1108688 SÜTTÕ
1323 0728705 SZABADBATTYÁN
1324 0718740 SZABADHIDVÉG
1325 0431325 SZABADKÍGYÓS
1326 0215079 SZABADSZENTKIRÁLY
1327 1428574 SZABÁS
1328 1519169 SZABOLCS
1329 1522053 SZABOLCSBÁKA
1330 1503586 SZABOLCSVERESMART
1331 0208475 SZAJK
1332 1605874 SZAJOL
1333 0503805 SZAKÁLD
1334 1704464 SZAKÁLY
1335 1710083 SZAKCS
1336 0319530 SZAKMÁR
1337 1504774 SZAKOLY
1338 0811369 SZAKONY
1339 1133516 SZÁKSZEND
1340 0222257 SZALÁNTA
1341 0531015 SZALASZEND
1342 0209007 SZALATNAK
1343 0319947 SZALKSZENTMÁRTON
1344 0516753 SZALONNA
1345 1516300 SZAMOSKÉR
1346 1510436 SZAMOSSÁLYI
1347 1513046 SZAMOSSZEG
1348 1530085 SZAMOSTATÁRFALVA
1349 1213754 SZANDA
1350 0808536 SZANY
1351 1916489 SZÁPÁR
1352 0719549 SZÁR
1353 0815714 SZÁRFÖLD
1354 1133491 SZÁRLIGET
1355 1605777 SZÁSZBEREK
1356 1531237 SZATMÁRCSEKE
1357 1215325 SZÁTOK
1358 1206628 SZÉCSÉNY
1359 1233011 SZÉCSÉNYFELFALU
1360 0205607 SZEDERKÉNY
1361 1716814 SZEDRES
1362 0533817 SZEGI
1363 0531510 SZEGILONG
1364 0632489 SZEGVÁR
1365 1531088 SZÉKELY
1366 0612265 SZÉKKUTAS
1367 1833172 SZELESTE
1368 1620428 SZELEVÉNY
1369 0509830 SZEMERE
1370 1204507 SZENDEHELY
1371 0508077 SZENDRÕ
1372 0527456 SZENDRÕLÁD

Sorszám KSH szám Település neve

1373 1415103 SZENNA
1374 1425706 SZENTBALÁZS
1375 0232009 SZENTDÉNES
1376 1013231 SZENTDOMONKOS
1377 1315440 SZENTENDRE
1378 1907922 SZENTGÁL
1379 2018652 SZENTGYÖRGYVÖLGY
1380 0522169 SZENTISTVÁN
1381 1916267 SZENTKIRÁLYSZABADJA
1382 0216355 SZENTLÁSZLÓ
1383 0215866 SZENTLÕRINC
1384 1328653 SZENTMÁRTONKÁTA
1385 1821254 SZENTPÉTERFA
1386 0919099 SZENTPÉTERSZEG
1387 2011165 SZENTPÉTERÚR
1388 2007700 SZEPETNEK
1389 0328820 SZEREMLE
1390 0530739 SZERENCS
1391 0933437 SZEREP
1392 1326259 SZIGETBECSE
1393 1315185 SZIGETSZENTMÁRTON
1394 1322114 SZIGETÚJFALU
1395 1924891 SZIGLIGET
1396 0819266 SZIL
1397 0803364 SZILSÁRKÁNY
1398 1005643 SZILVÁSVÁRAD
1399 0520871 SZIN
1400 1221634 SZIRÁK
1401 1324916 SZOB
1402 1306947 SZOKOLYA
1403 1122619 SZOMÓD
1404 0518892 SZOMOLYA
1405 1121421 SZOMOR
1406 1312690 SZÕD
1407 1328866 SZÕDLIGET
1408 1411101 SZÕLÕSGYÖRÖK
1409 1228194 SZUHA
1410 0511110 SZUHAKÁLLÓ
1411 0524606 SZUHOGY
1412 1410986 SZULOK
1413 1219044 SZURDOKPÜSPÖKI
1414 1009982 SZÜCSI
1415 1408590 TAB
1416 0714465 TABAJD
1417 0325432 TABDI
1418 0729267 TÁC
1419 1913125 TAKÁCSI
1420 0503708 TAKTABÁJ
1421 0518245 TAKTAHARKÁNY
1422 0528787 TAKTAKENÉZ
1423 0503133 TAKTASZADA
1424 0512210 TÁLLYA
1425 0814261 TÁP
1426 1315015 TÁPIÓBICSKE
1427 1309405 TÁPIÓSÁG
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Sorszám KSH szám Település neve

1428 1314146 TÁPIÓSZELE
1429 1832045 TÁPLÁNSZENTKERESZT
1430 0821971 TÁPSZENTMIKLÓS
1431 1232896 TAR
1432 1416735 TARANY
1433 0521740 TARCAL
1434 0508165 TARD
1435 0514784 TARDONA
1436 1130225 TARDOS
1437 0433075 TARHOS
1438 1118935 TARJÁN
1439 1120987 TÁRKÁNY
1440 1032966 TARNABOD
1441 1013240 TARNALELESZ
1442 1023348 TARNAMÉRA
1443 1014128 TARNAÖRS
1444 1016160 TARNASZENTMIKLÓS
1445 1017163 TARNAZSADÁNY
1446 1304154 TÁRNOK
1447 1504312 TARPA
1448 0320525 TASS
1449 1404932 TASZÁR
1450 1108758 TÁT
1451 0314544 TATAHÁZA
1452 1327386 TATÁRSZENTGYÖRGY
1453 0324998 TÁZLÁR
1454 0923214 TÉGLÁS
1455 1829568 TELEKES
1456 0412681 TELEKGERENDÁS
1457 0513763 TELKIBÁNYA
1458 1706901 TENGELIC
1459 1432416 TENGÕD
1460 1014076 TENK
1461 0811457 TÉNYÕ
1462 0931042 TÉPE
1463 1533358 TEREM
1464 1204844 TERÉNY
1465 1224174 TERESKE
1466 1920570 TÉS
1467 0919691 TETÉTLEN
1468 1731459 TEVEL
1469 0530447 TIBOLDDARÓC
1470 1508952 TIBORSZÁLLÁS
1471 1930465 TIHANY
1472 1524475 TIMÁR
1473 1307108 TINNYE
1474 1509423 TISZAADONY
1475 0324545 TISZAALPÁR
1476 0502291 TISZABÁBOLNA
1477 1517817 TISZABECS
1478 1503850 TISZABERCEL
1479 1520172 TISZABEZDÉD
1480 1610773 TISZABÕ
1481 1622770 TISZABURA
1482 0915644 TISZACSEGE

Sorszám KSH szám Település neve

1483 0529133 TISZACSERMELY
1484 1506433 TISZADADA
1485 1616230 TISZADERZS
1486 1512593 TISZADOB
1487 1509113 TISZAESZLÁR
1488 1613815 TISZAFÖLDVÁR
1489 1629726 TISZAFÜRED
1490 1630304 TISZAGYENDA
1491 0930845 TISZAGYULAHÁZA
1492 1628699 TISZAIGAR
1493 1629346 TISZAJENÕ
1494 1508554 TISZAKANYÁR
1495 0513976 TISZAKARÁD
1496 1504446 TISZAKERECSENY
1497 0513888 TISZAKESZI
1498 1508794 TISZAKOROD
1499 1630386 TISZAKÜRT
1500 0519381 TISZALADÁNY
1501 1523524 TISZALÖK
1502 0528398 TISZALÚC
1503 1527252 TISZANAGYFALU
1504 1007083 TISZANÁNA
1505 1615787 TISZAÖRS
1506 0508633 TISZAPALKONYA
1507 1603373 TISZAPÜSPÖKI
1508 1510205 TISZARÁD
1509 1620181 TISZAROFF
1510 1621494 TISZASAS
1511 1617695 TISZASÜLY
1512 1513541 TISZASZALKA
1513 1622789 TISZASZENTIMRE
1514 1527544 TISZASZENTMÁRTON
1515 0616966 TISZASZIGET
1516 1607852 TISZASZÕLÕS
1517 0530377 TISZATARJÁN
1518 1514447 TISZATELEK
1519 1609627 TISZATENYÕ
1520 0314094 TISZAUG
1521 1631866 TISZAVÁRKONY
1522 1507597 TISZAVASVÁRI
1523 1527261 TISZTABEREK
1524 1321467 TÓALMÁS
1525 0518306 TOKAJ
1526 1114155 TOKOD
1527 1134023 TOKODALTÁRÓ
1528 0528051 TOLCSVA
1529 1206381 TOLMÁCS
1530 1725274 TOLNA
1531 1711031 TOLNANÉMEDI
1532 1609557 TOMAJMONOSTORA
1533 0721005 TORDAS
1534 0518801 TORNANÁDASKA
1535 2032638 TORNYISZENTMIKLÓS
1536 1516957 TORNYOSPÁLCA
1537 1829878 TORONY

2914 OKTATÁSI KÖZLÖNY 27. szám



Sorszám KSH szám Település neve

1538 1607490 TÓSZEG
1539 0416434 TÓTKOMLÓS
1540 2016382 TÓTSZENTMÁRTON
1541 1902714 TÓTVÁZSONY
1542 0816674 TÖLTÉSTAVA
1543 0625900 TÖMÖRKÉNY
1544 1420093 TÖRÖKKOPPÁNY
1545 1627313 TÖRÖKSZENTMIKLÓS
1546 1322008 TÖRTEL
1547 1513213 TUNYOGMATOLCS
1548 1513602 TÚRISTVÁNDI
1549 1508998 TÚRRICSE
1550 1509919 TUZSÉR
1551 2012609 TÜRJE
1552 1904631 TÜSKEVÁR
1553 1531398 TYUKOD
1554 1924767 UGOD
1555 0512487 ÚJCSANÁLOS
1556 1533659 ÚJDOMBRÁD
1557 1526611 ÚJFEHÉRTÓ
1558 0923393 ÚJIRÁZ
1559 1510117 ÚJKENÉZ
1560 0819673 ÚJKÉR
1561 0402352 ÚJKÍGYÓS
1562 1319682 ÚJLENGYEL
1563 0920419 ÚJLÉTA
1564 0206062 ÚJPETRE
1565 0831839 ÚJRÓNAFÕ
1566 1615291 ÚJSZÁSZ
1567 0614924 ÚJSZENTIVÁN
1568 0932568 ÚJSZENTMARGITA
1569 1317808 ÚJSZILVÁS
1570 0911925 ÚJTIKOS
1571 2032197 ÚJUDVAR
1572 1923010 UKK
1573 0820792 UND
1574 1127632 ÚNY
1575 1528981 URA
1576 1821537 URAIÚJFALU
1577 0717622 ÚRHIDA
1578 1920853 ÚRKÚT
1579 0316294 USZÓD
1580 0621412 ÜLLÉS
1581 1305917 VÁCDUKA
1582 1330331 VÁCEGRES
1583 1319886 VÁCHARTYÁN
1584 1317668 VÁCRÁTÓT
1585 1309104 VÁCSZENTLÁSZLÓ
1586 0507223 VADNA
1587 0802237 VÁG
1588 1518591 VAJA
1589 0530003 VAJDÁCSKA
1590 0228538 VAJSZLÓ
1591 0705829 VÁL
1592 1317598 VALKÓ

Sorszám KSH szám Település neve

1593 1506938 VÁLLAJ
1594 1527322 VÁMOSATYA
1595 1014580 VÁMOSGYÖRK
1596 1310737 VÁMOSMIKOLA
1597 0908989 VÁMOSPÉRCS
1598 0515149 VÁMOSÚJFALU
1599 0812405 VÁMOSSZABADI
1600 0916762 VÁNCSOD
1601 1230915 VANYARC
1602 1921777 VANYOLA
1603 1027012 VÁRASZÓ
1604 0521810 VARBÓ
1605 1709414 VÁRDOMB
1606 1907065 VÁROSLÕD
1607 1229498 VARSÁNY
1608 2014182 VÁRVÖLGY
1609 1322585 VASAD
1610 1802884 VASALJA
1611 0224952 VÁSÁROSBÉC
1612 1527100 VASMEGYER
1613 1825982 VASSURÁNY
1614 1829373 VASSZÉCSENY
1615 1804695 VASVÁR
1616 1926648 VASZAR
1617 1802246 VÁT
1618 0431228 VÉGEGYHÁZA
1619 0220279 VÉMÉND
1620 0703498 VEREB
1621 1333729 VERÕCE
1622 1322488 VERSEG
1623 0219725 VERSEND
1624 0702750 VÉRTESACSA
1625 0713897 VÉRTESBOGLÁR
1626 1132586 VÉRTESKETHELY
1627 1115282 VÉRTESSOMLÓ
1628 1129629 VÉRTESTOLNA
1629 1131264 VÉRTESSZÕLÕS
1630 1408183 VÉSE
1631 0804589 VESZKÉNY
1632 0822691 VESZPRÉMVARSÁNY
1633 1621157 VEZSENY
1634 0511581 VILMÁNY
1635 1915705 VILONYA
1636 1419017 VISNYE
1637 0505096 VISS
1638 1807940 VISZÁK
1639 1003513 VISZNEK
1640 0825797 VITNYÉD
1641 1210320 VIZSLÁS
1642 0521087 VIZSOLY
1643 1429780 VÍZVÁR
1644 0205892 VOKÁNY
1645 2012919 VONYARCVASHEGY
1646 1803142 VÖNÖCK
1647 0503063 ZÁDORFALVA
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Sorszám KSH szám Település neve

1648 1614836 ZAGYVARÉKAS
1649 1021722 ZAGYVASZÁNTÓ
1650 1516203 ZÁHONY
1651 1414623 ZÁKÁNY
1652 0605546 ZÁKÁNYSZÉK
1653 2017400 ZALAAPÁTI
1654 2007579 ZALABAKSA
1655 2024280 ZALABÉR
1656 2004002 ZALACSÁNY
1657 1912654 ZALAHALÁP
1658 2010348 ZALAKOMÁR
1659 2030313 ZALALÖVÕ
1660 2022947 ZALASZABAR
1661 2033288 ZALASZÁNTÓ
1662 2018564 ZALASZENTBALÁZS
1663 2032522 ZALASZENTGRÓT
1664 2002608 ZALASZENTIVÁN
1665 2007232 ZALASZENTLÁSZLÓ
1666 2018449 ZALASZENTMIHÁLY
1667 0225122 ZALÁTA
1668 2029683 ZALATÁRNOK
1669 2013736 ZALAVÁR
1670 0730243 ZÁMOLY
1671 1920826 ZÁNKA
1672 0531608 ZEMPLÉNAGÁRD
1673 0215848 ZENGÕVÁRKONY
1674 0519275 ZILIZ
1675 0406257 ZSADÁNY
1676 0904817 ZSÁKA
1677 1322035 ZSÁMBOK
1678 0519105 ZUBOGY

5. számú melléklet
a 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 0717376 ABA
2 1024554 ABASÁR
3 0811882 ABDA
4 0521032 ALSÓZSOLCA
5 0310719 BÁCSALMÁS
6 1922327 BADACSONYTOMAJ
7 1309131 BAG
8 1905838 BALATONALMÁDI
9 1433853 BALATONBOGLÁR

10 1407117 BALATONFÖLDVÁR
11 1433862 BALATONLELLE
12 1424907 BALATONSZÁRSZÓ
13 1903559 BALATONVILÁGOS
14 0707047 BARACS
15 1108624 BÁRSONYOS
16 2023144 BECSEHELY
17 1202389 BERCEL
18 1933127 BERHIDA

Sorszám KSH szám Település neve

19 1611305 BESENYSZÖG
20 1107311 BOKOD
21 0608192 BORDÁNY
22 1426532 BÖHÖNYE
23 1332027 BUGYI
24 1320640 CEGLÉDBERCEL
25 0720002 CSÁKVÁR
26 0310472 CSÁSZÁRTÖLTÉS
27 1306822 CSOBÁNKA
28 0426709 CSORVÁS
29 1331811 DÁNSZENTMIKLÓS
30 1318397 DÁNY
31 0424819 DÉVAVÁNYA
32 1932276 DEVECSER
33 1329647 DÖMSÖD
34 1325362 DUNABOGDÁNY
35 1731501 DUNAFÖLDVÁR
36 0307861 DUNAPATAJ
37 1320534 DUNAVARSÁNY
38 0914614 EBES
39 1024758 EGERSZALÓK
40 0432957 ELEK
41 0311864 ÉRSEKCSANÁD
42 0333589 ÉRSEKHALMA
43 0702316 ETYEK
44 1616647 FEGYVERNEK
45 0302954 FELSÕSZENTIVÁN
46 1016328 FELSÕTÁRKÁNY
47 0502848 FELSÕZSOLCA
48 0812414 FERTÕRÁKOS
49 0815343 FERTÕSZENTMIKLÓS
50 1414632 FONYÓD
51 0633020 FORRÁSKUT
52 0412256 FÜZESGYARMAT
53 0710296 GÁRDONY
54 2023302 GYENESDIÁS
55 1730289 GYÖNK
56 0813198 GYÕRLADAMÉR
57 0815228 GYÕRZÁMOLY
58 1507676 GYULAHÁZA
59 0912803 HAJDÚDOROG
60 1309690 HALÁSZTELEK
61 1907898 HALIMBA
62 0221528 HARKÁNY
63 0318458 HARTA
64 0531200 HERNÁDNÉMETI
65 0206798 HIDAS
66 1927818 HOMOKBÖDÖGE
67 0230836 HOSSZÚHETÉNY
68 1307807 ISASZEG
69 0713462 IVÁNCSA
70 0321999 IZSÁK
71 0317923 JAKABSZÁLLÁS
72 0309469 JÁNOSHALMA
73 1811679 JÁNOSHÁZA
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Sorszám KSH szám Település neve

74 0829221 JÁNOSSOMORJA
75 1630711 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY
76 1622202 JÁSZAPÁTI
77 1622105 JÁSZÁROKSZÁLLÁS
78 1613514 JÁSZSZENTANDRÁS
79 0721926 KÁPOLNÁSNYÉK
80 1418227 KAPOSMÉRÕ
81 1221041 KARANCSLAPUJTÕ
82 0422752 KASZAPER
83 1228389 KAZÁR
84 0319789 KECEL
85 1028079 KERECSEND
86 0322530 KEREKEGYHÁZA
87 1334166 KEREPES
88 1411174 KÉTHELY
89 0728990 KISLÁNG
90 1329850 KISOROSZI
91 1334157 KISTARCSA
92 1331361 KÓKA
93 0410287 KONDOROS
94 0811262 KÓNY
95 1130553 KÖRNYE
96 0412900 KÖRÖSTARCSA
97 0734209 KULCS
98 0328130 KUNSZENTMIKLÓS
99 0707506 LAJOSKOMÁROM

100 0233330 LÁNYCSÓK
101 1414863 LÁTRÁNY
102 1330809 LEÁNYFALU
103 1426675 LENGYELTÓTI
104 0323357 MADARAS
105 1310922 MAGLÓD
106 0206813 MÁGOCS
107 1310755 MAJOSHÁZA
108 1922220 MARCALTÕ
109 1014872 MÁTRADERECSKE
110 0213444 MECSEKNÁDASD
111 0717552 MEZÕFALVA
112 1317783 MOGYORÓD
113 0833677 MOSONSZENTMIKLÓS
114 1309991 NAGYKOVÁCSI
115 1714030 NAGYMÁNYOK
116 2014979 NAGYRÉCSE
117 1323409 NAGYTARCSA
118 0332540 NEMESNÁDUDVAR
119 1208387 NÓGRÁDSÁP
120 0512885 NYÉKLÁDHÁZA
121 1115352 NYERGESÚJFALU
122 0522558 ONGA
123 1416823 ORDACSEHI
124 0316939 ORGOVÁNY
125 1305281 ÖRKÉNY
126 0427438 ÖRMÉNYKÚT
127 1007436 PARÁD
128 0526745 PARASZNYA

Sorszám KSH szám Település neve

129 0210825 PÉCSVÁRAD
130 1328185 PERBÁL
131 1033686 PETÕFIBÁNYA
132 1309821 PILIS
133 1307144 PILISCSABA
134 0923117 POLGÁR
135 0717525 POLGÁRDI
136 0815422 RÁBATAMÁSI
137 1317260 RÁCKEVE
138 1027650 RÓZSASZENTMÁRTON
139 1212520 SÁGÚJFALU
140 0527173 SAJOLÁD
141 0720206 SEREGÉLYES
142 1720783 SIMONTORNYA
143 0329115 SOLT
144 0319983 SOLTVADKERT
145 0733321 SOPONYA
146 1306840 SÓSKÚT
147 0325061 SZABADSZÁLLÁS
148 0233765 SZÁSZVÁR
149 0612007 SZATYMAZ
150 0203018 SZEBÉNY
151 0321120 SZENTKIRÁLY
152 1307542 SZENTLÕRINCKÁTA
153 1307870 SZIGETCSÉP
154 1326213 SZIGETMONOSTOR
155 1011013 SZIHALOM
156 0509496 SZIRMABESENYÕ
157 1308332 TÁBORFALVA
158 1331963 TAHITÓTFALU
159 1330720 TAKSONY
160 1317303 TÁPIÓGYÖRGYE
161 1331796 TÁPIÓSZECSÕ
162 1314571 TÁPIÓSZENTMÁRTON
163 1302769 TÁPIÓSZÕLÕS
164 2008828 TESKÁND
165 0819035 TÉT
166 0328486 TOMPA
167 2025113 TÓTSZERDAHELY
168 1329823 TÖKÖL
169 1309593 TURA
170 1328644 URI
171 1311934 ÜRÖM
172 1117251 VÁRGESZTES
173 0202264 VÁSÁROSDOMBÓ
174 0328343 VASKÚT
175 0725016 VELENCE
176 1826426 VÉP
177 1024147 VERPELÉT
178 0429531 VÉSZTÕ
179 0228024 VILLÁNY
180 1406008 ZAMÁRDI
181 1314960 ZEBEGÉNY
182 1926499 ZIRC
183 1721625 ZOMBA
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Sorszám KSH szám Település neve

184 1325034 ZSÁMBÉK
185 0804622 ZSIRA
186 0617765 ZSOMBÓ

6. számú melléklet
a 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 1327872 ABONY
2 1906673 AJKA
3 1331653 ALBERTIRSA
4 1921175 BALATONFÜRED
5 1902219 BALATONFÜZFÕ
6 1422822 BALATONSZEMES
7 0902918 BALMAZÚJVÁROS
8 0409760 BÉKÉS
9 0710481 BICSKE

10 1312052 BUDAKESZI
11 1311341 CEGLÉD
12 0605111 CSONGRÁD
13 1309247 DABAS
14 1008660 DEMJÉN
15 0827739 DUNAKILITI
16 1330988 ÉRD
17 1332610 FÓT
18 2008068 GELLÉNHÁZA
19 1325627 GYÁL
20 0433455 GYOMAENDRÕD
21 1329735 GYÖMRÕ
22 0405032 GYULA
23 0903045 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
24 0931097 HAJDÚSÁMSON
25 0905175 HAJDÚSZOBOSZLÓ
26 1022309 HATVAN
27 1303300 IKLAD
28 1426453 KADARKÚT
29 1604923 KARCAG
30 1617145 KENDERES
31 2018421 KESZTHELY
32 1117330 KISBÉR
33 0332434 KISKUNHALAS
34 1310816 KISKUNLACHÁZA
35 0324396 KISKUNMAJSA
36 0411615 KÖRÖSLADÁNY
37 0831626 KUNSZIGET
38 0317677 LAJOSMIZSE
39 1904552 LITÉR
40 1030401 LÕRINCI
41 1015796 LUDAS
42 0607357 MAKÓ
43 0716948 MÁTYÁSDOMB
44 0419628 MEZÕBERÉNY
45 1626286 MEZÕHÉK
46 1604260 MEZÕTUR

Sorszám KSH szám Település neve

47 1310551 MONOR
48 1319716 NAGYKÕRÖS
49 0218555 OLASZ
50 1931945 PÁPA
51 1315024 PÁTY
52 1304057 PÉCEL
53 1329601 PILISBOROSJENÕ
54 1314340 PILISVÖRÖSVÁR
55 1306372 POMÁZ
56 0516054 SAJÓSZENTPÉTER
57 0428565 SARKAD
58 1321458 SZADA
59 0423870 SZARVAS
60 0421883 SZEGHALOM
61 0614456 SZENTES
62 1313277 SZIGETHALOM
63 0521351 SZIKSZÓ
64 1218786 SZÜGY
65 1724563 TAMÁSI
66 1929434 TAPOLCA
67 1120127 TATA
68 0330623 TISZAKÉCSKE
69 1628228 TÚRKEVE
70 1306293 ÚJHARTYÁN
71 1312894 ÜLLÕ
72 1911439 VÁRPALOTA
73 1518324 VÁSÁROSNAMÉNY

7. számú melléklet
a 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 0634245 ALGYÕ
2 1132346 ALMÁSFÜZITÕ
3 1323199 ALSÓNÉMEDI
4 1310108 ÁPORKA
5 1123852 ÁSZÁR
6 1119363 BÁBOLNA
7 0303522 BAJA
8 1502325 BAKTALÓRÁNTHÁZA
9 1903072 BALATONCSICSÓ
10 0415200 BÉKÉSCSABA
11 1528246 BEREGDARÓC
12 0231927 BEREMEND
13 0534290 BERENTE
14 1308891 BIATORBÁGY
15 0233154 BÓLY
16 0505306 BÕCS
17 1303407 BUDAJENÕ
18 1323463 BUDAKALÁSZ
19 1323278 BUDAÖRS
20 0113578 BUDAPEST
21 1802431 BÜK
22 0513596 BÜKKÁBRÁNY
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Sorszám KSH szám Település neve

23 2006132 CSAPI
24 0425502 CSÁRDASZÁLLÁS
25 0632285 CSENGELE
26 1322804 CSÖMÖR
27 0915130 DEBRECEN
28 1009201 DETK
29 1324013 DIÓSD
30 1110490 DOROG
31 1309584 DUNAHARASZTI
32 1318616 DUNAKESZI
33 0703115 DUNAÚJVÁROS
34 1020491 EGER
35 0723603 ERCSI
36 1125131 ESZTERGOM
37 0831440 FERTÕSZÉPLAK
38 1918193 GÓGÁNFA
39 1323649 GÖD
40 1332559 GÖDÖLLÕ
41 1106521 GYERMELY
42 1005236 GYÖNGYÖS
43 0825584 GYÕR
44 0922406 HAJDÚNÁNÁS
45 1011411 HALMAJUGRA
46 1333552 HERCEGHALOM
47 2003814 HÉVIZ
48 0608314 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY
49 1618209 JÁSZBERÉNY
50 1623339 JÁSZFÉNYSZARU
51 0902307 KABA
52 1420473 KAPOSVÁR
53 0412177 KARDOSKUT
54 0326684 KECSKEMÉT
55 0309344 KISKÕRÖS
56 0320297 KISKUNFÉLEGYHÁZA
57 1105449 KOMÁROM
58 1115255 LÁBATLAN
59 0831194 LÖVÕ
60 1920437 MAGYARPOLÁNY
61 1016540 MARKAZ
62 1602626 MARTFÜ
63 0223959 MOHÁCS
64 0718485 MÓR
65 0804783 MOSONMAGYARÓVÁR
66 0828149 MOSONSZOLNOK
67 0909478 NAGYHEGYES
68 1122372 NAGYIGMÁND
69 1524785 NAGYKÁLLÓ
70 2030933 NAGYKANIZSA
71 0505245 NEMESBIKK
72 1902194 NEMESVÁMOS

Sorszám KSH szám Település neve

73 1517206 NYÍREGYHÁZA
74 0423065 OROSHÁZA
75 1130766 OROSZLÁNY
76 1704862 PAKS
77 0219415 PÉCS
78 1934254 PÉTFÜRDÕ
79 0315431 PETÕFISZÁLLÁS
80 0822831 PETÕHÁZA
81 1311396 PILISSZENTIVÁN
82 0717774 PUSZTAVÁM
83 1315583 PUSZTAZÁMOR
84 1830881 RÉPCELAK
85 0503504 SAJÓBÁBONY
86 1225788 SALGÓTARJÁN
87 1821306 SÁRVÁR
88 1417631 SIÓFOK
89 1307384 SOLYMÁR
90 0808518 SOPRON
91 0829090 SOPRONHORPÁCS
92 0825724 SOPRONKÖVESD
93 0713259 SZABADEGYHÁZA
94 0311794 SZANK
95 1317312 SZÁZHALOMBATTA
96 0633367 SZEGED
97 0714827 SZÉKESFEHÉRVÁR
98 1722761 SZEKSZÁRD
99 1831583 SZENTGOTTHÁRD
100 1328954 SZIGETSZENTMIKLÓS
101 0226578 SZIGETVÁR
102 1627854 SZOLNOK
103 1803009 SZOMBATHELY
104 1534388 SZORGALMATOS
105 1118157 TATABÁNYA
106 1308280 TELKI
107 0528352 TISZAÚJVÁROS
108 2005342 TÓFEJ
109 1306859 TÖRÖKBÁLINT
110 1324934 VÁC
111 0310667 VÁROSFÖLD
112 0530076 VATTA
113 1326815 VECSÉS
114 1318342 VERESEGYHÁZ
115 1911767 VESZPRÉM
116 1328413 VISEGRÁD
117 1031246 VISONTA
118 2032054 ZALAEGERSZEG
119 2011785 ZALAKAROS
120 0734263 ZICHYÚJFALU
121 0315158 ZSANA
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KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi állására

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
PÉNZÜGYEK ÉS NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK INTÉZETÉBE
intézetvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó intézetvezetõ feladata az intézethez tartozó szakcsoportok oktató- és tudományos munkájának összehan-
golása, irányítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak gondozása és fejlesztése.
A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal közgazdaságtudományból, legalább 5 éves felsõoktatási gyakor-
lattal, a Szegedi Tudományegyetemre szóló fõállású egyetemi docensi kinevezéssel, valamint elismert oktatói és szak-
mai, továbbá publikációs tevékenységgel.
A megbízás 3 évre szól.

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

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira és egyéb vezetõi állásokra

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

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

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

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

meg.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
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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
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

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

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás vezetõi állások betöltésére

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése
4401 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Herman Ottó Általános
Iskola
4551 Nyíregyháza,
Fõ u. 60.

Felsõfokú pedagógus v.
és szakképesítés, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. febr. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jan. 31.
A pályázathoz csatolni kell: ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolások.
Pc: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város jegyzõje

Pápa Város Önkor-
mányzata
8500 Pápa,
Fõ u. 12.

Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat
(mint részben önállóan
gazdálkodó költségve-
tési szerv)

Felsõfokú szakirányú
v., valamint a közalkal-
mazottak jogállásáról
szóló törvény és annak
végrehajtása tárgyában
kiadott jogszabályok-
ban foglalt elõírások.
Szociális szakvizsga,
vagy annak a megbízást
követõ két éven belüli
megszerzésére történõ
kötelezettségvállalás.

ÁEI: a képviselõ-testület dönté-
sét követõ hónap elsõ napjával
tölthetõ be.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben való
megjelenéstõl számított 60. nap.
Pehi: a pályázati határidõ leteltét
követõ soron következõ ülésén a
képviselõ-testület dönt.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
vagy kötelezettségvállalást a
szakvizsga megbízást követõ két
éven belüli megszerzésére, nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban résztvevõk
megismerhetik.
Pc: Pápa város jegyzõje.
f: Kanozsainé dr. Pék Mária
jegyzõ.
Tel.: (89) 313-050
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Kisfaludy-Ramassetter
Középiskola, Kollé-
gium, Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, Neve-
lési Tanácsadó
Rövidített név: Kisfalu-
dy-Ramasetter Iskola
8330 Sümeg,
Mártírok útja 1–3.
Tel.: (87) 550-012,
(87) 550-011
Fax: (87) 550-010
e-mail: kisfaludy@free-
mail.hu

Gimnáziumi intéz-
ményegység-vezetõ

Egyetemi szakirányú v.,
öt év középiskolai taná-
ri szgy.
Elõny: idegen nyelv is-
merete (nyelvvizsga)

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Tobakné Bella Mária
igazgató

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

Nevelési Tanácsadó
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi u. 32.

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, és a
szakképesítésnek meg-
felelõ munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy., vagy gyógypeda-
gógiai szakképesítés és
a szakképesítésnek
megfelelõ munkakör-
ben szerzett legalább öt
év szgy., pedagó-
gus-szakvizsga.
Elõnyben részesül az a
pályázó, aki pszicholó-
gus vagy gyermekpszi-
chiáter tanulmányokat
folytat.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. júl. 31.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 60. nap, illetve az
ezt követõ elsõ testületi ülés. A
pályázathoz csatolni kell: eredeti
oklevél, vagy annak közjegyzõ
által hitelesített másolata.
Pc: Vásárosnamény város pol-
gármestere.
A pályázatot zárt borítékban
postai úton, ajánlott küldemény-
ként kell beküldeni „Intézmény-
vezetõi pályázat, Nevelési
Tanácsadó” megjelöléssel.

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

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

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás pedagógus állásokra

Általános Iskola
5331 Kenderes,
Szent István út 36.

Matematika–kémia sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
f: Szûcs Pálné igazgató.
Tel./fax: (59) 528-034,
(20) 945-1524

Petõfi Sándor ÁMK
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Iskola
6456 Madaras,
Nagyboldogasszony u. 1.
Tel.: (79) 458-061

Fuvolatanár (óraadó),
harmonikatanár (teljes
állás), citeratanár (óra-
adó), klarinéttanár (tel-
jes állás)

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., tp., szl.
Pc: Máté Györgyné igazgató.

Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola
2425 Nagykarácsony,
Rákóczi F. u. 10.

Történelem–rajz, vagy
bármely szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., utazási költség.
Pc: Réz Istvánné igazgató.
Tel.: (25) 507-240

Vajda Péter Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium
5540 Szarvas,
Vajda P. u. 20.

Magyar–bármely sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Teleki Blanka Gimná-
zium és Általános Isko-
la
8000 Székesfehérvár,
Budai u. 7.

Tanító ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
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Tiszaparti Gimnázium
és Humán Szakközépis-
kola
5000 Szolnok,
Tiszaparti sétány 4.
Tel.: (56) 510-890

Informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
f: iskola igazgatója
Tel.: (56) 510-890

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 tünteti 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
pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 88. §
(1) bekezdése figylembevételével – a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hall-
gatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. tv. 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Rendõrtiszti Fõiskola állomá-
nyában pályázatot hirdet (betöltött létszámhelyeken) a
Fõigazgatóságon
1 fõ egyetemi tanári illetve a
Társadalomtudományi Tanszéken
1 fõ egyetemi tanári munkakör elnyerésére.
Az egyetemi tanári kinevezések határozatlan idõre létesülnek.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi végzettség,
– fõiskolai tanári kinevezés megléte,
– habilitált doktori fokozattal rendelkezzen,
– a szakképesítés megszerzésétõl számított legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– gyakorlati tapasztalatok a rendvédelmi oktatásban,
– habilitált tudományága mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert magas színvonalú (hazai és nem-
zetközi publikációkkal alátámasztott) tudományos tevékenység,
– alkalmas a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi tudományos munkájának vezetésére,
– legalább egy idegen nyelven képes elõadás megtartására,
– az 1996. évi XLV. tv. 3. § (2) bekezdésében írt feltételek megléte illetve az ott írtak tudomásul vétele,
– annak vállalása, hogy munkáját fõállásban látja el.

Az egyetemi tanár feladata:
– a tanszéken folytatott tantárgyak ismerete, azok magas szintû oktatása és tudományterületük mûvelése,
– kutatások folytatása,
– a tanszéken oktatott tantárgyakhoz tananyagok, tankönyvek, jegyzetek írása,
– rendszeres publikációs tevékenység,
– alkalmasság a hallgatók illetve a beosztottak tanulmányi illetve tudományos tevékenységének vezetésére,
– a tanszék által oktatott tudományterületek nemzetközi összehasonlításra képes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, munkahelyét és beosztását,
– tudományos fokozatát,
– eddigi szakmai munkájának részletes leírását, ezen belül:

= oktatási és tudományos munkájának részletes ismertetését,
= tudományos illetõleg szakmai szervezetekben végzett tevékenységét,
= fontosabb tanulmányútjait,

– nyilatkozatát fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmá-
ról és idõbeni behatároltságáról.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát,
– az egyetemi végzettséget, habilitációt, idegennyelv-ismeretet és fõiskolai tanári kinevezését tanúsító okiratok hiteles
másolatait,
– fontosabb tudományos publikációk jegyzékét,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a Rendõrtiszti Fõiskola bizottságai és testületei megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. november. 30.
A pályázatot a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.; postacím: 1525 Bu-
dapest, Rb. 27.) egy példányban kell benyújtani.
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A pályázónak a véleményezést megelõzõen – a fõiskola Szenátusa részére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
27. § (8) bekezdés j) pontjában biztosított jog gyakorlása érdekében – a fõiskola Szenátusa elõtt ismertetnie kell programját.

A pályázat megjelenésének helye: Igazságügyi Közlöny, Oktatási Közlöny

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk megismerhetõk a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán Kenyeres
András rendõrségi fõtanácsos osztályvezetõnél, a 392-3517-es vagy a 19-105-ös (bm) telefonszámon.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEM
rektora (1088 Budapest, Vas u. 2/c)
Színházi Fõtanszakán a
rektorhelyettesi feladatok ellátására

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– mesterfokozattal és szakképzettség, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezés,
– teljes munkaidõre szóló munka- vagy közalkalmazotti jogviszony az intézménnyel (vagy akivel az intézmény ilyen
jogviszonyt létesít),
– az Ftv. szerinti tudományos fokozat,
– bizonyított, eredményes, többéves vezetõi gyakorlat,
– rendelkezik oktatási, mûvészeti és szakmai koncepciók kialakítására és megvalósítására vonatkozó készséggel,
– oktatási, mûvészeti, gazdasági kapcsolatai révén képes segíteni az intézmény feladatainak eredményes ellátását,
– legalább egy világnyelven tárgyalóképes,
– az SZFE vezetõi követelményrendszere által meghatározott további követelmények.

A rektorhelyettes feladata a hatályos jogszabályok, valamint az SZFE Szervezeti és Mûködési Rendje alapján az SZFE
irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõtanszak képzési, tudományos, mûvészeti, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a fõtanszak fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a fõtanszak tantervére vonatkozó oktatási elvek kidolgozása,
– a beosztott dolgozók munkájának irányítása, a szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– közremûködik a fõtanszak oktatóinak és dolgozóinak kiválasztásában,
– kapcsolattartás a színházmûvészet szakmai testületeivel és a színházakkal,
– a fõtanszak produkciós és egyéb pályázatokra vonatkozó tervezeteinek kidolgozása,
– a rektor írásos felhatalmazására az SZFE képviseletének ellátása,
– az SZFE által meghatározott további feladatok (a fentiek közül a betöltendõ vezetõi állással összefüggõ feladatok).

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási tudományos, kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a felsõoktatási intézmény fõtanszakának vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelé-
seit, továbbá minden olyan iratot, amelyeket a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi kinevezést, az ide-
gennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály valamint a SZFE Szervezeti
és Mûködési Rendje szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik.
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A kinevezés hatálya: 2007. február 1-je.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatot a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem címére kell benyújtani (1088
Budapest, Vas u. 2/C) 2006. november 30-ig.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem rektorhelyettesi megbízatására”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben Bába Krisztina, az egyetem fõtitkára ad.
Cím: 1088 Budapest, Vas u. 2/C. Telefon: 338-4727. E-mail: szffrek@ella.hu

a Színházi és Filmfõtanszakra
egyetemi tanári állás betöltésére

Az egyetemi tanár feladata:
– a rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyának színvonalas elõadása, annak állandó tartalmi korszerû-
sítése és módszertani fejlesztése,
– tantárgyprogramok kidolgozása, elõadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása,
záróvizsgáztatása, oktatási segédletek összeállítása,
– az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelõ munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok veze-
tésében, kezdeményezõ szerep az egyetem feladatainak ellátásában,
– aktív részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében,
– aktív részvétel a hazai szakmai közéletben, közremûködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban,
– intézményi, intézeti, oktatásorientált, továbbá mûvészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben
való részvétel, valamint ezzel jelentõs szakmai eredmények elérésére törekvés, publikálás, a szakterületén korábban el-
ért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (szakmai) szinten tartása, bizonyítása,
– forráskutatási tevékenység végzése.

Pályázati feltétel:
Szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, doktori fokozat, idegen nyelv ismerete, legalább 15 éves szakmai és 10 éves
felsõoktatási/pedagógiai gyakorlat, kiemelkedõ tudományos vagy mûvészeti munkásság. A pályázó feleljen meg a felsõok-
tatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, (illetve a
MAB kívánalomrendszerében az egyetemi tanárokra elõírt egyéb) követelményeknek is.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási/kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– alkotó-/tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Mûködési Rendje szerint a kinevezéssel kapcso-
latban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. szeptember 1-je.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot a mellékleteivel együtt – 2006. november. 30-ig – 2 példányban kell a SZFE (Rektori Titkárság, 1088 Bu-
dapest, Vas u. 2/C) rektorához benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. augusztus 31.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az SZFE Színházi és Filmfõtanszak egyetemi tanári állására”.
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a Színházi és Filmfõtanszakra
egyetemi docens állás betöltésére

Az egyetemi docens feladata:
– a rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyának színvonalas elõadása, annak állandó tartalmi kor-
szerûsítése és módszertani fejlesztése,
– tantárgyprogramok kidolgozása, elõadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása,
záróvizsgáztatása, oktatási segédletek összeállítása,
– az intézményi és intézeti vezetés szervezési és oktató-nevelõ munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájá-
ban, azok vezetésében, kezdeményezõ szerep az intézmény és szervezete feladatainak ellátásában,
– aktív részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében,
– aktív részvétel a hazai szakmai közéletben, közremûködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban,
– intézményi, intézeti, oktatásorientált, továbbá mûvészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben
való részvétel, valamint ezzel jelentõs szakmai eredmények elérésére törekvés, publikálása, a szakterületén korábban el-
ért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (szakmai) szinten tartása, bizonyítása,
– forráskutatási tevékenység végzése.

Pályázati feltétel:
Szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, doktori fokozat, idegen nyelv ismerete, legalább 10 éves szakmai és 6 éves
felsõoktatási/pedagógiai gyakorlat, kiemelkedõ tudományos vagy mûvészeti és szakmai tapasztalat. A pályázó feleljen
meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rög-
zített követelményeknek is.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási/kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– alkotó-/tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Mûködési Rendje szerint a kinevezéssel kapcso-
latban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. február 1-je.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot a mellékleteivel együtt – 2006. november 30-ig – 2 példányban kell a SZFE (Rektori Titkárság, 1088 Buda-
pest, Vas u. 2/C) rektorához benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. január 31.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az SZFE Színházi és Filmfõtanszak egyetemi tanári állására.

Bába Krisztina s. k.,
fõtitkár
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A SEMMELWEIS EGYETEM
rektora
pályázatot hirdet
egyetemi tanári állások elnyerésére

Általános feladatok:
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– a megpályázott szakterületen megfelelõ szakmai gyakorlat, a szakvizsga megszerzését követõen (amennyiben az adott
szakterületen megszerezhetõ),
– tudományos fokozat,
– habilitáció,
– tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert, kiemelkedõ tudományos kutatói munkásság, doku-
mentálható iskolateremtõ tevékenység,
– legalább 10 éves oktatói gyakorlat,
– legalább egy világnyelv elõadó- és vitaképes ismerete.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
ANATÓMIA, SZÖVET- ÉS FEJLÕDÉSTANI INTÉZET
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladatok:
– az anatómiai kurrikulum modernizálásának szakmai koordinálása, különös tekintettel az oktatási reform során adódó
követelményekre,
– iskolateremtõ tudományos kutatóprogram irányítása,
– az Intézet adminisztratív feladataiban vállalt aktív részvétel.

Speciális feltételek:
– MTA doktori fokozat.

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
két egyetemi tanári állásra

1.
Speciális feladatok:
– bioetika oktatás és kutatás vezetése,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

Speciális feltételek:
– általános orvosi és filozófia szakos bölcsésztudományi oklevél,
– társadalomorvostani és pszichoterápiás szakképesítés.

2.
Speciális feladatok:
– pszichoszomatikus szakrendelés vezetése,
– pszichoszomatikus betegségekkel kapcsolatos kutatások irányítása,
– magatartásorvoslás oktatása.

Speciális feltételek:
– általános orvosi és pszichológusi diploma,
– pszichoterápiás szakvizsga.
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ORVOSI VEGYTANI, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA ÉS PATHOBIOKÉMIAI INTÉZET
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladat:
– az Intézet Molekuláris Genetikai Laboratóriumának vezetése.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent az MTA doktori fokozat megléte.

BÕR- NEMIKÓRTANI ÉS BÕRONKOLÓGIAI KLINIKA
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladatok:
– az Allergológiai Osztály vezetése,
– az allergológiai szakrendelés kibõvítése,
– az allergo-immunológiai PhD-képzés vezetése.

Speciális feltételek:
– bõrgyógyászati és allergo-immunológiai szakvizsga,
– kiemelkedõ klinikai tudományos akativitás.

I. SZ. GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladatok:
– igazgatóhelyettesi feladatok ellátása,
– osztályvezetõi feladatok ellátása a Gyermekklinika osztályos betegellátásában és speciális szakambulancia vezetésében,
– részvétel a magyar és idegen nyelvû graduális képzésben,
– irányító és szervezõ feladatok ellátása a gyermekgyógyászat posztgraduális képzésében,
– részvétel az Egyetem Doktori Iskolájának képzési és kutatási programjában,
– önálló kutatási terület irányítása,
– részvétel az MTA kihelyezett kutatólaboratóriumának munkájában.

Speciális feltételek:
– többéves önálló oktatásszervezési tapasztalat a graduális és posztgraduális képzésben,
– többéves gyógyító és nemzetközileg jegyzett kutató tevékenység a csontanyagcsere-zavarok diagnosztikájában és ke-
zelésében,
– sikeres kutatói aktivitás, jelentõs kutatási projektek irányításában,
– kutatási tevékenység vezetése az egyetem kutatólaboratóriuma és innovatív társaságok között.

I. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NÕGYÓGYÁSZATI KLINIKA
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladatok:
– a Klinika Asszisztált Reprodukciós Osztályának vezetése, mûködési feltételeinek biztosítása,
– a meddõség diagnosztikájának és kezelésének magyar, német és angol nyelvû oktatása.

Speciális feltétel:
– legalább 10 éves gyakorlat az asszisztált reprodukciós módszerek klinikai alkalmazásában, és ilyen témájú egyetemi
speciálkollégium tartásában,
– tudományos teljesítménye feleljen meg az MTA doktora tudománymetriai követelményeinek.

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
GYERMEKFOGÁSZATI ÉS FOGSZABÁLYOZÁSI KLINIKA
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladatok:
– a gyermekfogászati és fogszabályozási tárgy oktatása,
– a gyermek-fogorvos és fogszabályozó szakorvosjelöltek képzése és továbbképzése,
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– tudományos kutatás,
– utánpótlás-nevelés.

Speciális feltételek:
– legalább 15 éves oktatói tapasztalat,
– gyermekfogászati, fogszabályozási és fog- és szájbetegségek szakvizsga megléte.

KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI KLINIKA
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladatok:
– a klinikai preventív oktatás szervezése és vezetése,
– a már kidolgozott curriculum mindenkori folyamatos korszerûsítése,
– elõadások, ill. gyakorlatok tartása,
– részvétel a Konzerváló Fogászati Klinika egyéb oktatási munkájában elõadások tartásával, ill. gyakorlatok felügyele-
tével, vizsgáztatással, posztgraduális képzéssel,
– munkája terjedjen ki a fogászati kutatásokra, kutatócsoport vezetése és mûködtetésére.

Speciális feltételek:
– legalább 15 éves oktatási tapasztalat,
– fog- és szájbetegségek szakvizsga megléte.

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR
KINEZIOLÓGIAI ÉS SPORTORVOSI INTÉZET
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladatok:
– az oktató-nevelõ munka szervezése, irányítása, elõadások tartása, vizsgáztatás,
– a tudományos munka szervezése, irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése.

Speciális feltétel:
– a testnevelés- és sporttudományban jelentõs tudományos tevékenység.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
Sportmenedzsment Tanszék
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladatok:
– a sportmenedzsment tantárgy oktatása valamennyi szakon és tagozaton,
– magyar és angol nyelven doktoranduszképzés,
– a sportmenedzser szak vezetése, irányítása, tantárgyfejlesztési programjainak gondozása,
– az egyetemi szintû sportmenedzserképzés szakalapítási, szakindítási dokumentációjának elkészítése,
– az oktatási rendszer fejlesztése, az európai egyetem oktatási rendszeréhez való igazodás,
– a tudományos munka végzése, irányítása.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
Társadalomtudományi Tanszék
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladatok:
– a politológia, olimpizmus tantárgyak oktatása a Bsc, Msc szakokon,
– részvétel a PhD-képzésben,
– a XX. századi magyar történelem kutatása, különös tekintettel annak sporttörténeti, katonapolitikai vonatkozásaira.
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EGÉSZSÉGÜGYI FÕISKOLAI KAR
Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet
egy egyetemi tanári állásra

Speciális feladatok:
– egészségügyi szaktanár Msc-képzésében szakfelelõsi feladatok ellátása,
– a képzéssel kapcsolatos kutatási tevékenység koordinálása,
– közremûködés az egészségügyi szakoktató szakirányú továbbképzés megtervezésében, a képzés indítása esetén szak-
felelõsi teendõk ellátása,
– az egészségügyi szaktanárképzés pedagógusmesterség tantárgyi modulján belül a neveléselméleti kurzus tantárgyfele-
lõsi feladatainak ellátása, a tantárgy oktatása,
– tanterv és tananyag fejlesztése.

Speciális feltételek:
– rendelkezzen hazai és külföldi szakmai kapcsolatokkal,
– többéves felsõoktatási gyakorlat,
– dokumentálható aktív tudományos tevékenység.

A pályázatnak a következõ dokumentumokat kell tartalmaznia:
– pályázat: a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– szöveges szakmai önéletrajz (aláírással és dátummal ellátva),
– amennyiben a speciális feladatok között vezetõi feladatok ellátása is szerepel, a vezetésre vonatkozó elképzelések (ma-
ximum 3 gépelt oldal),
– oktatási tevékenységre és a tudományos, publikációs tevékenységre vonatkozó adatok a bizottságok kívánalmai sze-
rinti idõtartamban,
– publikációs tevékenység adatai: a teljes tevékenységen belül az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából
fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatai, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellõen részletes dokumen-
tációja. A pályázó munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatok. Az adott idõszakra vonatkozó teljes
publikációs, illetve alkotási listát is mellékelni kell. A publikációs listát az alábbiak szerint kell összeállítani: könyvnél:
szerzõ(k), könyv címe, kiadási helye, éve, kiadó, terjedelem. Folyóiratban közölt tanulmánynál: szerzõ(k), cikk címe, fo-
lyóirat neve, évszáma, folyóiratszám, oldalszám. (A publikációs lista, az impakt faktorok, illetve a citációs adatok hite-
lességét az Egyetem Központi Könyvtárában a pályázónak ellenjegyeztetni kell!)
– megjelent közlemények elsõ oldalának fénymásolata (1 példányban!)
– kérdõív az egyetemi/fõiskolai tanári és/vagy igazgatói/tanszékvezetõi pályázatok elbírálásának szempontjaihoz. (Be-
szerezhetõ az Egyetem Humánerõforrás Igazgatóságán, vagy letölthetõ a www.old.sote.hu/human honlapról), (a kérdõív
hitelességét az Egyetem Központi Könyvtárában a pályázónak ellenjegyeztetni kell)
– személyi adatlap (beszerezhetõ az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán, vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról).

Az elbíráláshoz szükséges személyi dokumentumok:
– a pályázati kiírásnak megfelelõ egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány vagy hiteles másolata,
– szakképesítést igazoló okmány vagy hiteles másolata,
– tudományos fokozatot igazoló okmány vagy hiteles másolata,
– habilitációs oklevél vagy hiteles másolata,
– az idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása (nyelvvizsga-bizonyítvány vagy hiteles
másolata),
– három hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– orvosok/gyógyszerészek alap- és mûködési nyilvántartási igazolványa,
– a pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban illetékes MAB bizottság kívánalom-
rendszere szerint történjék a MAB véleményezése,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabályza-
tokban rögzített testületek és bizottságok megismerjék,
– az önéletrajzot, a kérdõívet és a vezetõi elképzeléseket elektronikus formában is, floppyn vagy az uani-
ta@rekhiv.sote.hu e-mail címre,
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– a Magyar Akkreditációs Bizottság egyetemi és fõiskolai tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott tartalmi kí-
vánalmait és a véleményezés szempontrendszerét – tudományáganként – a MAB Szervezeti és Mûködési Szabályzata
tartalmazza, amely megtekinthetõ a www.mab.hu honlapon.

A pályázatok leadási határideje: 2006. november 30-ig.
A pályázatok elbírálásának határideje legkésõbb: 2007. augusztus 31.
A fentiek szerint összeállított pályázatokat egyetemi/fõiskolai tanári állást pályázó esetén 11 példányban az Egyetem
Humánerõforrás Igazgatóságára (1085 Budapest, Üllõi út 26. fszt. 10–11.) kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet az
Állam- és Jogelmélet Tanszék
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatkörébe tartozik:
– a jog- és állambölcselet, a jogi alaptan valamint a jogi dogmatika oktatásában való részvétel a nappali, az esti és a leve-
lezõ tagozatos jogászképzésben, illetve a doktori képzében, ennek keretében:
– kötelezõ és alternatív elõadások tartása, gyakorlatok és szemináriumok vezetése, idegen nyelven is,
– évfolyam és záró dolgozatok, doktori (PhD) disszertációk témavezetése, vizsgáztatás, tankönyvek, egyetemi jegyze-
tek, oktatási segédanyagok írása,
– tudományos kutatói tevékenység a jog- és állambölcselet területén; (elsõsorban a magyar jogbölcseleti tradíció kutatá-
sa, valamint a rendszerváltás társadalmi, politika és jogi környezetének vizsgálata),
– a tanszék belsõ és külföldi kutatási programjainak összefogásában és irányításában való részvétel;
– a beosztott oktatók és a doktoranduszok oktatási tevékenységének és tudományos munkájának irányításában történõ
közremûködés,
– a nemzetközi tudományos és szakmai közéletben való részvétel.

A munkakör betöltésének feltételei:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. tv.); az 53/2006. (III. 14.) Korm. rende-
letben elõírtaknak, a MAB egyetemi tanári kinevezésének véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglal-
taknak, valamint az ELTE Foglalkoztatási Követelményrendszer III. kötetében elõírt, az egyetemi tanári álláshely elnye-
réséhez szükséges elvárásoknak,
– a pályázónak legyen a jog- és állambölcselet oktatása terén 12 éves egyetemi oktatói gyakorlata,
– könyvekben és rangos (bel- és külföldi) folyóiratokban közzétett tanulmányokban dokumentált nemzetközileg ismert
publikációs tevékenység a jog- és állambölcselet területén.

Nemzetközi Jogi Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatkörébe tartozik:
– a nemzetközi jog oktatásában való részvétel a nappali tagozatos jogászképzésben és a doktori képzésben,
– kötelezõ és alternatív elõadások tartása, gyakorlatok és szemináriumok vezetése,
– évfolyam és záró dolgozatok, doktori (PhD) disszertációk témavezetése, vizsgáztatás, tankönyvek, egyetemi jegyze-
tek, oktatási segédanyagok írása,
– tudományos kutatói tevékenység a nemzetközi jog területén (elsõsorban az alapvetõ jogok, fõként a szociális és a ki-
sebbségi jogok nemzetközi védelmének, és a terrorizmus elleni nemzetközi jogi védekezésnek az önálló kutatását, to-
vábbá a tanszéki kutatási programok összefogását és irányítását várjuk a pályázótól),
– a beosztott oktatók és a doktoranduszok oktatási tevékenységének és tudományos munkájának irányításában történõ
közremûködés,
– részvétel a nemzetközi tudományos és szakmai közéletben.
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A pályázat feltételei:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. tv.); az 53/2006. (III. 14.) Korm. rende-
letben elõírtaknak, a MAB egyetemi tanári kinevezésének véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglal-
taknak, valamint az ELTE Foglalkoztatási Követelményrendszer III. kötetében elõírt, az egyetemi tanári álláshely elnye-
réséhez szükséges elvárásoknak,
– a pályázónak legyen a jog nemzetközi oktatása terén 12 éves egyetemi oktatói gyakorlata,
– könyvekben és rangos (bel- és külföldi) folyóiratokban közzétett tanulmányokban dokumentált nemzetközileg ismert
publikációs tevékenység a nemzetközi jog területén.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a pályázó szakmai munkájára vonatkozó terveit,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, illetve az ELTE-n
szerzett habilitált doktori oklevél másolatát az eredeti okiratok bemutatása mellett (külsõ pályázó esetében közjegyzõ ál-
tal hitelesített okiratokat),
– az utóbbi 10 évben megjelent publikációk bibliográfiai adatait, kiegészítve az e mûvekre történt szakirodalmi hivatko-
zások jegyzékével,
– erkölcsi bizonyítványt.

A szabályszerûen felszerelt pályázatokat az ELTE ÁJK Dékáni Titkárságára (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) kell be-
nyújtani 2006. november 30-ig.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
Magyar Irodalomtörténeti Intézetbe
2 fõ egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
1. A XIX. és XX. századi magyar- és világirodalom-történet oktatása (elõadások és szakszemináriumok tartása, részvétel
a PhD-oktatásban), a romantika, képzõmûvészet, film és színház, irodalom kapcsolatainak kutatása. Elõnyt jelent német
vagy angol szakos egyetemi diploma mellett mûvészettudományi képzettség, gyakorlat idegen nyelvû oktatásban, több-
éves tapasztalat a nemzetközi tudományszervezés terén, külföldi egyetemeken kutatási és aktív kritikai tevékenység.

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
2. A felvilágosodás és a romantika magyar irodalmának oktatása és kutatása, az oktató- és kutatómunkával kapcsolatos
szervezési teendõk ellátása, részvétel a tanszék doktoriskolai programjában. A pályázó az egyetemi tanári állás betölté-
sének általános feltételein túl rendelkezzék több évtizedes hazai és legalább egy éves külföldi felsõoktatási gyakorlattal,
megfelelõ nyelvtudással valamint kellõ jártassággal a kutatómunka megszervezésében.

Filozófiai Intézetbe
részfoglalkozású (87 órás) egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
A kinevezendõ, több mint tízéves oktatói gyakorlattal rendelkezõ egyetemi tanárnak a filozófia több diszciplínája, így a
metafizika, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia és a politikai filozófia terén képesnek kell lennie magas szintû, iskolate-
remtõ oktatói tevékenységre. Fõ feladata, hogy a filozófia szakon a metafizika, az ismeretelmélet és az analitikus filozó-
fia tárgykörében MA- és PhD-szintû kurzusokat vezessen, e tárgyakban felelõsséget vállaljon az oktatási folyamat meg-
szervezéséért, szakdolgozatok és doktori disszertációk témavezetéséért. Kívánatos, hogy felsõoktatási intézményekben
és oktatási egységekben vezetõi gyakorlattal rendelkezzen.
Tudományos téren a modern metafizika és ismeretelmélet nemzetközileg ismert mûvelõjének kell lennie, aki eredmé-
nyeit több magyar és idegen nyelvû monográfiával, tanulmánykötetekkel, rangos folyóiratokban közölt publikációkkal
igazolta. Konferenciaképesnek kell lennie legalább három világnyelven (elõnyt élvez az angol, német, francia vagy
olasz), angol nyelven pedig többéves oktatói gyakorlattal kell rendelkeznie.
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Angol–amerikai Intézetbe
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
Rendelkezzék felsõoktatási vezetõi tapasztalattal, szakterületén legalább húszéves oktatási és kutatási gyakorlattal, leg-
alább négy önálló publikált könyvvel, valamint nagyszámú rangos publikációval hazai és nemzetközi fórumokon, és ki-
terjedt nemzetközi kapcsolatokkal. A törvényben elõírt tevékenységi körökön túl a leendõ egyetemi tanár feladatai közé
tartozik az alap-, a mester-, és a doktori képzési szinten elõadások, szemináriumok és konzultációs alkalmak meghirdeté-
se az angol irodalom és kultúra történetének tárgykörében, különös tekintettel a kora újkori angol irodalom és kultúra
korszakára és William Shakespeare drámáira, valamint az irodalom, illetõleg az irodalomelmélet és a filozófia kapcsola-
tát vizsgáló kérdések területén. Ezen felül vegyen aktívan részt az intézet, illetõleg a kar oktatói és tudományos életének
iskolateremtõ hatású szervezésében és irányításában, kutatási eredményeinek folyamatos közzétételével, hazai és nem-
zetközi konferenciák szervezésével, új tantárgyak, tantárgyi programok kidolgozásával és fejlesztésével, fiatalabb kollé-
gái munkájának támogatásával, legyen kész intézményét rangos hazai és nemzetközi fórumokon képviselni.

Mûvészettörténeti Intézetbe
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
A pályázó legyen a XIX–XX. századi egyetemes és magyar mûvészet ismert szakértõje. Ebben a témakörben komoly
publikációs tevékenységet folytasson. Különös hangsúllyal foglalkozzék a kortárs képzõmûvészettel és a modern épí-
tészettel. Rendelkezzék nemzetközi szakmai kapcsolatokkal. Legyen elismert kutatói és kutatásszervezõi tevékenysé-
ge. Tartson elõadásokat, szemináriumokat a mûvészettörténeti doktori iskolában. Feladatai közé tartozik a szakdolgo-
zatok, disszertációk témavezetése vagy bírálata is. A pályázó rendelkezzék legalább 10 féléves egyetemi oktatói gya-
korlattal.

Mûvészetelméleti és Médiakutatási Intézetbe
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
A médiatudomány körében elõadások tartása, gyakorlati foglalkozások vezetése, PhD-képzésben ennek az új humántu-
dományi szakiránynak oktatásában való részvétel. Továbbá rendelkezzék oktatói gyakorlattal (tárgyterület: médiatudo-
mány és médiatörténet), szakirányú publikációkkal (a médiaelmélet és -történet alapvetõ kérdései, áthagyományozás
eszközei, a megõrzés intézményes formái, stb.), akadémiai doktori fokozattal, szakirányú habilitációval.

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetbe
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
Elõadások és szemináriumok tartása, szakdolgozatok irányítása a magyar nyelvtörténet, dialektológia, névtan és nyelv-
tudomány-történet témakörébõl az alap- és mesterfokú képzésben, elsõsorban a magyar szakon; részvétel a magyar
nyelvtudományi PhD-képzésben, doktori értekezések témavezetése az említett témakörökben; részvétel és irányító mun-
ka az érintett szakterületeken folyó hazai és nemzetközi tudományos kutatásban. A pályázásnak feltétele, hogy a pályá-
zónak legyen tudományos fokozata, habilitációja, szakterületén széles körû ismertsége és több évtizedes egyetemi okta-
tási és kutatási tapasztalata.

Ókortudományi Intézetbe
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
Részvétel az Ókortudományi Intézet, és azon belül a Latin Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatási, tudományos kutatási és
nemzetközi tevékenységében, valamint az Ókortudományi Doktori Programban. Elõadásokat, kötelezõ szemináriumo-
kat és szakszemináriumokat kell tartania elsõsorban az ókori latin irodalomból (irodalomtörténet, auktorolvasás, szöveg-
kritika), és kiemelt stratégiai feladatként a közép- és újkori egyetemes és magyarországi latinirodalom különbözõ terüle-
teirõl. Kitekintéssel kell bírnia a klasszika-filológia, a medievisztika és az érintkezõ korszakok és tudományterületek mi-
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nél több vonatkozására. Részt kell vennie az ókori és keleti nyelvek és kultúrák képzési ág irodalmi és vallástörténeti tár-
gyai szervezésében és oktatásában. Elõnyt jelent a tágabb körû oktatásszervezõ tapasztalat, beleértve az egyetemi tan-
könyvek írását és szerkesztését.

Orientalisztikai Intézetbe
egyetemi tanári állásra az

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
A klasszikus kínai nyelv, kínai filozófia és vallások tanítása, a Kelet-ázsiai Tanszék oktatási és kutatási munkájának irá-
nyítása. Az egyetemi tanárral szemben elvárás, hogy a sinológiában nemzetközi színvonalú kutatási eredményekkel, ma-
gyar- és idegennyelvû publikációkkal rendelkezzék, a modern és klasszikus kínai nyelv mellett más kelet-ázsiai nyelvet
is ismerjen, legyenek tapasztalatai a kínai nyelv és kultúra egyetemi szintû oktatása terén.

Történeti Intézetbe
2 fõ egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
1. A kora újkori egyetemes történeti elõadások tartása, szemináriumok, speciális kollégiumok vezetése BA-, MA-,
PhD-szinten, a kora újkori MA-képzés kidolgozásának koordinálása a Történeti Intézetben, alapkutatások végzése külö-
nös tekintettel a felvilágosult abszolutizmus, a Habsburg Birodalom és a Habsburg–magyar kapcsolatok témakörében.
A pályázat beadásának elõfeltétele legalább 15 éves egyetemi oktatási gyakorlat kora újkori egyetemes történelem tárgy-
körben, habilitáció, MTA-doktora tudományos fokozat, magyar és idegen nyelvû publikációk, elõadói képesség leg-
alább két idegen nyelven.

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
2. A 19–20. századi egyetemes történeti elõadások, szemináriumok tartása, különös tekintettel a diplomáciatörténet, a
francia–orosz–szovjet kapcsolatok, az összehasonlító Európa-történet területén. Ezen kívül részt kell vennie a doktori
képzésben, PhD-disszertációk, diplomamunkák irányításában és a tanszék kutatómunkájában. A pályázat beadásának
elõfeltétele legalább 15 éves egyetemi oktatási gyakorlat új- és jelenkori egyetemes történelem tárgykörben, habilitáció,
MTA-doktora tudományos fokozat, magyar és idegen nyelvû publikációk.

Szláv és Balti Filológiai Intézetbe
2 fõ egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
1. orosz leíró nyelvészeti tárgyak oktatása, szakdolgozatok irányítása és elbírálása a nevezett intézet Keleti Szláv és Balti
Filológiai Tanszékén, mind a hagyományos, mind az új típusú kétciklusú képzésben. Feladata továbbá a Nyelvtudomá-
nyi Doktori Iskola orosz nyelvészeti, valamint a szlavisztikai doktori programjában való részvétel elõadások rendszeres
tartásával, témavezetéssel, opponensi megbízások teljesítésével, a teljes doktori eljárásban való közremûködéssel. Tu-
dományos téren feladata a tanszéken folyó nyelvészeti kutatások összehangolása és segítése. Az egyetemi tanári állás be-
töltésének feltétele habilitáció, valamint az MTA doktora cím megléte, lehetõleg többéves vezetõi gyakorlat.

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
2. A XX. századi orosz irodalom tanítása a bölcsészkari képzés minden szintjén, e szakterület irodalomtudományi, iroda-
lomtörténeti és kultúrtörténeti kutatása, különösen tekintettel a próza- és kortárs irodalomra, sokoldalú doktori iskolai
oktatás és témavezetés; aktív mûfordítói tevékenység, mûfordítás és mûfordítás-kritika elméleti és gyakorlati oktatása,
új fiatal mûfordítók képzése; nemzetközi együttmûködésekben, pályázatokban és konferenciákon való részvétel és ezek
szervezése, hallgatói kutatói csoport(ok) létrehozása és mûködtetése, tevékenység szakmai testületekben, valamint az
orosz irodalom és kultúra egyetem falain kívüli népszerûsítõ ismeretterjesztése. A pályázónak (2000 elõtt szerzett) egye-
temi habilitációval, MTA doktora címmel, legalább tízéves irodalmi szakterületen végzett egyetemi docensi elõadói és
kutatói gyakorlattal, megfelelõ és dokumentált tudományos-szakmai alkotótevékenységgel, legalább két monográfiával
és tankönyvszerkesztési gyakorlattal, nemzetközileg is ismert publikációkkal több nyelven, rendszeres konferen-
cia-részvételi tevékenységgel, továbbá egyetemi doktori programban alapító tagi múlttal és az oroszon kívül két európai
nyelven nyelvvizsgával alátámasztott elõadói gyakorlattal kell rendelkeznie.
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Az összes egyetemi tanári állásra pályázónak tudományos (doktori) fokozattal és habilitációval kell rendelkeznie. Ezen
túlmenõen a pályázónak meg kell felelnie a többször módosított felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. tv.) tá-
masztott további követelményeknek, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempont-
rendszerében foglaltaknak, valamint az ELTE oktatói követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári álláshely el-
nyeréséhez szükséges elvárásoknak. A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, a legmagasabb tudományos fokozat,
habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, továbbá tudományos munkák jegyzéke, hatósági er-
kölcsi bizonyítvány. A szabályosan felszerelt pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I/140.) kell 2006. november 30-ig benyújtani.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet a
KÉMIAI INTÉZET
Fizikai Kémiai Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár oktatási feladata, hogy:
– fizikai kémia fõkollégiumi elõadást tartson, valamint laboratóriumi gyakorlatot szervezzen és irányítson gyógysze-
részhallgatók részére,
– kémia fõkollégiumi elõadást tartson környezettan tanár és környezettudomány szakos hallgatók részére,
– reakciókinetikai elõadásokat tartson a Kémia Doktori Iskola programja keretében,
– diákkörös, diplomamunkás és doktori iskolás hallgatók munkáját irányítsa témavezetõként, alkalmazott rekaciókine-
tika témakörben,
– korszerû oktatási segédanyagokat állítson össze és fejlesszen tovább a fenti oktatási tevékenységhez kapcsolódóan.

Kutatási, tudományszervezési feladata a tanszék reakciókinetikai kutatóbázisának fenntartása, és aktív részvétel annak
munkájában korszerû témák mûvelésével.
A meghirdetett állásra az pályázhat, akinek többéves egyetemi elõadási gyakorlata van, és oktatási feladatait angol nyel-
ven is el tudja látni. A pályázótól nemzetközileg elismert tudományos tevékenységet, nemzetközi tudományos kapcsola-
tokat, valamint oktatás- és tudományszervezési tapasztalatokat várunk el.

Az egyetemi tanári pályázatok általános feltételei:
– pályázhatnak habilitációval és tudományos fokozattal rendelkezõ személyek,
– minden pályázónak meg kell felelnie az 1993. évi LXXX. felsõoktatási törvényben foglaltaknak, valamint az ELTE
Oktatói Követelményrendszerében és a TTK Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglalt feltételeknek,
– a pályázatot kérjük a MAB által kért formában összeállítani. A követelmény a MAB honlapján található meg
(www.mab.hu).

A pályázathoz mellékletként két példányban csatolni kell:
– személyi adatlap (a TTK Titkárságán kapott adatlap),
– szakmai önéletrajz, és max. egy oldal terjedelmû tömörített változat (a MAB által kiadott szempontrendszerek figye-
lembevételével),
– egyetemi tanári feladatokkal kapcsolatos munkaterv (a MAB által kiadott szempontrendszerek figyelembevételével),
– publikációs jegyzék (a TTK álláspályázathoz elõírt formában és a MAB által kiadott szempontrendszerek figyelembe-
vételével),
– idézettségi jegyzék, melyet a pályázó szakterületén szokásos formában és saját belátása szerinti részletezettséggel állít
össze (a MAB által kiadott szempontrendszerek figyelembevételével),
– minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendõ lehet,
– írásos beleegyezés arról, hogy a pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– végzettség, tudományos fokozat, habilitáció, nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített másolata.

A szabályszerûen elkészített pályázatokat 2006. november 30-ig kell benyújtani a TTK Dékáni Titkárságán (1117 Buda-
pest, Pázmány Péter sétány 1/A I. emelet 127 szoba. tel.: 372-2545).
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BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
Pszichopedagógiai Tanszékére
pályázatot hirdet
határozatlan idejû teljes munkaidõs
fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: az Ismeretek a szociálpolitika és szociális munka körébõl, az önismeretfejlesztõ
technikák, a Tánc- és mozgásterápia, valamint Pszichodramatikus elemek alkalmazása címû tárgyak oktatása a képzés
minden tagozatán. Kutatási feladatok ellátása A társadalmi integráció lehetõségei a beilleszkedési zavarokkal küzdõ fia-
talok és felnõttek esetében témakörben.

A pályázat feltételei:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat (kandidátusi vagy PhD),
– legalább 12 éves felsõoktatási gyakorlat, amelybe 5 év szakirányú munkavégzés is beszámítható,
– oktatási, tudományos és tudományszervezési tapasztalatok, vezetési készségek fiatal oktatók szakmai és tudományos
munkájának irányítására,
– idegen nyelven való elõadókészség,
– szakterületének mértékadó körei elõtt ismert kiemelkedõ szakmai tevékenység,
– széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer,
– rendszeres szakmai és közéleti tevékenység,
– publikációs tevékenység.

A benyújtandó pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– oktatói és tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását és jelentõsebb külföldi tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a tudományos munkák publikációs jegyzékét és idézettségi adatokat,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két példányban,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A fõiskolai tanári pályázatot az elõírt mellékletekkel együtt, 2006. november 30-ig az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Fõiskolai Kar fõigazgatójához (1097 Budapest, Ecseri út 3.) kell benyújtani.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
pályázatot hirdet a
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
Mechatronika, Optika és Mûszertechnika Tanszékre
1 teljes munkaidõs
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a mechatronika, a mûszaki optika vagy a mûszertechnika tudományterületei kö-
zül valamelyik átfogó, magas szintû ismeretén, többéves felsõoktatási tapasztalaton alapuló oktatása és kutatása, a be-
osztott oktatók és PhD-hallgatók munkájának irányítása, a tanszék nemzetközi és hazai elismertségének növelése, pályá-
zatok kezdeményezése, a tanszék infrastruktúrájának, laboratóriumainak fejlesztése, az oktatói és vezetõi utánpótlás ne-
velése. A pályázó rendelkezzen a mûszaki tudomány doktora, vagy az MTA doktora tudományos fokozattal.
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ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR
Ipari és Mezõgazdasági Épülettervezési Tanszékre
1 teljes munkaidõs
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az Ipari épülettervezés 1., 2.; a Mezõgazdasági épülettervezés 1., 2. és Diploma-
tervezés c. tárgyak teljes körû oktatása, a gyakorlati feladatok meghatározása, segédlet készítése, konzultáció, vizsgázta-
tás. A kortárs építészmûhelyek – építészeti fórum c. kari tárgy tanszéki munkarészének meghatározása, irányítása, vala-
mint részvétel az Építészmérnöki Doktori Iskola munkájában (témavezetés, pályázatok, feladatmeghatározás).
A pályázó legyen a kar teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatója, aki legalább 10 éves oktatói és szakmai tapasztalat-
tal rendelkezik ipari- és mezõgazdasági épületek tervezése terén.

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékre
1 teljes munkaidõs egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a tanszék profiljába tartozó elméleti és gyakorlati területekre esõ oktatási és ku-
tatási tevékenység irányítása, jegyzet, tankönyv és szakkönyv írások irányítása; irányító szerep vállalása a kutatási pá-
lyázatokban, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében; fiatalok oktató-kutató munkájának és doktoranduszok munkájá-
nak irányítása, közremûködés PhD- és habilitációs eljárásokban; részvétel az egyetemi és a kari szakmai-közéleti mun-
kában.
A pályázónak okleveles villamosmérnöki végzettséggel, legalább 15 éves oktatási és/vagy kutatási gyakorlattal, az
MTA doktora tudományos fokozattal, nemzetközileg elismert kutatási eredményekkel és publikációkkal, iskolateremtõ
szakmai munkássággal kell rendelkeznie.

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékre
2 teljes munkaidõs
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyik egyetemi tanár feladata: az orvosbiológiai rendszerek témaköréhez kapcsolódóan az orvosbiológiai
mérés- és rendszertechnika oktatása, az oktatott tananyag folyamatos fejlesztése, új képzési programok kidolgozása, to-
vábbá ugyanezen témakörök kutatásában mind hazai, mind nemzetközi együttmûködésekben szakmai irányítói és közre-
mûködõi tevékenység végzése, a hazai és a nemzetközi kapcsolatok ápolása, doktoranduszok munkájának irányítása.
A pályázónak okleveles villamosmérnök végzettséggel, 10 éves oktatási és/vagy kutatási gyakorlattal, az MTA doktora
címmel, nemzetközileg elismert kutatási eredményekkel, publikációkkal, illetve legalább egyéves nemzetközi kutatói
tapasztalattal kell rendelkeznie. Követelmény az angol nyelv tárgyalási/elõadói szint û ismerete.
A kinevezendõ másik egyetemi tanár feladata: a szolgáltatásbiztos rendszerek témaköréhez kapcsolódóan az informati-
kai rendszerek tervezésének oktatása, az oktatott tananyag folyamatos fejlesztése, új képzési programok kidolgozása, to-
vábbá ugyanezen témakörök kutatásában mind hazai, mind nemzetközi együttmûködésekben szakmai irányítói és közre-
mûködõi tevékenység végzése, a hazai és a nemzetközi kapcsolatok ápolása, doktoranduszok munkájának irányítása.
A pályázónak okleveles villamosmérnöki végzettséggel, 10 éves oktatási és/vagy kutatási gyakorlattal, az MTA doktora
címmel, nemzetközileg elismert kutatási eredményekkel, publikációkkal, illetve legalább egyéves nemzetközi kutatói és
oktatói tapasztalattal kell rendelkeznie. Követelmény az angol és a német nyelv tárgyalási/elõadói szint û ismerete.

Számítástudományi és Információelméleti Tanszékre
1 részmunkaidõs
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a diszkrét matematikai tárgyak oktatása, kutatómunka végzése és a doktori isko-
lában résztvevõk munkájának irányítása.
A pályázónak okleveles matematikus végzettséggel, az MTA doktora címmel, 10 éves oktatási és/vagy kutatási gyakor-
lattal kell rendelkeznie, továbbá nemzetközi mércével mérve is kiemelkedõ színvonalú kutatómunkát kell folytatnia a
gráfelméletben, elsõsorban gráfok színezése és listaszínezése témakörben.
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Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékre
1 teljes munkaidõs
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a mobil- és szélessávú rádiókommunikáció utóbbi 10 éves széles körû elterjedé-
se és a távközlésben betöltött egyre növekvõ szerepe kapcsán a tanszék jelentõsen bõvülõ szakmai területein – az elekt-
romágneses térelméleti módszerek magas szintû alkalmazása hullámterjedési és antennaelméleti feladatok megoldásá-
hoz, az adaptív antennarendszerek kutatása, továbbá az alap- és posztgraduális oktatásba történõ hangsúlyosabb szere-
peltetése, a jelfeldolgozás és mobilhálózatok magas szintû ismerete terén – folyó oktatási és kutatási munka szervezése,
összehangolása és fejlesztése, kiemelt feladata a doktoranduszoktatás felügyelete, beosztásának megfelelõen részt kell
vennie a tanszék irányítási és adminisztrációs feladataiban.
A pályázónak okleveles villamosmérnök végzettséggel, 10 éves oktatási és/vagy kutatási gyakorlattal, továbbá az MTA
doktora címmel kell rendelkeznie.

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR
Vasúti Jármûvek Tanszékre
1 részmunkaidõs
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: bekapcsolódás az Általános jármûgéptan és a Vasúti jármûvek tervezése és vizs-
gálata c. tárgyak oktatásába, továbbá a professzionális szoftver rendszereken alapuló CAD módszerek és az informatikai
alapú jármûtervezés oktatásának összefogása és fejlesztése. Tudományos munkája kapcsolódjon a tanszéken folyó jár-
mûszerkezettani és jármûrendszer-dinamikai kutatásokhoz.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszékre
1 teljes munkaidõs
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: meghatározó szerep vállalása a tanszék oktatási tevékenységében, különös te-
kintettel a két szintû képzésbõl adódó új feladatokra, a fizika alapszak és a fizikus mesterszak elméleti tárgyainak elõadá-
saira, a kondenzált anyagok elméletével kapcsolatos speciális elõadások tartására, továbbá diplomamunkát készítõk és
PhD-hallgatók témavezetésére.
A pályázótól elvárjuk, hogy az elméleti szilárdtestfizika valamely területén megfelelõ oktatási tapasztalattal rendelkezzék, le-
hetõség szerint a nanorendszerek és -eszközök témában nemzetközileg is kiemelkedõ eredményei legyenek, sikeres pályázati
és kutatásirányítási tevékenységet folytasson, továbbá széles körû tudományos együttmûködésekben vegyen részt.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Egyetemi tanárok kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiak-
ban: az Ftv.) 81. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a 87. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza.
Ennek értelmében az egyetemi tanári munkakörben történõ alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék az elõírt
iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, büntetlen elõéletû és cselekv õképes legyen, valamint
a) rendelkezzék doktori fokozattal, továbbá legyen
b) az adott tudomány- vagy mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos ku-
tatói, illetve mûvészi munkásságot fejt ki,
c) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján legyen alkalmas
– a hallgatók,
– a doktori képzésben részt vevõk,
– a tanársegédek
tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére,
d) idegen nyelven publikáljon,
e) tartson szemináriumot, elõadást.

Az Ftv. 106. § (5) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság a jogszabályban foglalta-
kon kívül értékeli a jelölt oktatói, tudományos, illetve mûvészeti eredményeit.
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A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Sza-
bályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere, a pályá-
zatok összeállítása és a MAB véleményezési eljárása, valamint a pályázatok elbírálásának kívánalomrendszere tárgyú
közleménye (www.mab.hu) VI. fejezetében megadja az egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott –
alapvetõ, valamint a tudományági bizottságok szerinti – tartalmi kívánalmait és a véleményezés szempontrendszerét,
amelyek alapján az egyetemi tanári pályázatokat elbírálja.
Az egyetemi tanári kinevezésekre az Ftv. 88. §-ában és 89. §-a (1) bekezdésében, továbbá a BME Humánpolitikai Sza-
bályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján 2007. szeptember 1-jei hatállyal kerül sor.
A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.

A pályázatok elbírálási határideje: 2007. július 31.
A kinevezések tervezett átadása: 2007. szeptember hó eleje.
Az egyetemi tanári pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
tanári kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.

A pályázat összeállítása – formai elõírások:
A pályázatnak a következõ dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Pályázat: a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglaltakra.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– teljes munkaidõben foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását,
– munkavégzésre irányuló további jogviszonyban foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását, részmunka-
ideje havi óraszámát,
– tudományos fokozatát,
– kitüntetését,
– idegennyelv-tudását,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, ill. – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit.
2. Szöveges szakmai önéletrajz, amely részletesen tartalmazza
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait.
3. Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok a bizottságok kívánalmai szerinti idõtartamban.
4. Tudományos és publikációs tevékenység adatai: a teljes tevékenységen belül az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat
szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatai, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellõen rész-
letes dokumentációja. A pályázó munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatok. Az adott idõszakra
vonatkozó teljes publikációs, illetve alkotási listát is mellékelni kell.
A publikációs listát az alábbiak szerint kell összeállítani:
Könyvnél:
Szerzõ(k): Könyv címe. Kiadás helye, éve. Kiadó. Terjedelem.
Folyóiratban közölt tanulmánynál:
Szerzõ(k): cikk címe. Folyóirat neve, évszám, folyóiratszám, oldalszám.
5. Az elbíráláshoz szükséges személyes dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolata (2 példányban, a 2 eredeti
pályázathoz):
a) egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
b) doktori fokozat (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, az MTA doktora, külföldön szerzett
és honosított vagy elismert tudományos fokozat) okmánya(i),
c) habilitációs oklevél (az 1993 elõtt kinevezett egyetemi tanárok habilitáltnak tekintendõk),
d) az idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása,
e) érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
6. A pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban illetékes MAB-bizottság kívánalom-
rendszere szerint történjék a MAB véleményezése. Multi-, ill. interdiszciplináris tudományterületeken jelölje meg a pá-
lyázó azokat a tudományágakat, amelyekben pályázik. A tudományág megnevezése a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rende-
let mellékletében felsoroltak egyike kell legyen.
7. Amennyiben a pályázót korábban már egyetemi tanárrá kinevezték, akkor szándéknyilatkozat arról, hogy hány mun-
kakört, milyen tevékenységgel kíván betölteni.
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A pályázatot 2006. november 30-ig lehet benyújtani 2 eredeti és 5 másolati példányban az illetékes kar dékáni hivatalá-
ba, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.

A pályázatok benyújtásának helye:
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, postacím: Budapest 1521
Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala: Bp. XI., Mûegyetem rkp. 3. K. I. 14.
Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatal: Bp. XI., Mûegyetem rkp. 3. K. I. 10.
Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala: Bp. XI., Egry J. u. 18–20. V1. fszt. 2.
Közlekedésmérnöki Kar Dékáni Hivatala: Bp. XI., Mûegyetem rkp. 3. K. I. 15.
Természettudományi Kar Dékáni Hivatala: Bp. XI., Mûegyetem rkp. 3. K. I. 56.

Dr. Molnár Károly s. k.,
a BME rektora

ANDRÁSSY GYULA BUDAPESTI NÉMET NYELVÛ EGYETEM
pályázatot hirdet
a KÖZÉP-EURÓPA TANULMÁNYOK SZAK
Történelem Tanszékére
egyetemi tanári munkakör betöltésére

Az egyetemi tanári munkakörre sikeresen pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló, jelenleg hatályos
2005. évi CXXXIX. törvény 87. § (4) bekezdésében foglalt követelményeknek.
A munkakörök betöltésének további kiemelt feltétele:
– habilitáció,
– kiemelkedõ szintû németnyelv-tudás,
– magas színvonalú aktív kutatómunka,
– kiterjedt publikációs tevékenység a megpályázott szakmai témakörben.

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– német nyelven közép-európai térség történelmének oktatása, különös tekintettel a Duna monarchia utódállamaira,
– szemináriumok vezetése,
– aktív részvétel a tanszék kutatási tevékenységében.

A benyújtandó pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos publikációk jegyzékét (monográfiák, cikkek, elõadások, stb.)
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálása – az elmúlt jogszabályi követelmények mellett – az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû
Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elõírásai szerint történik.

A pályázat beadási határideje 2006. november 30. A pályázatot az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem
rektorához (prof. dr. Kengyel Miklós, 1088 Budapest, Pollack M. tér 3.) kell benyújtani.

Prof. Dr. Kengyel Miklós s. k.,
rektor

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet
ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR
Fizika és Automatika Tanszékére
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– tárgyfelelõsként vegyen részt az elektrotechnika, kísérlettervezés és méréselmélet tantárgyak oktatásában,
– szervezze és irányítsa az elektrotechnika, kísérlettervezés és méréselmélet tárgyakhoz kapcsolódó diszciplínai kutatásokat,
– vegyen részt a PhD-program vezetésében, oktatásában,
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
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– folytasson kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységet,
– aktívan vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben és szervezetek munkájában.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
habilitált vezetõ oktatója, aki magas szintû hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik az elektrotechnika, kísérlet-
tervezés és méréselmélet tantárgyak oktatása, kutatása és kutatásszervezése terén,
– legalább egy világnyelven képes elõadások tartására, kurzusok vezetésére,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik.

Alkalmazott Kémia Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– tárgyfelelõsként vegyen részt a biokémia mint alapozó tantárgy elméletének és gyakorlatának oktatásában,
– fejlessze és oktassa a táplálkozási ismeretekhez kapcsolódó élelmiszer-biokémia szaktárgyat,
– vegyen részt és irányítsa a táplálkozási ismeretekhez kapcsolódó élelmiszer-biokémia diszciplínai kutatásokat,
– vegyen részt a PhD-program vezetésében, oktatásában,
– segítse elõ a faital tanszéki munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
– folytasson kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységet,
– aktívan vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben és szervezetek munkájában.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
habilitált vezetõ oktatója, aki magas szintû hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik a biokémia tantárgy elmé-
letének és gyakorlatának, valamint a táplálkozási ismeretekhez kapcsolódó élelmiszer-biokémia oktatásában, diszciplí-
nai kutatásában,
– legalább egy világnyelven képes elõadások tartása, kurzusok vezetésére,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik.

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
MARKETING ÉS MÉDIA INTÉZET
Marketing Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– vegyen részt a Marketing szakterület alapszintû (BA) és mesterszintû (MA) oktatásában, elõadások tartásában, tan-
anyagok írásában és továbbfejlesztésében,
– vegyen részt a Community of European Management Schools munkájában, tantárgyfejlesztésében és az oktatásban,
– játsszon kezdeményezõ szerepet a marketing szakterületen az Európai Felsõoktatási Térségben kialakulóban lévõ ok-
tatási együttmûködésben,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, folytasson kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységet,
– aktívan vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, szervezetekben,
– vegyen részt a PhD-program alapozó tantárgyának angol nyelvû oktatásában,
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését, támogassa kutatói tevékenységüket.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
habilitált vezetõ oktatója, aki magas szintû hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik a marketing oktatása, kuta-
tása és kutatásszervezése terén,
– legalább egy világnyelven képes legyen elõadások tartására, kurzusok vezetésére,
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– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik,
– rendelkezzék hazai és nemzetközi tudományos testületek vezetésében betöltött tapasztalattal,
– rendelkezzék széles körû kapcsolatokkal a szakma gyakorlóival.

INFORMATIKAI INTÉZET
Számítástudományi Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– vegyen részt a gazdaságinformatikai BSc- és MSc-oktatásában, a kapcsolódó MSc-tantárgyak kidolgozásában, oktatá-
sában és továbbfejlesztésében, elõadások tartásában, tananyag írásában,
– vegyen részt a Gazdaságinformatikai Doktori Iskola munkájában,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, folytasson kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékeny-
séget,
– aktívan vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, szervezetekben,
– vegyen részt a PhD-program alapozó tantárgyának angol nyelvû oktatásában,
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését, rendelkezzen iskolateremtõ képesség-
gel.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
vezetõ oktatója,
– legyen az MTA doktora (vagy a fokozat megszerzéséhez már beadott értekezése reálissá tegye az MTA doktora foko-
zat mielõbbi megszerzését), aki magas szintû hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik a gazdaságinformatikai
módszerek oktatása, kutatása és kutatásszervezése terén,
– rendelkezzék jelentõs tantárgyfejlesztési tapasztalatokkal,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik.

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI INTÉZET
Szolgáltatásmenedzsment Tanszék
további jogviszonyban foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– vegyen részt a PhD-hallgatók részére szakmai kurzusok vezetésében „Kauzális modellek a társadalomtudományok-
ban”, „Sokváltozós matematika-statisztikai modellek”, „Sokváltozós adatelemzés módszerei” témakörökben, ezen mo-
dellek alkalmazásaira a szolgáltatások különbözõ területein,
– vegyen részt a Bolognai képzés alap- és mesterszakain történõ oktatásban a „Látens változós modellek” és a „Sokválto-
zós adatelemzés módszerei és alkalmazásai a szolgáltatások különbözõ területein” témakörökben.
– kutatási tevékenysége terjedjen ki:

= a sokváltozós adatelemzés új modelljei és alkalmazásai a társadalomtudományokban, valamint
= a sokváltozós matematikai-statisztikai módszerek alkalmazási lehetõségei a szolgáltató ágazatokban területekre.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar további jogviszonyban foglalkoztatott habilitált vezetõ oktatója,
– legyen az MTA doktora, aki magas szintû hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik a sokváltozós matemati-
kai-statisztikai módszerek oktatása, kutatása és kutatásszervezése terén,
– rendelkezzék jelentõs tantárgyfejlesztési tapasztalatokkal a felsõfokú oktatás különbözõ szintjein,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, ami terjedjen ki magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységre,
– támogassa a fiatal tanszéki munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését kutatási területein.
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Vállalkozások Pénzügyei Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyik egyetemi tanár fõbb feladatai:
– a Vállalkozások Pénzügyei Tanszék oktató- és kutatómunkájának irányítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak szer-
vezése,
– a „Pénzügyi elemzés és csõdelõrejelzés” tantárgy folyamatos fejlesztése és oktatása,
– a Vállalkozásfejlesztési pénzügyekkel kapcsolatos oktató- és kutatómunka irányítása,
– részvétel a Vállalkozásfejlesztés és -innováció mesterszak alapításában és az indítást követõen az oktatásban,
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
– aktívan vegyen részt a Gazdálkodástudományi Doktori Iskola munkájában,
– nemzetközi színvonalú kutatómunka végzése és publikációs tevékenység.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
habilitált vezetõ oktatója, rendelkezzen többéves vezetõi és oktatásszervezõi tapasztalatokkal,
– legyen képes angol nyelvû programok oktatására a legmagasabb szinten,
– legyen képes gyakorlati relevanciával bíró projektek létrehozására és implementálására,
– folytasson kiemelkedõ tevékenységet az oktatás- és kutatásszervezés terén.

KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Növénykórtani Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állására

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– a Növénykórtani Tanszékhez tartozó tantárgyak tananyagának, szemléltetõ anyagainak fejlesztése, korszerûsítése és
oktatása, különös tekintettel a lineáris (kétszintû) képzés tanszékre háruló teendõire,
– a különbözõ BSc és MSc szintû tantárgyak keretében elõadások és gyakorlatok tartása,
– a tantárgyakhoz kötõdõ diplomatervek és tudományos diákköri munkák konzultálása és vezetése,
– az idegen nyelvû oktatás fejlesztése, nemzetközi oktatócsere kapcsolatok kiépítése,
– az egyetemen folyó PhD-képzésben a klasszikus és molekuláris növénykórtannal, valamint a betegségek elleni nö-
vényvédelemmel kapcsolatos oktatási és kutatási témák szervezése, gondozása és végzése,
– kiemelt feladata a tanszék jelentõs infrastrukturális fejlesztése, kapcsolattartás más külföldi és belföldi oktatási intéz-
ményekkel,
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak, PhD-hallgatók szakmai fejlõdését.

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb kutatási feladatai:
– a tanszéken kutató-, fejlesztõmunka szervezése és irányítása, a kertészeti növények növényvédelmi és növénykórtani
kutatásai terén,
– részvétel a hazai és nemzetközi pályázatokon, kapcsolatok kiépítése és gondozása más hazai és külföldi kutatóintéze-
tekkel,
– kiemelt feladata a tanszéki TDK-kutatások szervezése, gondoskodnia kell a saját és hallgatói kutatási eredményeinek
rangos hazai és nemzetközi folyóiratokban történõ publikálásáról, a kutatói utánpótlás nevelésérõl,
– bekapcsolódás és részvétel a hazai és nemzetközi tudományos fórumok munkájába, alkalmanként azok szervezése.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott,
habilitált vezetõ oktatója,
– rendelkezzen jelentõs tantárgyfejlesztési tapasztalatokkal, magas szintû hazai és nemzetközi kapcsolatokkal a szakte-
rület oktatása, kutatása és kutatásszervezése terén,
– legyen képes idegen nyelvû oktatásra a legmagasabb szinten,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt idegen nyelvû publikációs tevékenység kapcsolódik.
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TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Szociológia és Társadalomelmélet Intézet
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– végezzen kutatásokat a társadalomelmélet és gazdaságszociológia területén, különös tekintettel a döntéselmélet és a
társadalmi kapcsolatháló-elemzés témaköreiben,
– irányítsa az intézetben folyó oktatásfejlesztési tevékenységet a szociológia és a társadalmi tanulmányok BA szakokon,
– vegyen részt a szociológia doktori iskola oktatási és tananyag-fejlesztési tevékenységében és a mesterszakok kifejlesz-
tésében,
– segítse elõ a fiatal intézeti munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
– mûködjön közre az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatának ápolásában.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben foglalkoztatott habilitált vezetõ oktatója, aki
szakterületének elismert képviselõje,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik.

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– végezzen kutatásokat az európai közösségi jog, az emberi jogok, az európai szociális politika valamint a nemzetközi
gazdasági kapcsolatok jogának témaköreiben,
– mûködjön közre az intézetben folyó oktatásfejlesztési tevékenységben a bolognai szakok vonatkozásában,
– vegyen részt a nemzetközi kapcsolatok multidiszciplináris társadalomtudományok doktori iskola oktatási és tan-
anyag-fejlesztési tevékenységében és a mesterszakok kifejlesztésében,
– segítse elõ a fiatal intézeti munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
– mûködjön közre az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak ápolásában.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben foglalkoztatott habilitált vezetõ oktatója, aki
szakterületének elismert képviselõje,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázó röviden válaszoljon a pályázati felhívásra,
– mellékelje a MFAB elõírásainak megfelelõ szakmai életrajzot,
– vázolja az oktató-kutató munkára vonatkozó jövõbeni terveit,
– ismertesse tudományos és publikációs tevékenységét a MAB elvárása szerint.

Mellékelje az alábbi – egyetemi tanári pályázat elbírálásához szükséges – dokumentumok hiteles másolatát:
– egyetemi végzettséget tanúsító okmány,
– doktori fokozat (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, külföldön szerzett és honosított vagy
elismert tudományos fokozat) okmányai,
– habilitációs oklevél,
– idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez a jogszabályokban, valamint az
egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek részére,
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– nyilatkozat a tudományág megjelölésére, mely tudományágban illetékes MFAB kívánalomrendszere szerint történjék
a pályázat véleményezése. Multi-, illetve interdiszciplináris tudományterületeken jelölje meg a pályázó azokat a tudo-
mányágakat, amelyekben pályázik,
– szándéknyilatkozat arról – amennyiben a pályázó korábban egyetemi vagy fõiskolai tanári kinevezést kapott –, hogy
hány munkakört milyen tevékenységgel kíván betölteni,
– fentieken kívül kérjük csatolni a pályázó nyilatkozatát az egyetemen/fõiskolán kívül fennálló munkaviszonyáról, köz-
alkalmazottai/köztisztviselõi jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõ-
beli behatároltságáról,
– továbbá minden olyan dokumentum, irat csatolása, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak
tart.

Az egyetemi tanári kinevezésekre határozatlan idõtartamra – várhatóan – 2007. szeptember 1-jével kerül sor.
Az egyetemi tanári állásokra pályázóknak meg kell felelniük a 2005. évi CXXXIX. Felsõoktatási Törvény elõírásainak,
valamint a BCE vonatkozó, hatályos szabályzataiban rögzített feltételeknek.

A pályázatoknak a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve egy eredeti és öt fénymásolt példányban kell beér-
keznie (az Oktatási és Kulturális Minisztérium ütemezésének megfelelõen 2006. november 30-ig) a humánpolitikai iro-
da részére 1093 Budapest, Köztelek u. 8. I. emelet 110. sz. szoba.
A pályázatokkal kapcsolatban további szakmai információ a karok Dékáni Hivatalában, egyéb információ a
482-8545-ös telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
Magánének Tanszéke
pályázatot hirdet
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az ének fõtárgy, valamint a színészmesterség tárgyak oktatása. Pályázhatnak
azok az egyetemen több éve oktató habilitált oktatók, akik ének szakon szerzett egyetemi oklevéllel és PhD- illetve
DLA-fokozattal, a Felsõoktatási Törvényben meghatározott mûvészeti díjjal és az Oktatói Követelményrendszerben
meghatározott felsõoktatási gyakorlattal rendelkeznek, nemzetközileg elismert mûvészi és oktató tevékenységükkel iga-
zolták, hogy alkalmasak a hallgatók, doktori képzésben résztvevõk, tanársegédek tanulmányi, mûvészi-pedagógiai mun-
kájának vezetésére, továbbá idegen nyelven is képesek elõadás tartására.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– jelenlegi munkahelye(i)t, beosztása(i)t,
– oktatói, tudományos munkásságának részletes ismertetését,
– egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– tudományos fokozat, hiteles másolatát,
– habilitációs oklevél hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Fúvós Tanszéke
pályázatot hirdet
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a fagott tantárgy, módszertan és zenekari irodalom oktatása magyar, illetve ide-
gen nyelven. Pályázhatnak azok az egyetemi adjunktusok, akik egyetemi oklevéllel, PhD-, illetve DLA-fokozattal, a Fel-
sõoktatási Törvényben meghatározott mûvészeti díjjal, az Oktatói Követelményrendszerben meghatározott felsõoktatási
gyakorlattal rendelkeznek, nemzetközileg elismert mûvészi és oktató tevékenységükkel igazolták, hogy alkalmasak a
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hallgatók, doktori képzésben résztvevõk, tanársegédek tanulmányi, mûvészi-pedagógiai munkájának vezetésére, továb-
bá idegen nyelven is képesek elõadás tartására.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– jelenlegi munkahelye(i)t, beosztása(i)t,
– oktatói, tudományos munkásságának részletes ismertetését,
– egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– tudományos fokozat hiteles másolatát,
– habilitációs oklevél hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

A pályázatokat két példányban a 2006. november 30-ig az egyetem személyi ügyekkel foglalkozó munkatársához kell
benyújtani. (Draskóczi Ágnes, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

A MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Képgrafika, Látványtervezõ és Tanárképzõ Tanszékére
egyetemi tanári állásra

Képgrafika Tanszéken az egyetemi tanár feladata: az egyetemi BSc-, MSc- és DLA-képzésben a képgrafika gyakorlati
és szakelméleti stúdiumok oktatása, a hagyományos és kortárs sokszorosított grafikai technikák kutatása, kiemelten a li-
tográfia területén. A színvonalas oktatási tevékenység mellett jelentõs szakmai-mûvészi munkássággal rendelkezzen.

Pályázati feltételek:
– mûvészeti egyetemen (fõiskolán) szerzett szakirányú végzettség,
– tudományos fokozat vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj,
– egyetemi habilitáció,
– 10 éves oktatói, felsõoktatási gyakorlat,
– európai elismertségû mûvészi életmû.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megpályázott álláshelyen végzendõ oktatómunkára vonatkozó elképzeléseket (programot) 1–2 oldal terjedelemben,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai tudományos munkájáról dokumentációs anyagot,
– szakirányú végzettséget igazoló okiratokat,
– három hónapnál nem régebbi keltezésû hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– mûvészeti díjat adományozó okirat vagy PhD/DLA-oklevél, habilitációs oklevél másolatát.

Látványtervezõ Tanszéken az egyetemi tanár feladata: az egyetemi BSc-, MSc- és DLA-képzésben a látványtervezés
(díszlet-, jelmez-, bábtervezés) gyakorlati és szakelméleti oktatása, kiemelten a díszlettervezés területén; az oktatás irá-
nyítása. A látványmûvészet területeinek tudományos kutatása, a kutatások irányítása.

Pályázati feltételek:
– egyetemen (fõiskolán) szerzett szakirányú végzettség,
– tudományos fokozat vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj,
– egyetemi habilitáció,
– 10 éves oktatói, felsõoktatási gyakorlat,
– európai elismertségû mûvészi életmû.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megpályázott álláshelyen végzendõ oktatómunkára vonatkozó elképzeléseket (programot) 1–2 oldal terjedelemben,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai tudományos munkájáról dokumentációs anyagot,
– szakirányú végzettséget igazoló okiratokat,
– három hónapnál nem régebbi keltezésû hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– mûvészeti díjat adományozó okirat vagy PhD/DLA-oklevél, habilitációs oklevél másolatát.

2948 OKTATÁSI KÖZLÖNY 27. szám



A Tanárképzõ Tanszéken az egyetemi tanár feladata: a vezetõ oktató, kutató szintnek megfelelõ módon vegyen részt a
tanszéken folyó oktatási, kutatási, fejlesztõi és vezetõi tevékenységekben. Vállaljon vezetõ szerepet a MSc-szintnek
megfelelõ képzésre való átállás akkreditációs elõkészítésében, indításában és magas szintû folytatásában. Módszertani
témafelelõsként vegyen részt az egyetem doktori (DLA) képzésében. Vezetõ oktatóként, teoretikusként, alkotóként ma-
gas színvonalú munkássággal, többéves tapasztalattal rendelkezzen.

Pályázati feltételek:
– mûvészeti egyetemen (fõiskolán) szerzett szakirányú (tanári) végzettség,
– tudományos fokozat, vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj,
– egyetemi habilitáció,
– legalább tíz éves felsõoktatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megpályázott álláshelyre vonatkozó elképzeléseket (programot) 1–2 oldal terjedelemben,
– szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket.
– a szakirányú (tanári) végzettséget igazoló okiratokat,
– három hónapnál nem régebbi keltezésû hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– mûvészeti díjat adományozó okirat, vagy PhD/DLA-oklevél másolatát,
– a habilitációs oklevél másolatát.

A pályázat benyújtási határideje 2006. november 30. A pályázatokat a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Rektori Hiva-
talába (1062 Budapest, Andrássy út 69–71.) kell leadni.

Kõnig Frigyes DLA, habil
rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
BIOFIZIKAI INTÉZETÉHEZ
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában.
Pályázati feltételek: fizikus egyetemi végzettség, szakképesítés, büntetlen elõélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció,
angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább 10 éves oktatói gyakorlat.

Farmakognóziai Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában.
Pályázati feltételek: vegyész egyetemi végzettség, szakképesítés, büntetlen elõélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció,
angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább 10 éves oktatói gyakorlat.

GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZETÉHEZ
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában, tantárgyszervezésben.
Pályázati feltételek: gyógyszerész egyetemi végzettség, szakképesítés, büntetlen elõélet, doktori (PhD) fokozat, habili-
táció, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább 10 éves oktatói gyakorlat.
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GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI INTÉZETÉHEZ
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában, tantárgyszervezésben.
Pályázati feltételek: gyógyszerész egyetemi végzettség, szakképesítés, büntetlen elõélet, doktori (PhD) fokozat, habili-
táció, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább 10 éves oktatói gyakorlat.

GYÓGYSZERTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉHEZ
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában, tantárgyszervezésben.
Pályázati feltételek: gyógyszerész egyetemi végzettség, szakképesítés, büntetlen elõélet, doktori (PhD) fokozat, habili-
táció, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább 10 éves oktatói gyakorlat.

HONVÉD-, KATASZTRÓFAORVOSTANI ÉS OXYOLÓGIAI INTÉZETÉHEZ
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában, tantárgyszervezésben.
Pályázati feltételek: orvosegyetemi végzettség, szakképesítés, büntetlen elõélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, an-
gol nyelven elõadói és vitakészség, legalább 10 éves oktatói gyakorlat.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Német Nyelvû Irodalmak Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz a modern német nyelvû irodalmak tárgy oktatása. Ezek mellett feladata részt
venni a tanszék kutatási programjaiban és a közügyekben.
Pályázati feltételek: legalább 12 éve egyetemi oktatási és kutatási gyakorlat a XIX. és XX. századi német nyelvû irodal-
mak területén, PhD- vagy kandidátusi fokozat, habilitáció, hazai és nemzetközileg elismert publikációs tevékenység,
idegen nyelvû elõadókészség.

Francia Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz a frankofonia (Québec, Svájc) tárgy oktatása. Ezek mellett feladata részt ven-
ni a tanszék kutatási programjaiban és a közügyekben.
Pályázati feltételek: legalább 12 év egyetemi oktatási és kutatási gyakorlat a frankofon tudományok (irodalom és nyelvé-
szet) és a statisztika területén, PhD- vagy kandidátusi fokozat, habilitáció, hazai és nemzetközileg elismert publikációs
tevékenység, idegen nyelvû elõadókészség.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
HUMÁN TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI ÉS DIETETIKAI INTÉZETÉBEN
(Pécsi Képzési Központban)
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár alapfeladata a Humán Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet vezetése, oktató-neve-
lõ és tudományos munkájának irányítása, szervezése, részvétel az oktatás folyamatában, a dietetikus képzés kurrikulu-
mának fejlesztése mind az alap-, mind a masterképzés területén. Feladatát képezi továbbá: tudományos munka végzése a
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belgyógyászat, különös tekintettel a gasztroenterológia, a táplálkozástudomány és a dietetika-dietoterápia tudomány-
ágak területén. Munkaköréhez tartozik a TDK-munka folyamatos elõsegítése, szakdolgozati konzulensi tevékenység el-
látása, hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, részvétel a kari doktori iskola munkájában, kutatási projektek kidol-
gozásában.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: általános orvosi diploma, belgyógyászati, gasztroenterológiai szak-
vizsga, nyelvismeret, tudományos minõsítés (PhD), habilitáció, 12 év felsõoktatási gyakorlat, publikációs aktivitás.

FELNÕTTKÉPZÉS ÉS EMBERI ERÕFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR
ANDRAGÓGIA INTÉZETÉHEZ
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az „Andragógia” (BA) alapszak gondozása, az andragógia elméletének és gya-
korlatának iskolateremtõ alkalmazása, az „iskolateremtés” nemcsak elvont, hanem konkrét értelmében is. Feladata még
az andragógia tantárgyak karbantartása, oktatása, fejlesztése, felügyelete, valamint az alapszak bevezetésével nélkülöz-
hetetlenné vált intézményközi kooperáció szervezése és támogatása. A kinevezendõ egyetemi tanár kutassa, és munka-
társaival tárja fel a „Lifelong Learning” alkalmazásának felsõoktatási feltételeit és társadalmi következményeit, dolgoz-
zon ki szcenáriókat a különbözõ iskolai végzettségû társadalmi csoportok tanulási aktiválásának módszereire.
A kinevezendõ egyetemi tanár feleljen meg a felsõoktatási törvény elõírt kinevezési feltételeknek, rendelkezzen mini-
mum 20 éves felnõttképzési gyakorlattal, tudományos fokozattal, habilitációval és kiterjedt szakmai-felsõoktatási, köz-
életi (hazai és nemzetközi) kapcsolatokkal, segítse a fiatal oktatók tudományos elõmenetelét, szaktudományának eman-
cipálását.

ANDRAGÓGIA INTÉZETÉHEZ
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a kar oktatási programjában szereplõ speciális pszichológiai tárgyak oktatásának
magas szintû biztosítása, a tananyag korszerûsítése, valamint a szakterület intézményközi kooperációjának támogatása.
A kinevezendõ egyetemi tanár német nyelvterületen szerzett gazdag tapasztalatai alapján kutassa és munkatáraival tárja
fel az andragógia korszerû lehetõségeit, eszközeit és módszereit. Legyen képes az ilyen tartalmú kutatások irányítására.
A jelölt feleljen meg az egyetemi tanári kinevezési feltételeknek, rendelkezzen minimum 12 éves oktatói gyakorlattal,
tudományos fokozattal, német nyelvterületen szerzett oktatói és kutatói tapasztalatokkal, valamint kiterjedt szakmai-fel-
sõoktatási, közéleti (hazai és nemzetközi) kapcsolatokkal, melyeket ápolni és fejleszteni képes.

KULTÚRATUDOMÁNYI INTÉZETÉHEZ
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az „Andragógia” (BA) alapszak „Mûvelõdésszervezõ” szakiránya, valamint a rá
épülõ MA szak gondozása, a kultúraközvetítés elméletének, intézményeinek és rendszereinek kutatása. Feladata még a
mûveltséggel, mûvelõdéssel, kulturális intézményrendszerrel foglalkozó tantárgyak karbantartása, oktatása, fejlesztése,
felügyelete, valamint a szakirány intézményközi kooperációjának felelõs támogatása. A kinevezendõ egyetemi tanár ku-
tassa és munkatársaival tárja fel a kulturális közösségek, térstruktúrák és társadalomszervezõdési szintek kulturális fej-
lesztésének felsõoktatási lehetõségeit, feltételeit és társadalmi következményeit.
A kinevezendõ egyetemi tanár feleljen meg a felsõoktatási törvényben elõírt kinevezési feltételeknek, rendelkezzen mi-
nimum 12 éves oktatói, felnõttoktatói gyakorlattal, tudományos fokozattal, habilitációval és kiterjedt szakmai-felsõokta-
tási, közéleti (hazai és nemzetközi) kapcsolatokkal.
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MÛVÉSZETI KAR
VIZUÁLIS MÛVÉSZETI INTÉZET
Szobrászat Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Vizuális Mûvészeti Intézet szobrász szak, valamint a vizuális nevelõtanár szak
szobrászat fõtárgyi és kõszobrászati programjainak megvalósításában és megújításában kezdeményezõ szerepet vállalni,
a szobrász szak szakfelelõsi teendõit ellátni. A pályázó legyen alkalmas a korszerû mûvészeti eredmények hiteles képvi-
seletére, mûvészeti programok önálló vezetésére mind a graduális, alap- (BA) és mester- (MA), mind a felsõfokú szak-
képzés, a posztgraduális és doktori képzésekben (DLA). A pályázónak készültséggel kell rendelkeznie a klasszikus
mûvész- és tanárképzésbõl induló, arra alapozott, de megújuló specializációk, szakirányok vezetésére.
A kinevezendõ egyetemi tanárnak együtt kell mûködnie a szaktanszék és az intézet mûvész- és tanárképzési programjai-
ban oktató kollégákkal, valamint feladata segíteni a szobrászati képzés könyvtári hátterének megerõsítését. A leendõ
egyetemi tanár oktató és tudományos, illetve mûvészeti tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori
képzésben résztvevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére, iskolateremtõ
egyéniség.
A pályázónak rendelkeznie kell doktori fokozattal, vagy azzal egyenértékû mûvészeti díjjal és habilitációval, legalább ti-
zenkét éves (5 év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszá-
mítható) elõadói és oktatói gyakorlattal, idegen nyelv olyan szintû ismeretével, hogy elõadás megtartására is képes le-
gyen, továbbá elismert hazai és nemzetközi mûvészeti eredményekkel.
Habitusában meg kell jelennie a kollégákkal, más intézményekkel és a mûvésznövendékekkel, tanárjelöltekkel meg-
valósítandó aktív kapcsolat fenntartására irányuló készségnek. A pályázat elbírálásánál kedvezõen értékeli az egyetem a
nemzetközi kapcsolatrendszert, a mértékadó hazai és nemzetközi szakmai körök elõtt is elismert kiállítói-oktatói mun-
kásságot.

VIZUÁLIS MÛVÉSZETI INTÉZET
Szobrászat Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Vizuális Mûvészeti Intézet szobrász szak, valamint a vizuális nevelõtanár szak
kerámiaszobrászati programjainak megvalósításában és megújításában kezdeményezõ szerepet vállalni. A pályázó le-
gyen alkalmas a korszerû mûvészeti eredmények hiteles képviseletére, mûvészeti programok önálló vezetésére mind a
graduális, alap- (BA) és mester- (MA), mind a felsõfokú szakképzés, a posztgraduális és doktori képzésekben (DLA). A
pályázónak készültséggel kell rendelkeznie a klasszikus mûvész- és tanárképzésbõl induló, arra alapozott, de megújuló
specializációk, szakirányok vezetésére.
A kinevezendõ egyetemi tanárnak együtt kell mûködnie a szaktanszék és az intézet mûvész- és tanárképzési programjai-
ban oktató kollégákkal, valamint feladata segíteni a kerámiaszobrászati képzés könyvtári hátterének megerõsítését. A le-
endõ egyetemi tanár oktató és tudományos, illetve mûvészeti tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a
doktori képzésben résztvevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére, iskola-
teremtõ egyéniség.

A pályázónak rendelkeznie kell doktori fokozattal, vagy azzal egyenértékû mûvészeti díjjal és habilitációval, legalább ti-
zenkét éves (5 év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszá-
mítható) elõadói és oktatói gyakorlattal – idegen nyelv olyan szintû ismeretével, hogy elõadás megtartására is képes le-
gyen –, elismert hazai és nemzetközi mûvészeti eredményekkel.
Habitusában meg kell jelennie a kollégákkal, más intézményekkel és a mûvésznövendékekkel, tanárjelöltekkel meg-
valósítandó aktív kapcsolat fenntartására irányuló készségnek. A pályázat elbírálásánál kedvezõen értékeli az egyetem a
nemzetközi kapcsolatrendszert, a mértékadó hazai és nemzetközi szakmai körök elõtt is elismert kiállítói-oktatói mun-
kásságát.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
FIZIKA INTÉZET
Elméleti Fizika Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az intézet BSc és MSc, valamint „Részecske- és magfizika” doktori programjá-
nak keretében az Elméleti Fizika Tanszék oktatási tevékenységének ellátásában való részvétel.
A pályázónak tudomány doktora/MTA doktora tudományos fokozattal, illetve ezzel egyenértékû tudományos kutatói
teljesítménnyel, habilitált doktori címmel, és az elméleti részecskefizika területén nemzetközi folyóiratokban megjelent
rendszeres publikációs tevékenységgel kell rendelkeznie, illetve meg kell felelnie az egyetemi tanárokkal szemben tá-
masztott követelményeknek.

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a tanszékre háruló graduális és posztgraduális oktatási feladatok szakmai irányí-
tása, a meteorológia és a térinformatika tárgyak oktatása, a geoinformatika, illetve egyéb választható kurzusok tartása,
részvétel a doktorandusz képzésben, a tanszéki kutatómunka szervezése és irányítása, valamint a tanszék kutatási pályá-
zatok összehangolása az éghajlatváltozás és a talajtan témakörében.
A pályázónak legalább 10 éves oktatási tapasztalattal, doktori fokozattal és habilitációval, a meteorológia területén nem-
zetközi és hazai elismertséggel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a MAB követelményrendszerében megfogalma-
zott feltételeknek.

MATEMATIKA ÉS INFORMATIKAI INTÉZET
Alkalmazott Matematika Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az alkalmazott matematikai tárgyak (közgazdasági játékelméleti alkalmazások,
numerikus analízis, valószínûségszámítás) oktatása, az intézetben folyó kutató és oktató munka irányítása és szervezése,
az MSc-képzés akkreditálásában és szervezésében való aktív részvétel.
A pályázó legyen alkalmazott matematikus, aki jelentõs külföldi tapasztalattal rendelkezik, tudományos tevékenységben
a mûszaki, gazdasági, környezettudományi alkalmazás domináljon. A jelölt feleljen meg a MAB kívánalomrendszeré-
ben az egyetemi tanári kinevezésekhez elõírt követelményeknek, rendelkezzen habilitációval.

TESTNEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET
Sportbiológia Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ személy feladata a humán anatómia oktatása magyar, illetve angol és német nyelven, a tantárgyi és oktatá-
si programok irányítása és felügyelete, a Testnevelés- és Sporttudományi Intézet kutatási tevékenységében való aktív
részvétel, valamint azok nemzetközi pályázatokon történõ futtatása, a PhD-tanulmányokat folytató fiatal oktatók segíté-
se, az intézet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, és a szervezõi, adminisztratív feladatokban való aktív részvétel.
Pályázati feltételek: általános orvosi diploma, PhD (kandidátusi) tudományos fokozat, habilitált doktori cím, a humán
anatómia oktatásában minimum 15 éves, a sportegészségtani ismeretek oktatásában többéves gyakorlat, az orvosbioló-
gia területén nemzetközileg elismert tudományos kutatómunka, több idegen nyelv oktatási szintû ismerete, tudományos
szervezõi gyakorlat.
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ILLYÉS GYULA FÕISKOLAI KAR
IRODALOMTUDOMÁNYI ÉS NYELVÉSZETI INTÉZETÉBEN
fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata az irodalmi tárgyak oktatása, elõadások tartása, szemináriumok vezetése, szak-
dolgozati témák kiírása, oktatási segédanyagok készítése, továbbá a fõiskolai kar által meghatározott további feladatok
ellátása.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD- vagy kandidátusi fokozattal, legalább 12 éves – lehetõleg – fel-
sõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a fõiskolai tanárokra vonatkozó jogszabályokban elõírt kö-
vetelményeknek.

A pályázati anyagok pályázati kérelmébõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak (az egyetemi tanári pályázatok esetében a Magyar Felsõoktatási és Akkreditációs
Bizottság „Egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere és kívánalomrendszere” szerintiek az irány-
adóak), illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, to-
vábbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített (honosított) másolatát, illetve
egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
Az egyetemi tanári pályázatokat 8, a fõiskolai tanári pályázatokat 3 példányban 2006. november 30-ig a Pécsi Tudo-
mányegyetem rektorának címezve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf.: 219.)

Dr. Lénárd László s. k.,
rektor

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
JOG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZET
Jogelméleti Tanszékén
egy egyetemi tanári, a

KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Nemzetközi Tanulmányok Tanszékén
két egyetemi tanári, továbbá a

MÛSZAKI TUDOMÁNYI KAR
JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET
Informatika Tanszékén
egy egyetemi tanári munkakör betöltésére

A Jog- és Gazdaságtudományi Karon meghirdetett pályázaton kizárólag a Széchenyi István Egyetemmel közalkalma-
zotti jogviszonyban álló oktatók vehetnek részt.

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata, hogy:
– mûvelt tudományterületének megfelelõen tantárgyfelelõsként elõadásokat tartson, részt vegyen a doktori képzésben,
vizsgáztasson,
– folyamatosan eredményes tudományos munkát végezzen és eredményeit szaklapokban, hazai és nemzetközi tudomá-
nyos konferenciákon, szakkönyvekben rendszeresen publikálja,
– tudományterületén vegyen részt a tantervek korszerûsítésében,
– mûvelt tudományterületén beosztott oktatók oktatási tevékenységét és tudományos munkáját vezesse,
– diplomaterv, szakdolgozat illetve TMDK-témákat jelöljön ki és irányítsa a hallgatók ez irányú munkáját,
– aktívan vegyen részt a tudományos, szakmai közéletben.
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A pályázónak a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 87. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfele-
lõen rendelkeznie kell
– doktori (tudományos) fokozattal [ideértve a tudomány(ok) doktora ill. kandidátusa fokozatot is],
– hazai és nemzetközi publikációkkal,
– aktív részvétellel a hazai és nemzetközi tudományos, szakmai közéletben.

A pályázó a pályázatában tüntesse fel nevét, munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását.

A pályázat mellékleteiként csatolni kell:
– pályázati adatlapot (minta az Egyetem Rektori Hivatalában szerezhetõ be),
– a szakmai-tudományos munkára vonatkozó elképzeléseit (max. két oldal terjedelemmel),
– a magyar akkreditációs bizottság SZMSZ-ének az „Egyetemi és fõiskolai tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi
háttere és kívánalomrendszere” címû melléklete II. fejezetében felsoroltakat az ott leírt tartalmi és alaki szabályok sze-
rint (hozzáférhetõ a http://www.mab.hu honlapon keresztül),
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok köz-
jegyzõ által hitelesített másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot 2006. november 30-ig az egyetem rektorához címezve kell benyújtani (9026 Gyõr, Egyetem tér 1.).
A pályázatot (a dokumentummásolatok kivételével) egyidejûleg elektronikus formában is el kell küldeni az iro@sze.hu
elektronikus postai címre.
A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információk kaphatók dr. Író Béla fõtitkárnál a (96) 503-402 telefonszá-
mon.

Dr. Szekeres Tamás s. k.,
rektor

SZENT ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
egyetemi tanári és fõiskolai tanári álláshelyek betöltésére

Az egyetemi és fõiskolai tanári kinevezések 2007. szeptember hó 1-jei hatállyal történnek.
Az egyetemi és fõiskolai tanári álláshely betöltésének általános követelményei:
Pályázatot nyújthatnak be mindazok, akik megfelelnek a Felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (Ftv.) az
egyetemi és fõiskolai tanárok részére megfogalmazott feltételeknek, valamint az egyetemi SZMSZ Foglalkoztatási Kö-
vetelményrendszerben foglalt általános és részletes elõírásoknak, továbbá a MAB által elõírt követelményeknek.

ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszékre
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanári feladata lesz:
– oktató- és kutatómunka végzése állathigiénia, állomány-egészségtan és alkalmazott állatorvosi etológia témakörben
magyar és angol nyelven,
– posztgraduális és PhD-képzésben való részvétel, PhD téma vezetése,
– diploma- és TDK-dolgozatok témavezetése,
– fakultatív tantárgy meghirdetése és oktatása (szarvasmarha állomány-egészségtan),
– kollokviumi és szigorlati vizsgáztatás (magyar és angol nyelven),
– indokolt esetben jegyzetek, tankönyv illetve tankönyvrészletek írása,
– gazdasági haszonállat, különösen a szarvasmarha és sertés állomány-egészségtani gyakorlati képzés további kiszélesí-
tése, illetve az utóbbi bevezetése,
– a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka szervezése, koordinálása, irányítása,
– a tanszék képviselete hazai és nemzetközi szakmai testületekben, ill. azok munkájában való részvétel (a diszciplínának
megfelelõ Európai College tagság, Nemzetközi Állathigiéniai Társaság, Magyar Állathigiéniai és Környezetvédelmi
Társaság, Magyar Buiatrikusok Társasága kapcsolódó projektjei és konferenciái).
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Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– állatorvosi diploma, PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, elõnyt jelent az MTA doktora cím megléte
vagy a doktori habitus vizsgálat megkezdése,
– habilitáció,
– angol középfokú állami nyelvvizsga bizonyítvány és angol nyelven elõadói nyelvismeret és gyakorlat,
– legalább 20 éves gyakorlat az állathigiénia oktatása és kutatása területén,
– megfelelés az Állatorvos-tudományi Karon az egyetemi tanárok részére elõírt követelményeknek.

Kémiai Tanszékre
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a kémia c. tantárgy oktatása állatorvos-hallgatóknak magyar, német és angol nyelven,
– a kémia c. tantárgy oktatása a biológia alapszak hallgatóinak,
– a tanszéki oktatómunka irányítása,
– a tantárgy elméleti és gyakorlati oktatásának fejlesztése,
– tananyagfejlesztés, egyetemi jegyzetek, tankönyv, tankönyvrészletek stb. írása,
– nemzetközi színvonalú kutatómunka a bioaktív heterociklusos vegyületek körében,
– gyógyszeripari vonatkozású alkalmazott kutatások végzése, irányítása,
– a tanszék nemzetközi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– okleveles vegyészmérnöki diploma, PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, elõnyt jelent az MTA doktora
cím megléte vagy a doktori habitus vizsgálat megkezdése,
– habilitáció,
– magas szintû, elõadóképes német- és angolnyelv-ismeret,
– legalább 10 éves vezetõ-oktatói gyakorlat,
– a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és bõvítése,
– megfelelés az Állatorvos-tudományi Karon az egyetemi tanárok részére elõírt követelményeknek.

Parazitológiai és Állattani Tanszékre
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a tanszék által gondozott tantárgyak legalább egyikének teljes körû oktatása magyar és idegen nyelven,
– hatékony közremûködés az oktatás, a kutatás és a szolgáltatás feltételeinek javításában,
– a tanszék által oktatott tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatásának tartalmi fejlesztése,
– aktív részvétel a PhD-hallgatók képzésében, a szakmai utánpótlás nevelésében,
– a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és bõvítése.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– állatorvosi diploma, PhD- vagy azzal egyenérétkû tudományos fokozat, elõnyt jelent az MTA doktora cím megléte
vagy a doktori habitus vizsgálat megkezdése,
– habilitáció,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– eredményes publikációs tevékenység,
– angol nyelvbõl felsõfokú C-típusú nyelvvizsga, egy további nyelvbõl a szakirodalom tanulmányozásához szükséges
nyelvismeret,
– megfelelés az Állatorvos-tudományi Karon az egyetemi tanárok részére elõírt követelményeknek.
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GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
EMBERI ERÕFORRÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
Vezetéstudományi Professzúra
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a különféle vezetési tantárgyak, kiemelten a változás – és válságmenedzsment, illetve az üzletviteli – és vezetési ta-
nácsadási ismeretek, illetve módszerek és technikák, valamint az integrációorientált innováció és tudásmenedzsment
tantárgyak oktatása a BA, a MSc ill. MBA graduális, ill. posztgraduális, valamint a PhD-képzésben,
– az intézet által oktatott szakokon a fenti tantárgyak fejlesztésének, oktatási feladatainak irányítása, szervezése, koordi-
nálása, valamint közremûködés a francia Conservatoire National des Arts et Métiers SZIE által meghirdetett képzési
programok adaptációjában és oktatásában,
– az intézet által felvállalt, a 12 tanácsadói szakmai érdekszövetség és a kutatásban részt vevõ, érintett egyetemek által
alkotott kutató-fejlesztõ mûhely egyetemi oldalról történõ összefogása és a partnerszervezetekkel történõ irányítása,
– az intézet által támogatott, országos és nemzetközi közremûködésû, tudásmenedzsment kutatási mûhely koordinálása
és irányítása,
– az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció a gazdálkodás és szervezéstudományok terén,
– legalább 15 éves oktatói gyakorlat,
– széles körû és a szakmai közvélemény által elismert kutatási, publikációs és tananyagfejlesztõi illetve oktatás-mód-
szertani tevékenység,
– középfokú vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga és nyelvtudás.

EURÓPAI TANULMÁNYOK INTÉZETÉBE
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– az intézet által meghirdetett EU-kurzusok elõadásainak és gyakorlatainak megtartása a nappali és távoktatási tagozaton,
– tananyagfejlesztés, jegyzetek, oktatási anyagok készítése, magas szintû oktatómunka végzése,
– az intézet hazai és nemzetközi szakmai mûhelyekkel fennálló oktatási kapcsolatainak ápolása, fejlesztése,
– aktív részvétel a kari kutatási programokban,
– kutatási profilban TDK-tevékenység segítése,
– az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó szak- és diplomadolgozatok konzultációja,
– hazai és nemzetközi magyar és idegen nyelvû elõadói és publikációs tevékenység, a nemzetközi kapcsolatrendszer
ápolása, fejlesztése.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– elõadóképes nyelvismeret két idegen nyelven,
– legalább tízéves hazai és nemzetközi szakmai-felsõoktatási gyakorlat,
– nemzetközi szakmai tapasztalatok, a pályázott szakterületen bizonyított hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
illetve tudományos elismertség.

EURÓPAI TANULMÁNYOK INTÉZETÉBE
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– az intézet által meghirdetett nemzetközi gazdaságtani és EU-kurzusok elõadásainak és gyakorlatainak megtartása a
nappali és távoktatási tagozaton,
– közremûködés az intézet oktatásfejlesztési tevékenységében, az alap- és a mesterképzés továbbfejlesztésében,
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– tananyagfejlesztés, jegyzetek, oktatási anyagok készítése, magas szintû oktató munka végzése,
– az intézet hazai és nemzetközi szakmai mûhelyekkel fennálló oktatási kapcsolatainak ápolása, fejlesztése,
– aktív részvétel a kari kutatási programokban,
– kutatási profilban TDK-tevékenység segítése,
– az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó szak- és diplomadolgozatok konzultációja,
– hazai és nemzetközi magyar és idegen nyelvû elõadói és publikációs tevékenység, a nemzetközi kapcsolatrendszer
ápolása, fejlesztése.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– elõadóképes nyelvismeret két idegen nyelven,
– legalább tízéves hazai és nemzetközi szakmai-felsõoktatási gyakorlat,
– nemzetközi szakmai tapasztalatok, a pályázott szakterületen bizonyított hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
illetve tudományos elismertség.

HUMÁNTUDOMÁNYI, NYELVI ÉS TANÁRKÉPZÕ INTÉZETÉBE
Pszichológiai Docentúra
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a pszichológia tárgyak oktatása tárgyfelelõsként graduális és posztgraduális szinten,
– a tanácsadási tevékenységhez kapcsolódó elméleti és alkalmazott ismeretek oktatása tárgyfelelõsként graduális
szinten,
– a tanácsadás témakörben tartandó gyakorlatok koordinálása, valamint a külsõ gyakorlatok lebonyolításának ellenõr-
zése,
– andragógia alapszak szakirányú továbbfejlesztése, egyetemi szintû képzés szakmai megalapozása, a szak indításában
való részvétel,
– tananyagfejlesztés mind az elméleti és alkalmazott pszichológia, mind a tanácsadási elméletek vonatkozásában,
– nemzetközi együttmûködés fokozása, különös tekintettel az interdiszciplináris kutatásokra,
– pályázati tevékenység irányítása, pályázó konzorciumokban való fokozottabb részvétel,
– doktori iskolában végzett oktató munka, doktoranduszok munkájának irányítása, valamint a doktori védéseken történõ
részvétel, opponensi munka,
– a docentúra munkatársainak szakmai fejlõdését támogató tevékenységek, pl. publikációs lehetõségek, továbbképzési
lehetõségek biztosítása, kutatómunkába történõ bevonás,
– hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, illetve részvétel.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes nyelvismeret,
– legalább tízéves szakmai, felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.

KÖZGAZDASÁGTANI INTÉZETÉBE
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a gazdaságelméleti tantárgyak, kiemelten a Mikroökonómia címû tantárgy magyar és angol nyelvû oktatás a BA és MA
(MBA) graduális és posztgraduális, valamint PhD-képzésben,
– az intézet által oktatott szakokon a mikroökonómia oktatási feladatainak irányítása, szervezése és koordinálása,
– az intézet további tantárgyaira is kiterjedõ oktatásszervezés és tananyagfejlesztés,
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– az intézeti kutatómunka koordinálása és menedzselése,
– az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció a közgazdaságtudományok terén,
– legalább 15 éves oktatási, kutatási és vezetõi gyakorlat,
– két világnyelvbõl legalább középfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû nyelvtudás,
– széles körû, nemzetközileg elismert kutatási, publikációs és tananyag-fejlesztõi tevékenység.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI INTÉZETÉBE
egyetemi tanári álláshely betöltésére

– az intézet által meghirdetett Pénzügytan (I–II.), Modern vállalati pénzügyek és Nemzetközi pénzügyek címû tantár-
gyak oktatásának irányítása, elõadások tartása, vizsgáztatás, tananyagfejlesztés, jegyzetek, oktatási anyagok készítése,
– témaköreiben nemzetközi szintû oktatómunka végzése, e szakterületen dolgozó fiatal oktatók oktatási és kutatási tevé-
kenységének irányítása,
– az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak fejlesztése,
– részvétel a tudományos továbbképzésben, doktoranduszok munkájának irányítása,
– pályázatok készítése, benyújtása a hazai és külföldi oktatási, kutatási támogatások elnyerésére.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– közgazdaságtudományi egyetemi végzettség,
– közgazdasági szakterületen szerzett Phd- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes idegennyelv-ismeret,
– legalább 10 éves szakmai, felsõoktatási gyakorlat és a megjelölt tantárgyak oktatásában szerzett tapasztalat,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai elismertség.

REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZETBE
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– az intézet által gondozott tantárgyak legalább egyikének teljes körû oktatása,
– tananyagfejlesztés, jegyzetek, tankönyvek és tankönyvrészletek írása,
– hatékony közremûködés az intézet tudományos kutatási tevékenységében,
– aktív részvétel a PhD-hallgatók képzésében, a szakmai utánpótlás nevelésében,
– az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és bõvítése,
– az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó szak- és diplomadolgozatok konzultálása,
– eredményes publikációs tevékenység.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, MTA doktori cím,
– habilitáció,
– egy világnyelvbõl középfokú állami nyelvvizsga,
– legalább 10 éves szakmai és felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázati területen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.
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VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET
Üzemtani Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a Vállalatgazdaságtan I. és II., a Vállalati erõforrás-gazdálkodás, továbbá a Növénytermesztési ágazatok ökonómiája
és szervezése címû tantárgyak oktatása nappali és levelezõ tagozaton,
– nemzetközi szintû kutatómunka végzése a vállalati erõforrás-gazdálkodás, a növénytermesztési ágazatok ökonómiája
és szervezése, továbbá a növényvédelem ökonómiája területén,
– a tanszék tudományos-szakmai kapcsolatainak fejlesztése, a tudományos utánpótlás elõsegítése,
– eredményes pályázati tevékenység folytatása,
– részvétel a tanszék oktatással, kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos irányítási és szervezési munkájában.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes idegennyelv-ismeret,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázati területen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET
Termelésökonómiai és Menedzsment Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– Logisztika és Ellátási lánc menedzsment tantárgyak magyar, angol és német nyelven történõ oktatása, tananyagának
fejlesztése,
– hallgatók tantárgyi, diploma- és TDK-munkáinak konzultálása, irányítása,
– oktatói utánpótlás nevelése, PhD-s hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel az országos, illetve nemzetközi szakmai és tudományos közéletben,
– eredményes kutatási és szakmai pályázati tevékenység folytatása.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– angol és német nyelven magas szintû elõadó- és tárgyalóképes nyelvismeret,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázati területen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
GÉPIPARI TECHNOLÓGIAI INTÉZET
Gépüzemfenntartás Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanári feladata lesz:
– a tanszék által meghirdetett Gépüzemfenntartás, Gépjavítás, Meghibásodási folyamatok és Minõségbiztosítás címû
tantárgyak oktatása, tananyagának fejlesztése,
– hallgatók diploma- és TDK-munkáinak konzultálása, irányítása,
– oktatói utánpótlás nevelése, PhD-hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel az országos, illetve nemzetközi szakmai és tudományos közéletben,
– a tanszék külsõ szakmai kapcsolatainak fejlesztése, a tudományos utánpótlás elõsegítése,
– eredményes kutatási és szakmai pályázati tevékenység folytatása.
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Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes nyelvismeret,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai elismertség.

Mechatronika Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanári feladata lesz:
– a tanszék által meghirdetett Hidraulika és Pneumatika, valamint a Mechatronikai rendszerek címû tantárgyak oktatása,
tananyagának fejlesztése,
– hallgatók diploma- és TDK-munkáinak konzultálása, irányítása,
– oktatói utánpótlás nevelése, PhD-hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel az országos, illetve nemzetközi szakmai és tudományos közéletben,
– a tanszék külsõ szakmai kapcsolatainak fejlesztése, a tudományos utánpótlás elõsegítése,
– eredményes kutatási és szakmai pályázati tevékenység folytatása.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes nyelvismeret,
– legalább 10 éves szakmai, felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai elismertség.

MECHANIKA ÉS GÉPTANI INTÉZET
Gépszerkezettani Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanári feladata lesz:
– a tanszék által meghirdetett gépelemek tantárgycsoport oktatása, tananyagainak fejlesztése,
– hallgatók diploma- és TDK-munkáinak konzultálása, irányítása,
– oktatói utánpótlás nevelése, PhD-hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel az országos, illetve nemzetközi szakmai és tudományos közéletben,
– a tanszék külsõ szakmai kapcsolatainak fejlesztése, a tudományos utánpótlás elõsegítése,
– eredményes kutatási és szakmai pályázati tevékenység folytatása.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes nyelvismeret,
– legalább 10 éves szakmai, felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai elismertség.
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Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanári feladata lesz:
– a tanszék által meghirdetett mezõgazdasági gépek tantárgycsoport oktatása, tananyagainak fejlesztése,
– hallgatók diploma- és TDK-munkáinak konzultálása, irányítása,
– oktatói utánpótlás nevelése, PhD-hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel az országos, illetve nemzetközi szakmai és tudományos közéletben,
– a tanszék külsõ szakmai kapcsolatainak fejlesztése, a tudományos utánpótlás elõsegítése,
– eredményes kutatási és szakmai pályázati tevékenység folytatása.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes nyelvismeret,
– legalább 10 éves szakmai, felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai elismertség.

RENDSZERTECHNIKAI ÉS MENEDZSMENT INTÉZET
Rendszertechnika és Üzemeltetés Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanári feladata lesz:
– a tanszék által meghirdetett Agrobiológia I–II., Mezõgazdasági alapismeretek és Alkalmazott biológia c. tantárgyak
oktatása, tananyagainak fejlesztése,
– hallgatók diploma- és TDK-munkáinak konzultálása, irányítása,
– oktatói utánpótlás nevelése, PhD-hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel az országos, illetve nemzetközi szakmai és tudományos közéletben,
– a tanszék külsõ szakmai kapcsolatainak fejlesztése, a tudományos utánpótlás elõsegítése,
– eredményes kutatási és szakmai pályázati tevékenység folytatása.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes nyelvismeret,
– legalább 10 éves szakmai, felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai elismertség.

MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
Halgazdálkodási Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanári feladata lesz:
– az MSc-képzés keretén belül a Melokuláris állattenyésztés gyakorlati, biztonsági és etikai kérdései c. tantárgy oktatása,
részvétel a Halgazdálkodási Tanszék oktatási munkájában, a Mezõgazdaság és Környezettudományi Kar angol nyelvû
képzésében,
– hazai és nemzetközi (EU 7. keretprogram) kutatási projektek elindítása, részvétele és koordinálása állat-biotechnoló-
gia területén,
– kutatási eredmények rendszeres publikálása hazai és nemzetközi konferenciákon, tudományos rendezvényeken,
– doktoranduszok, diplomamunkát, tudományos diákköri dolgozatot készítõ hallgatók munkájának irányítása,
– az oktatott diszciplínák területén tankönyvek, jegyzetek, tananyagok írása, szerkesztése, lektorálása,
– rendszeres kapcsolattartás szakmai és tudományos szervezetekkel.
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Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– állatorvos doktori egyetemi oklevél,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, elõnyt jelent az MTA doktora cím megléte,
– habilitáció,
– legalább két (angol és francia) államilag elismert felsõfokú nyelvvizsga,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– EU 6. keretprogramban tudományos pályázat koordinátori gyakorlat,
– a pályázati területen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.

YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR – Budapest
Ábrázolás és Számítástechnika Tanszékére
fõiskolai tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanári feladata lesz:
– a tanszék által meghirdetett ábrázoló geometria (mérnök geometria, számítógépes térgeometria) tantárgyak gondozása,
oktatási tevékenységének szervezése és a tantárgyak folyamatos fejlesztése,
– tantárgyfelelõsi feladatok ellátása, elõadások és gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– tantárgyi programok, tematikák kidolgozása, oktatási segédanyagok, jegyzetek, esetenként tankönyvek készítése,
– kapcsolatok fejlesztése és ápolása hazai és külföldi egyetemekkel, szakmai és tudományos szervezetekkel,
– a tanszéki tudományos munkában való aktív közremûködés, a tudományos utánpótlás segítése,
– tevékeny részvétel a kari közéletben,
– rendszeres kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel.

A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– a tanszék által meghirdetett tárgynak megfelelõ szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább ötéves felsõoktatási intézményben (mérnökképzésben) szerzett oktatási gyakorlat,
– többéves önálló, nemzetközileg is elismert tudományos tevékenység,
– több világnyelvbõl elõadói illetve tárgyalóképes szakmai nyelvismeret és legalább egy nyelvbõl C-típusú állami nyelv-
vizsga,
– a tudományos munkásságot bizonyító publikációs tevékenység.

Az álláshelyre a karral fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõ oktatók pályázhatnak.

ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR – Jászberény
Idegen Nyelvi, Irodalmi Tanszék és Lektorátusra
fõiskolai tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– a karon folyó szakképzések lektori szintû nyelvoktatásának irányítása,
– francia és orosz nyelv lektori szintû oktatása, ehhez oktatást segítõ segédletek készítése,
– közremûködés, irányítás az idegennyelv-oktató tanító mesterképzés szakalapítás kimunkálásában,
– rendszeres tudományos és publikációs tevékenység,
– részvétel a hallgatók szakdolgozati és TDK-munkájának segítésében.

A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább 10 éves szakirányú felsõoktatási gyakorlat,
– felsõfokú elõadóképes idegennyelv-ismeret két világnyelvbõl,
– PhD doktori iskolában való közremûködés,
– aktív részvétel a szakmai, tudományos közéletben.
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Informatikai és Könyvtártudományi Tanszékére
fõiskolai tanári álláshely betöltésére

– az informatikus könyvtáros szak szakmai alaptárgyai oktatásának koordinálása,
– az informatikus könyvtáros szak elmélete és gyakorlati alapjai; információs bázisok, adatbázisok szolgáltatása, rend-
szerinformatikai tantárgyak oktatása, tematikáinak kidolgozása, korszerûsítése,
– az információbróker szakirány vezetése,
– oktatási segédletek készítése,
– részvétel a hallgatók szakdolgozati és TDK-tevékenységének irányításában,
– részvétel a tanszék oktatói utánpótlásának nevelésében,
– aktív szakmai, tudományos tevékenység végzése a könyvtártudomány területén hazai és nemzetközi színtereken.

A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább 10 éves szakirányú felsõoktatási, illetve könyvtárvezetési gyakorlat,
– felsõfokú idegennyelv-ismeret legalább két világnyelvbõl,
– PhD doktori iskolában való közremûködés,
– aktív szakmai közéleti tevékenység.

Neveléstudományi Tanszékére
fõiskolai tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– a tanító szak fejlesztésének irányítása, szakmai koordinálása,
– a tanító szak pedagógiai tantárgyainak (nevelésfilozófia, értékelmélet, neveléselmélet, nevelésmódszertan, didaktika)
oktatása, oktatásának szervezése, elõadások és szemináriumok tartása, tematikáinak korszerûsítése a mesterszint elvárá-
sainak megfelelõen,
– oktatási segédanyagok készítése,
– részvétel a hallgatók egyéni, tantárgyi és szakdolgozati konzultálásában, illetve TDK-munkák készítésében,
– részvétel a tanszék oktatói utánpótlásának nevelésében és képzésében,
– aktív szakmai, tudományos tevékenység végzése.

A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább 10 éves szakirányú felsõoktatási gyakorlat,
– PhD doktori iskolában való közremûködés,
– elõadóképes idegennyelv-ismeret,
– szakmai közéleti tevékenység.

Testnevelési Tanszékére
fõiskolai tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– a tanító szak testnevelés és sport mûveltségi területe oktatásának irányítása, a tantárgyai tartalmi megújításának gondo-
zása,
– a testnevelés-elmélet, az atlétika és a testnevelés tantárgy-pedagógia tárgyak oktatása,
– a karon folyó alapképzéseken az egészségmegõrzõ testnevelés oktatásának szervezése,
– részvétel a hallgatók gyakorlati felkészítésében, szakdolgozati és TDK-munka segítése,
– rendszeres tudományos és publikációs tevékenység,
– hazai és nemzetközi szakmai/tudományos közéletben való részvétel.
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A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább 10 éves szakirányú felsõoktatási gyakorlat,
– PhD doktori iskolában való közremûködés,
– elõadóképes idegennyelv-ismeret,
– szakmai közéleti tevékenység.

Az álláshelyekre a karral fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõ oktatók pályázhatnak.

Az egyetemi és fõiskolai tanári pályázatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári pályázat esetében a habilitációt, szakmai elismerést és
nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– az oktató-, kutatómunkára vonatkozó jövõbeni terveket,
– tudományos konferenciákon megtartott és dokumentált elõadások jegyzékét,
– publikációs és hivatkozási jegyzéket,
– a hazai és külföldi ajánlásokat,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetem Fõtitkári Hivatalában beszerezhetõ személyi és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges
adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
A pályázatokat 2006. november 30-ig az egyetem rektorának címezve az Egyetem Fõtitkári Hivatalához (2103 Gödöllõ,
Páter Károly u. 1.) kell benyújtani 7 példányban.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást az egyetem személyzeti vezetõje, dr. Pálinkás Istvánné ad telefon:
(28) 522-022.

Dr. Molnár József s. k.,
egyetemi tanár, rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZETÉBE
további jogviszonyban alkalmazott
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Marketing-Menedzsment Szakcsoport oktató-kutató munkájában a menedzs-
ment témakörében való részvétel, a mesterképzés kidolgozásának és a Doktori Iskola munkájának segítése, valamint az
intézet nemzetközi kapcsolatainak bõvítésében való tevékeny részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell az MTA doktora címmel, egyetemi tanári kinevezéssel, többéves felsõoktatási gyakor-
lattal, valamint aktív részvétellel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik,
– a további jogviszonyú munkakörre tekintettel munkáltatói hozzájárulást,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázónak meg kell felelnie a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az
egyetemi tanári munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek.
A pályázatot 2006. november 30-ig 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivata-
lába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeirõl a (62) 544-008-as telefonszámon
kérhetõ felvilágosítás.
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ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
FOGORVOSITUDOMÁNYI SZAK
FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKA
Szájsebészeti Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a klinika, illetve a tanszék oktató-, gyógyító-megelõzõ és tudományos munkájá-
ban való részvétel, tantermi elõadások, konzultációk tartása magyar és angol nyelven a graduális kreditalapú oktatásban,
speciális kollégium szervezése fogorvostan-hallgatók számára, vizsgáztatás, valamint közremûködés a magyar és az an-
gol nyelvû orvosképzésben. Részt kell vennie a szak PhD-képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdálkodási te-
vékenységében, a tanszéken folyó posztgraduális, rezidensrendszerû, ráépített szak- és folyamatos továbbképzési tevé-
kenység szervezésében, valamint a szakdolgozó képzésben, és a központi ügyviteli rendszerek mûködtetésében is a Fog-
orvostudományi Szakon. További feladata a tanszéken folyó betegellátó munka irányítása, a minõségbiztosítási tevé-
kenység összehangolása, irányítása, a tanszék nemzetközi kapcsolatainak szervezése, nemzetközi, hazai és regionális
pályázati tevékenység folytatása. Feladata még a tanszék rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyoni és
más források feletti – jogszabályok, egyetemi és kari szabályzatok szerinti – rendelkezés, összhangban a klinika és a szak
vezetésével, továbbá a tanszék régióban, városban betöltött funkcióinak szélesítése, kapcsolatteremtés, külön figyelem-
mel az egészségügyi együttmûködésekre, és együttmûködés a szak többi tanszékével, a kar intézményeivel, valamint a
jogszabályokban, az egyetemi és kari szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, és hatáskörök gyakorlása.
El kell látnia a Maxillo-Facialis Protetikai Részleg vezetését is.
A pályázónak rendelkeznie kell fogorvosi diplomával, fog- és szájbetegségek,dentoalveoláris sebészet, konzerváló fogá-
szat és fogpótlástan szakképesítéssel, PhD-fokozattal, habilitációval, valamint a Fogorvostudományi Szak valamely tan-
székére határozatlan idõre szóló fõállású közalkalmazotti jogviszonnyal. Rendelkeznie kell továbbá angol és német
nyelvbõl középfokú C-típusú vagy azzal egyenértékû államilag elismert nyelvismerettel, legalább 10 éves egyetemi
szintû oktatói gyakorlattal, tanszékvezetõi, vezetõ oktatói beosztásban eltöltött tapasztalattal, kellõ tájékozottsággal a
Szegedi Tudományegyetem és ezen belül az Általános Orvostudományi Kar feladatairól, tájékozottsággal az Oktatási és
Kulturális, valamint az Egészségügyi Minisztériumi, OEP- és egyéb finanszírozási kérdésekben, az egyetem, a kar és kli-
nikai központja, a klinika, a tanszék gazdálkodási folyamataiban.

IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZETÉBE
egyetemi tanári munkakörre
tanszékvezetõi megbízással

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az intézet oktató-, tudományos, diagnosztikus, szakértõi tevékenységének irányí-
tása, gazdálkodásának szervezése a hatályos rendeletek, az egyetem, a centrum és kar szabályzatai alapján, a graduális
kreditalapú oktatásban tantermi elõadások, konzultációk tartása orvos-, fogorvostan-hallgatók és jogászhallgatók szá-
mára magyar és angol nyelven, vizsgáztatás, kötelezõen és szabadon választott kurzusok hirdetése, megtartása, valamint
a hallgatói tudományos diákköri munka szervezése. További feladata a PhD-képzés szervezése, doktoranduszok téma-
vezetése, a szakorvosképzés és továbbképzés, valamint az intézeti szakszemélyzet folyamatos továbbképzésének irányí-
tása, szervezése, magas szintû tudományos, kutató- és kutatásirányító munka végzése. Feladata a társintézményekkel,
intézetekkel, klinikákkal az együttmûködés fenntartása és továbbfejlesztése, valamint kiemelkedõ publikációs, eredmé-
nyes pályázati, szakmai közéleti tevékenység folytatása is.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, szakképesítéssel igazságügyi orvostanból, PhD-fokozattal, habilitá-
cióval, jártassággal az igazságügyi orvostan és orvosjog területén, hazai és nemzetközi szakmai-tudományos elismert-
séggel és publikációs tevékenységgel, egyetemi szintû oktatásban, orvosképzésben szerzett legalább 10 éves gyakorlat-
tal, angol nyelvbõl elõadói és vitakészséggel. Részt kell vennie a hazai és a nemzetközi közéletben is.

A tanszékvezetõi megbízás 5 évre szól.

Onkoterápiás Klinikájára
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a klinika gyógyító-megelõzõ és tudományos munkájában való részvétel, tantermi
elõadások, konzultációk tartása, speciális kollégium szervezése orvostanhallgatók részére magyar és angol nyelven,
szakdolgozatot, TDK-dolgozatot készítõ hallgatók témavezetése, továbbá részt kell vennie a PhD- és szakorvosképzés-
ben, továbbképzésben és a szakdolgozóképzésben is. További feladata eredményes gyógyító és tudományos kutatómun-
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ka végzése, az emlõ munkacsoport vezetése, társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttmûködés fenntartá-
sa és továbbfejlesztése, valamint eredményes pályázati, szakmai közéleti tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, szakképesítéssel, sugárterápiából, klinikai onkológiából, belgyógyá-
szatból, PhD-fokozattal és habilitációval az orvostudomány területén, hazai és nemzetközi szakmai-tudományos elis-
mertséggel és publikációs tevékenységgel. Rendelkeznie kell továbbá különös jártassággal a solid daganatok komplex
ellátásában, egyetemi szintû oktatásban, betegellátásban szerzett legalább 10 éves tapasztalattal és angol nyelvbõl elõ-
adói és vitakészséggel.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI INTÉZETÉNEK
Magyar Nyelvészeti Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elõadások tartása és szemináriumok vezetése magyar nyelvészetbõl, elsõsorban a
stilisztika és szövegtan tárgykörébõl. Az alapképzésen túl szerepet kell vállalnia az intézet mellett mûködõ doktori prog-
ram kurzusainak vezetésében is.
A pályázónak rendelkeznie kell az MTA doktora címmel, habilitációval, széles körû publikációs tevékenységgel, hazai
és nemzetközi elismertséggel, továbbá legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlattal.

Modern Magyar Irodalmi Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elõadások tartása és szemináriumok vezetése a modern magyar irodalomból, el-
sõsorban a XX. század elsõ felének magyar irodalma tárgykörébõl. Az alapképzésen túl szerepet kell vállalnia az intézet
mellett mûködõ doktori program kurzusainak vezetésében is.
A pályázónak rendelkeznie kell az MTA doktora címmel, habilitációval, széles körû publikációs tevékenységgel, hazai
és nemzetközi elismertséggel, továbbá legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlattal.

JUHÁSZ GYULA TANÁRKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékére
két egyetemi tanári munkakörre

A) A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Társadalmi Tanulmányok Szak a mai magyar politikai rendszer mûködésére
és társadalompolitikára vonatkozó kurzusainak és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati tárgyak oktatása, oktatási program
kidolgozása a társadalmi tanulmányok szakos képzésben meglévõ új tantárgyakra, valamint az észak-európai politika- és
kultúrtörténeti kurzusok meghirdetése választható tárgyakként. Részt kell vennie a tanszék kutatási feladataiban, hazai
intézményközi és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, továbbá a kar és a tanszék közéleti tevékenységében is.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, doktori (PhD/DLA) fokozattal és habilitációval, fel-
sõfokú orosz és középfokú angol állami nyelvvizsgával, többéves felsõoktatási gyakorlattal, valamint hazai és nemzet-
közi szakmai elismertséggel és a karon fõállású közalkalmazotti jogviszonnyal.

B) A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Társadalmi Tanulmányok Szak társadalomelméleti és filozófiai kurzusainak
és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati tárgyaknak az oktatása, oktatási program kidolgozása a társadalmi tanulmányok
szakos képzésben meglévõ új tantárgyakra, általánosan mûvelõ tárgyak, valamint mediterrán politika- és kultúrtörténeti
kurzusok meghirdetése választható tárgyakként. További feladata a tanszék kutatási feladataiban való részvétel, hazai
intézményközi és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és részt kell vennie a kar és a tanszék közéleti tevékenységében is.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, doktori (PhD/DLA) fokozattal és habilitációval, fel-
sõfokú olasz és francia állami nyelvvizsgával, többéves felsõoktatási gyakorlattal, valamint hazai és nemzetközi szakmai
elismertséggel és a karon fõállású közalkalmazotti munkaviszonnyal.
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Pszichológia Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elõadások tartása, szemináriumok vezetése a szociálpszichológia, a mûvészet-
pszichológia, az esztétika, valamint a viselkedés jelenségvilága tárgyakból, szakdolgozatok, tudományos diákköri dol-
gozatok témavezetése, valamint nemzetközileg elismert kutatói és publikációs tevékenység folytatása. Aktívan részt kell
vennie a pályázatok megfogalmazásában, projektek menedzselésében és képesnek kell lennie elõadások tartására francia
nyelven.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, felsõoktatási oktatói gyakorlattal a filozófia-pszi-
chológia tudományok terén, az MTA doktora címmel, egy világnyelv tárgyalásszintû ismeretével, valamint rendszeres
publikációs tevékenységben megmutatkozó oktatói és kutatói eredményekkel és a karon fõállású közalkalmazotti jogvi-
szonnyal.

Rajz-mûvészettörténeti Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a tárgyábrázolás, rajzolás-festés, anyagismeret, mûvészeti anatómia, színelmélet
tárgyak oktatása, szakdolgozatok, zárófeladatok témavezetése, valamint külsõ és belsõ szakmai gyakorlatok vezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell legalább 15 éves felsõoktatásban eltöltött mûvészetoktatói gyakorlattal, tudományos fo-
kozattal, vagy azzal egyenértékû mûvészeti díjjal, habilitációval, egy világnyelvbõl középfokú C-típusú államilag elis-
mert nyelvvizsgával.

Történettudományi Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Politológia, Politikai Eszmetörténet, az Európai Integráció Története és a Társa-
dalmi Ismeretek Történészeknek stúdiumok oktatása (elõadások és szemináriumok tartása), speciális kollégiumok veze-
tése. Egyéni kutatási feladatainak mûvelése mellett részt kell vennie a tanszék kutatási feladatainak teljesítésében, segí-
teni kell a fiatal oktatók szakmai fejlõdését. További feladata témavezetõként a hallgatók szakdolgozati, diákköri mun-
káinak irányítása, valamint pályázatokon és a tanszék új oktatási struktúrájának kialakításában való tevékeny részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell történelem szakos egyetemi diplomával, a politikatudomány területén szerzett kandidá-
tusi fokozattal és habilitációval, igazolt francia- és angolnyelv-tudással, legalább 20 éves kutatói és felsõoktatási (fõis-
kolai, egyetemi és PhD-képzésben teljesített) gyakorlattal, aktív hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal és a karon
fõállású közalkalmazotti jogviszonnyal.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Állattani és Sejtbiológiai Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elõadások tartása a sejtbiológia és a fejlõdésbiológia tárgykörben biológus sza-
kos hallgatók részére, nagy hallgatói érdeklõdésre számot tartó ÁMÉT-kurzusok kimunkálása és tartása, speciális kollé-
giumok meghirdetése a sejt- és fejlõdésbiológia modern területeibõl, az angol szakfordítóképzésben, valamint a megin-
dítandó angol nyelvû biológusképzésben való aktív részvétel fordításgyakorlatok vezetésével és a tanszéken oktatott tár-
gyainak angol nyelven való elõadásával. További feladata a laboratóriumi gyakorlatok vezetése, új tananyagok kidolgo-
zása és bevezetése az induló kétszintû képzésben. Vállalnia kell önálló kutatási feladatokat és pályázatok révén biztosí-
tania kell azok anyagi hátterét. Részt kell vennie a tanszék által nemzetközi együttmûködésre benyújtandó pályázatok
elõkészítésében, irányítania kell PhD-hallgatók, diploma- és szakdolgozatot készítõ hallgatók tevékenységét, és el kell
látnia a tanszék külkapcsolatainak felügyeletét is.
A pályázónak rendelkeznie kell az MTA doktora címmel, habilitációval, 10 éves oktatási tapasztalattal, angol nyelvbõl
középfokú C-típusú, államilag elismert nyelvvizsgával, többéves, nemzetközileg elismert kutatási tapasztalattal és ki-
emelkedõ publikációs tevékenységgel.
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Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a tanszék által oktatott alaptárgyakból, elsõsorban szervetlen kémiából alaptárgyi
és szaktárgyi kollégiumok tartása mind az alapképzésben, mind a doktori képzésben részt vevõ hallgatók számára. Fel-
adata továbbá a tanszék MSc-szintû oktatási tevékenységének szervezése, folyamatos korszerûsítésének figyelemmel
kísérése, a Kémia Doktori Iskola Komplex Vegyületek Kémiája programban való aktív közremûködés témavezetõként
és szakmai kollégiumok tartásával.
Részt kell vállalnia a tanszék bioszervetlen kémiai kutatási egysége munkájának irányításában is.
A pályázónak rendelkezni kell az MTA doktora címmel, habilitációval, több mint 10 éves oktatási, és a szakterületen
végzett kutatási tapasztalattal és nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatokkal.

Pszichológia Tanszékére
fõiskolai tanári munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata elõadások tartása, szemináriumok vezetése a pedagógiai pszichológia, a beszéd
pszichológiája, valamint a gyógypedagógiai pszichológia tárgyakból, TDK- és szakdolgozatok témavezetése, pedagógi-
ai gyakorlaton részt vevõ hallgatók szupervíziója, továbbá részt kell vennie az akkreditációs anyagok elkészítésében is.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal pszichológiából, középfokú angol-
és németnyelv-vizsgával, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal, valamint a karon fõállású közalkalmazotti jogvi-
szonnyal. A pályázat elbírálása szempontjából elõnyt jelent a gyógypedagógiai tanári diploma és individuálpszicholó-
giai módszerspecifikus képzettség.

Technika Tanszékére
fõiskolai tanári munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata elõadások és gyakorlatok tartása, tananyagkidolgozás a technikai kommunikáció,
energetika, géprendszertan, konstrukcióelmélet, közlekedéstechnika, környezetvédelem-környezetkultúra, grafikus kul-
túra, rendszer és modell témakörökben, tudományos kutatás irányítása az alternatív energiahasznosítás, a városi közle-
kedés-környezet, közoktatási tankönyvelmélet területén, továbbá pályázatok készítése, rendszeres publikációs tevé-
kenység folytatása, valamint a hallgatók TDK-munkájának irányítása. Részt kell vennie a hazai és nemzetközi szakmai
közéletben is.
A pályázónak rendelkeznie kell mûszaki egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal, középfokú németnyelv-vizsgával, 10 éves
felsõoktatási gyakorlattal, megfelelõ szakmai elismertséggel, valamint a karon fõállású közalkalmazotti jogviszonnyal.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot, ÁOK-ra pályázók esetében kitöltött kérdõívet is,
– tanszékvezetõi megbízás esetén vezetõi elképzeléseket, eddigi vezetõi tevékenység leírását,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket, illetve díjak jegyzékét,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.

A pályázóknak meg kell felelniük a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az
egyetemi és fõiskolai tanári munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek, valamint egyetemi tanári pályázat esetén a
MAB által összeállított formai és tartalmi követelményeknek.
A pályázatokat egyetemi tanári pályázat esetén 1 eredeti és 10 fénymásolt, fõiskolai tanári pályázat esetén 1 eredeti és 5
fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújta-
ni 2006. november 30-ig. A pályázatok formai feltételeirõl a (62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.
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SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FÕISKOLAI KAR
GÉPÉSZETI ÉS FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZETÉBE
további jogviszonyban alkalmazott
egyetemi tanári álláshelyre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata gépszerkezettan tárgykörben tantermi elõadások, szemináriumok, konzultációk
tartása, vezetése, a mûszaki területen folytatott oktató-, tudományos kutatómunkában való részvétel, a karon létesítendõ
mûszaki, mérnöki képzés megszervezésének segítése. További feladata eredményes mûszaki szakmai-tudományos kap-
csolatok kiépítése, fenntartása és továbbfejlesztése egyetemen belüli és külsõ intézményekkel, valamint eredményes tu-
dományos kutatómunka és pályázati tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell valamely hazai egyetemre szóló egyetemi tanári kinevezéssel, hazai és nemzetközi szak-
mai-tudomáyos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, továbbá az egyetemi szintû oktatásban legalább 25 éves
gyakorlattal.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatát,
– a pályázó fõállású munkahelyérõl munkáltatói hozzájárulást,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázónak meg kell felelnie a Felsõoktatási törvényben és a Szegedi Tudományegyetem oktatói követelményrend-
szerében rögzített, az egyetemi tanári állás betöltéséhez szükséges feltételeknek.
A pályázatot 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Du-
gonics tér 13.) kell 2006. november 30-ig benyújtani. A pályázat formai feltételeirõl a (62) 544-008-as telefonszámon
kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A KAPOSVÁRI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ÁLLATTUDOMÁNYI KAR
Szakképzés-pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszékére
egyetemi tanári kinevezésre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a Politikaelmélet és az Agrártörténet c. tantárgyak oktatása, a tantárgyfejlesztés,
szakdolgozati és TDK-témák kiírása, konzulensi feladatok ellátása. Az akkreditált doktori iskola keretében PhD-téma-
vezetés. MSc-szintû tantárgyi programok összeállítása, illetve azok felügyelete a tanszéken belül. Feladata továbbá a
tanszékhez tartozó mérnök-tanárképzés koordinálása, valamint aktív részvétel nemzetközi kutatási programokban.
Az álláshely betöltésére pályázhatnak azok, akik szakirányú egyetemi végzettséggel, a tudományterületen tudományos
fokozattal (kandidátus, PhD), legalább 15 éves oktatói, vezetõi tapasztalattal, hazai és nemzetközi tudományos életben
elismertséggel, két világnyelvbõl felsõfokú nyelvvizsgával rendelkeznek, és megfelelnek mindazon követelményeknek,
amelyeket jogszabály, illetve a Kaposvári Egyetem foglalkoztatási követelményrendszere elõír. A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent a habilitáltság.
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GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Közgazdasági és Pénzügyi Tanszékére
egyetemi tanári kinevezésre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a BSc- (BA), illetve MSc-szintû (gazdaságtudományi programok esetében a Bu-
dapesti Corvinus Egyetemmel együttmûködve) közgazdasági tantárgyak oktatásának szakmai felügyelete, világgazda-
sági és nemzetközi gazdasági tantárgyak oktatása. Aktív részvétel a Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Isko-
la munkájában, valamint kari kutatási projektekben. Vezetõ szerep a Gazdaságtudományi Kar angol nyelvû nemzetközi
kapcsolatainak építésében és ápolásában, az angol nyelvû képzési kínálat kialakításában és fenntartásában. Folyamatos
részvétel az egyetem, a kar és a tanszék szakmai és tudományos közéletében.
Az álláshely betöltésére pályázhatnak azok, akik közgazdász végzettséggel, doktori fokozattal, kiváló angolnyelv-tudás-
sal, országosan és nemzetközileg elismert kutatási eredményekkel, vezetõi tapasztalattal, valamint magyar és angol
nyelvû oktatási gyakorlattal rendelkeznek, és közalkalmazotti jogviszonyban állnak a Kaposvári Egyetemmel. Továbbá
mindazon feltételeknek megfelelnek, amelyeket jogszabály, illetve a Kaposvári Egyetem foglalkoztatási követelmény-
rendszere elõír. Az MTA doktori fokozat elõnyt jelent a pályázat elbírálásánál.
Az állás kizárólag fõállásban tölthetõ be. A pályázó legyen nyilatkozatképes arra, hogy mint oktató, a Kaposvári Egye-
tem intézményi költségvetési támogatásának megállapításánál, az Ftv. 84. § (5) bek. alapján figyelembe lehessen venni.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
Természettudományi Módszertani Tanszékére
egyetemi tanári kinevezésre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a funkcionális anatómia, sejt- és szövettan, valamint a fejlõdéstan oktatása, to-
vábbá neuroanatómiai és neurohisztológiai kutatások végzése, illetve irányítása. Szakmai munkájával segítse az egyete-
men a kar szervezeti fejlesztését, és kapcsolódjon be PhD-hallgatók képzésébe.
Az álláshely betöltésére pályázhatnak azok, akik szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal (PhD vagy
Csc), a biológiatudomány területén kiemelkedõ szakmai tevékenységgel (oktatás és dokumentált kutatási aktivitás) ren-
delkeznek, és megfelelnek mindazon követelményeknek, amelyeket jogszabály, illetve a Kaposvári Egyetem foglalkoz-
tatási követelményrendszere elõír.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a neurobiológiai területen szerzett habilitáció, a dokumentálható nemzetközi és ha-
zai tudományos kapcsolatrendszer, a pályázati és publikációs aktivitás.

Pedagógiai és Felnõttképzési Tanszékére
egyetemi tanári kinevezésre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a neveléstörténet, mûvelõdéstörténet, továbbá a pedagógiai kommunikáció ok-
tatása. Szakmai munkájával segítse az egyetem, a kar szervezeti fejlesztését, és kapcsolódjon be PhD-hallgatók képzé-
sébe.
Az álláshely betöltésére pályázhatnak azok, akik szakirányú egyetemi végzettséggel, a neveléstudomány területén szer-
zett tudományos fokozattal (PhD vagy Csc), a Neveléstudományok és az Andragógia területén kiemelkedõ szakmai te-
vékenységgel (oktatás és dokumentált kutatási aktivitás) rendelkeznek, és megfelelnek mindazon követelményeknek,
amelyeket jogszabály, illetve a Kaposvári Egyetem foglalkoztatási követelményrendszere elõír.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a több évtizedes felsõoktatási gyakorlat, a habilitáltság, továbbá az MTA doktora
fokozat.
Az egyetemi tanári munkakörben ellátandó további feladatokat a Kaposvári Egyetem foglalkoztatási követelményrend-
szere tartalmazza.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:
– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatói, szakmai, tudományos, illetve közéleti tevékenységét,
– az oktató munkájára vonatkozó elképzeléseit.

27. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2971



A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot,
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– szakmai-közéleti tisztségek felsorolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai-
ról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhessék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. augusztus 31.
A kinevezések idõtartama határozatlan idejû, a várható kezdõ idõpontja 2007. szeptember 1.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Kaposvári Egyetem Humánpolitikai Csoport vezetõje ad.
A pályázatokat 2006. november 30-ig kell benyújtani 2 eredeti és 4 másolati példányban a Kaposvári Egyetem rektorá-
hoz (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.).

Társadalomelméleti és Könyvtártudományi Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra és
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktatási és kutatási tevékenységének szervezése, a tanszék képvi-
selete az egyetem, a kar testületi és vezetõi, valamint a külsõ szakmai testületek elõtt, társadalomtudományok területén
tudományos mûhely kialakítása, a tanszéki utánpótlás nevelésének elõsegítése, továbbá mindazon feladatok, amelyeket
az egyetemi SZMSZ a tanszékvezetõ feladataként meghatároz.
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a politológiai és a modern történeti kurzusok oktatása, szakmai munkájával az
egyetem, a kar szervezeti fejlesztésének segítése, PhD-hallgatók képzésébe való bekapcsolódás. Az egyetemi tanári
munkakörben ellátandó további feladatokat a Kaposvári Egyetem foglalkoztatási követelményrendszere tartalmazza.
A megbízás, illetve a munkakör betöltésére pályázhatnak azok, akik tudományos fokozattal (PhD vagy Csc) rendelkez-
nek, akiket a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezett, megfelelnek mindazon követelményeknek, amelyeket jog-
szabály, illetve a Kaposvári Egyetem szervezeti és mûködési rendje, valamint foglalkoztatási követelményrendszere
elõír.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a nemzetközi elismertség (publikációs tevékenység, idézettség), a habilitáltság és
az MTA doktora cím.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:
– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatói, szakmai, tudományos, illetve közéleti tevékenységét,
– a megpályázott megbízás ellátásával a tanszék vezetésére vonatkozó elképzeléseit,
– az oktató munkájára vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot,
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– szakmai-közéleti tisztségek felsorolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai-
ról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhessék.
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A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A kinevezések idõtartama határozatlan idejû, a tanszékvezetõi megbízás 3–5 év, a várható kezdõ idõpont: 2007. január 1.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Kaposvári Egyetem Humánpolitikai Csoport vezetõje ad.
A pályázatokat 2006. november 30-ig kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban a Kaposvári Egyetem Rektori
Hivatalának Humánpolitikai Csoportjához (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.).

Horn Péter s. k.,
akadémikus, rektor

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Antropológia és Etika Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a mûvelõdéstörténet, az ökológia, a biológia, az etológia, a neveléstudomány és
a tudománytörténet oktatása, koordinálása, diplomamunka-vezetés, a diákköri és a tudományos kutatómunka irányítása,
elõadások tartása és szemináriumok vezetése, közremûködés a kar bölcsészettudományi és társadalomtudományi dokto-
ri iskoláiban.
A pályázó rendelkezzen természettudományi végzettséggel és társadalomtudományi minõsítéssel, legalább tízéves felsõ-
oktatási gyakorlattal, tudományos fokozattal és habilitációval, államilag elismert nyelvvizsgával, nemzetközi kapcsola-
tokkal és egyetemi tanártól elvárható szintû kutatási és publikációs tevékenységgel.
Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos
tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, a fiatalabb oktatók tudományos munkájá-
nak vezetésére, legyen iskolateremtõ egyéniség.

Antropológia és Etika Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az általános, a mûvészet- és a vallásszociológia, a vallástudomány, a mûvészet-
tudomány, valamint az ember- és erkölcsismeret tantárgy-pedagógiájának oktatása, koordinálása, diplomamunka-veze-
tés, a diákköri és a tudományos kutatómunka irányítása, elõadások tartása és szemináriumok vezetése, közremûködés a
kar bölcsészettudományi és társadalomtudományi doktori iskoláiban.
A pályázó rendelkezzen társadalomtudományi végzettséggel, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, tudományos fo-
kozattal és habilitációval, államilag elismert nyelvvizsgával, nemzetközi kapcsolatokkal és egyetemi tanártól elvárható
szintû kutatási és publikációs tevékenységgel.
Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos
tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, a fiatalabb oktatók tudományos munkájá-
nak vezetésére, legyen iskolateremtõ egyéniség.

Francia Nyelv és Irodalom Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a XIX. és XX. századi francia és frankofón irodalomtörténet oktatása, koordiná-
lása, diplomamunka-vezetés, a diákköri és a tudományos kutatómunka irányítása, elõadások tartása és szemináriumok
vezetése, részvétel a kar leendõ Irodalomtudományi Doktori Iskolájában.
A pályázó rendelkezzen francia nyelv és irodalom szakos végzettséggel, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, tudo-
mányos fokozattal és habilitációval, nemzetközi kapcsolatokkal és egyetemi tanártól elvárható szintû kutatási és publi-
kációs tevékenységgel.
Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos
tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, a fiatalabb oktatók tudományos munkájá-
nak vezetésére, legyen iskolateremtõ egyéniség.
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Kulturális Ökológiai Tanszéki Csoportjába
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a kulturális ökológia és környezet-egészségtan oktatása, továbbá elõadások tar-
tása a Bölcsészettudományi Karon induló BA-szakok biológiai és ökológiai alapozó kurzusain, diplomamunka-vezetés,
tudományos kutatások irányítása. Feladata ezenkívül az oktatói-kutatói utánpótlás nevelése, valamint részvétel a karon
akkreditált, illetve kialakítandó doktori iskolák programjában és MA-szak létesítésében.
A pályázó rendelkezzen a diszciplína számára releváns tudományágból egyetemei oklevéllel, legalább 10 éves felsõokta-
tási gyakorlattal, tudományos fokozattal és habilitációval, és legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert nyelvvizs-
gával, továbbá egyetemi tanártól elvárható szintû publikációs és tudományszervezõi tevékenységgel.

PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
Pedagógiai Kutatóközpontjába
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: önálló kutatásvezetés, oktatói tevékenység, szakvezetés, tudományos diákköri
témavezetés, doktori iskolában való aktív közremûködés, külkapcsolatok kiépítése és ápolása.
A pályázó rendelkezzék pedagógia szakos és idegennyelv-tanári egyetemi végzettséggel, és neveléstudományból minõ-
sítettséggel, továbbá habilitációval (az MTA doktora fokozat elõnyt jelent). Legyen legalább 10 éves, egyetemen folyta-
tott oktatói gyakorlata. Doktoranduszok képzésében, kutatónevelésben szintén tudjon felmutatni ötévesnél több gyakor-
latot. Rendelkezzék nemzetközi kapcsolatokkal, vezetõoktatóktól elvárható szintû, nemzetközileg elismert publikációs
tevékenységgel és egy további idegen nyelvbõl középfokú államilag elismert komplex nyelvvizsgával. Legyen tudo-
mányágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt elismert.

teljes munkaidejû egyetemi tanári tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: önálló kutatásvezetés, oktatói tevékenység, tudományos diákköri témavezetés,
doktori iskolában való aktív közremûködés, a külkapcsolatok fejlesztése.
A pályázó rendelkezzék neveléstudományból MTA doktori fokozattal, továbbá habilitációval. Legyen legalább 10 éves
egyetemi oktatói gyakorlata. Kutatónevelésben tudjon felmutatni ugyancsak 10 év gyakorlatot. Rendelkezzék széles
körû nemzetközi kapcsolatokkal, vezetõ oktatótól elvárható szintû, nemzetközileg elismert publikációs tevékenységgel
és legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával.

Színháztudományi Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi tanári tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: elõadások és szemináriumok tartása a magyar irodalomtörténet, a magyar drá-
matörténet és színháztörténet témakörébõl, ezekben a témakörökben kutatási programok vezetése és a tudományos kuta-
tómunka irányítása.
A pályázó rendelkezzen magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi diplomával, legyen legalább tizenöt éves oktatói gya-
korlata a felsõoktatásban, rendelkezzen habilitációval és szakmailag elismert publikációs tevékenységgel, illetve nem-
zetközi kapcsolatokkal.
Legyen tudományágának mértékadó körei elõtt ismert és elismert kutató. Igazolja oktató- és tudományos tevékenységé-
vel, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, valamint a fiatalabb oktatók tudományos munkájának
vezetésére, legyen iskolateremtõ egyéniség.
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Társadalomtudományok és Európa Tanulmányok Tanszékén
teljes állású egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a nemzetközi tanulmányok, valamint a szabad bölcsész BA- és MA-program-
ban, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskolában elõadások tartása filozófiatörténet, etikatörténet, etika,
politikai filozófia, Kelet-Közép-Európa története a XIX–XX. században, valamint eszmetörténet témakörben.
Szerepet kell vállalnia a jelzett szakok és a tanszék tanulmányi, tantárgy- és szakfejlesztési feladatainak irányításában,
tananyagok írásában, folyóirat-szerkesztésben, könyvkiadásban és a civilizációelméletek, a XX. századi modernizációs
elméletek, a történetfilozófiában és a modern etikai elméletek témakör kutatásban.
A pályázó rendelkezzen történelem és filozófia szakos egyetemi diplomával, dr. habil. tudományos fokozattal, a munka-
kör betöltéséhez szükséges felsõoktatási gyakorlattal, az egyetemi tanártól elvárható szintû publikációs tevékenységgel,
nemzetközi szakmai kapcsolatokkal, elõadói szintû, dokumentált idegen nyelvi ismeretekkel.

GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Állattudományi és Állattenyésztési Tanszékre
teljes munkaidejû egyetemi tanári tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a „Haltenyésztés”, a „Halgenetika”, a „Tengerbiológia” és az „Akvarisztika”
tárgyak oktatása, jegyzetek, tan- és szakkönyvek írása, szerkesztése, az oktatás folyamatos korszerûsítése. Tevékenyen
részt vesz a PhD-képzésben, a doktori és habilitációs eljárásokban, szervezi és irányítja a beosztott oktatók és kutatók
munkáját. Aktív szerepet vállal a tanszéki kutatásokban, vezeti és koordinálja a pályázati csoportok tevékenységét. Ku-
tatási és tudományos kapcsolatokat tart fenn és fejleszt hazai és nemzetközi intézményekkel, továbbá tudományszerve-
zõi és oktatási-tudományos vezetõi feladatokat végez, az eredményeket rendszeresen publikálja hazai és nemzetközi vi-
szonylatban egyaránt.
A pályázó rendelkezzék biológus egyetemi végzettséggel, az oktatott tudományterületnek megfelelõ habilitációval, leg-
alább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal, MTA doktori címmel vagy azzal egyenértékû tudományos teljesítménnyel, ha-
zai és nemzetközi tudományos elismertséggel, kapcsolatrendszerrel, egy világnyelv tárgyalásszintû ismeretével. Képes
legyen magas szintû elõadások megtartására idegen nyelven is.

MÉRNÖKI KAR
FIZIKAI, GÉPÉSZETI ÉS MECHATRONIKA INTÉZETÉBE
teljes munkaidejû egyetemi tanári tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: elõadások és szemináriumok tartása gépészeti és mechatronika témakörébõl,
szakirányú mesterszak (gépészeti, mechatronikai) képzési programjának kidolgozása, ezekben a témakörökben kutatási
programok vezetése és a tudományos kutatómunka irányítása.
A pályázó rendelkezzék gépészmérnöki vagy villamosmérnöki egyetemi diplomával, a mûszaki területen szerzett tudo-
mányos fokozattal, valamint habilitációval, külföldi pályázat esetén azzal egyenértékû tudományos teljesítménnyel.
Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos
tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, a fiatalabb oktatók tudományos munkájá-
nak vezetésére, legyen iskolateremtõ egyéniség.
A pályázat tartalmazza a pályázó eddigi eredményeit a nemzetközi és hazai K+F-projektek szervezésében, ipari kapcso-
latok kiépítésében, további kutatásai terveit.
Pályázatát a Magyar Akkreditációs Bizottság illetékes tudományági bizottsága kívánalomrendszere szerint készítse el.

MÛSZAKI INFORMATIKAI KARON
egyetemi tanári tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: professzori kutatólaboratórium létrehozása és mûködtetése a kar kutatási profiljá-
hoz kapcsolódó területen, oktatás a kar szakjain, doktori témák vezetése, valamint tudományos pályázatok kidolgozása.
A pályázó rendelkezzék a mûszaki vagy természettudományi területen szerzett tudományok doktora fokozattal, vagy
MTA doktori címmel, külföldi pályázó esetén azzal egyenértékû tudományos teljesítménnyel.
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Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos
tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk és kutatók tudományos munkájának veze-
tésére. Legyen iskolateremtõ egyéniség.
A pályázat tartalmazza a pályázó kutatási tervét és a professzori laboratórium mûködtetésére vonatkozó javaslatát.
Pályázatát a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság illetékes tudományági bizottsága kívánalomrendszere sze-
rint készítse el.
A kiírás feltételeit teljesítõ pályázók között a megítélés a kar hosszú távú kutatási stratégiai szempontjai alapján történik.
A pályázatok benyújtási határideje: 2006. november 30.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be. [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., tel.: (88) 624-236].

Dr. Gaál Zoltán s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM – Sopron –rektora
pályázatot hirdet a
BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR – Sopron –
Társadalomtudományi Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére a
Bölcsészettudományok tudományterület,
Mûvészeti és mûvelõdéstörténeti tudományok tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanári feladatai:
– a tanszék oktató-tudományos kutató, fejlesztõ tevékenységének szervezése, irányítása, a tananyag fejlesztése, koordi-
nálása, a személyi állomány minõségi fejlesztése,
– a tanszék hazai és külföldi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése,
– a tanszékhez kapcsolódó általános értelmiségképzõ társadalomtudományi tárgyak (mûvelõdéstörténet, tudomány- és
technikatörténet, kisebbség- és nemzetiségtörténet, vallás- és egyháztörténet, értelmiségtörténet tantárgyainak) folya-
matos továbbfejlesztése,
– doktori programban való részvétel,
– együttmûködés az integrált egyetem többi karának oktatásában, kutatási programjaiban.

Kutatási feladatok:
– folyamatos kutatási tevékenység és publikálás a mûvelõdéstörténet, a tudomány- és technikatörténet, valamint a hazai
egyháztörténet területén,
– a tanszéken folytatott egyéb kutatási témák irányítása.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– vezetõ oktatói besorolással,
– tudományos fokozattal, habilitációval,
– legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlattal, és legalább 5 éves felsõoktatási vezetõi gyakorlattal,
– kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel,
– alkalmasnak kell lennie a hallgatók és oktatók tanulmányi és tudományos munkájának az irányítására.

FAIPARI MÉRNÖKI KAR – Sopron –
TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Mûszaki és Környezetpedagógiai Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére
Társadalomtudományok tudományterület,
Neveléstudományok tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– a mérnöktanár és mûszaki szakoktató szakokon a Nevelés- és oktatásszociológia, az Oktatástan, a hatékony szakképzés,
az Oktatásmenedzsment, a Környezetpedagógia és a Környezetszociológia c. tárgyak oktatása és folyamatos fejlesztése,
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– a beosztott oktatók és doktoranduszok oktató- és tantárgyfejlesztõ munkájának irányítása, különös tekintettel a két-
szintû képzés BSc alapszakjaira (mûszaki szakoktató, mezõgazdasági szakoktató), valamint az MSc- szintû mûszaki ta-
nár, mérnöktanár, környezettan tanár és mûvelõdésszervezõ szakokra,
– a szakképzéssel és a tananyag modulszerû oktatásával kapcsolatos nemzetközi kutatások – ezen belül a szakképzéspe-
dagógiai kísérlet – vezetése,
– a környezeti neveléssel, környezetkultúrával és kapcsolódó témákkal foglalkozó vizsgálatok irányítása,
– a kari doktori iskolához kapcsolódó multi- és interdiszciplináris Környezeti nevelési, valamint Faipari szakoktatás al-
programok kidolgozása,
– a mérnöktanár szakon a szakfelelõsi feladatok ellátása.

Pályázhatnak azok, akik:
– a neveléstudomány területén kandidátusi fokozattal, egyetemi habilitációval és legalább 15 éves egyetemi oktatási/ku-
tatási gyakorlattal rendelkeznek,
– jelentõs kutatási tevékenységet folytatnak,
– a szakképzéspedagógia területén nemzetközi oktatási-kutatási együttmûködési, valamint tanszéki, illetve intézeti ve-
zetési tapasztalattal rendelkeznek.

TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Humántudományi és Kommunikáció Tanszékére
részmunkaidõs egyetemi tanári álláshely betöltésére a
Bölcsészettudományok tudományterület,
Történelemtudományok tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanári feladata:
– a Tanárképzõ Intézetben gondozott alapszakokon (BSc), valamint mesterszakokon (MSc) (mûszaki szakoktató, mér-
nöktanár, mezõgazdasági szakoktató, andragógia) Politológia, A szakoktatás története és Európai ismeretek címû tantár-
gyak oktatása,
– az Erdõmérnöki Karhoz tartozó erdõmérnök és környezetmérnök szakokon a Politológia c. tantárgy oktatása,
– új tantárgyi programok kidolgozása, a meglévõk fejlesztése,
– az intézet humántudományi kutatómunkájának tudományos összefogása, a doktoranduszok, beosztott oktatók munká-
jának irányítása,
– a Cziráki József Faanyagtudomány és technológiák doktori iskolában a szakterületéhez tartozó kötelezõ tárgyak okta-
tása,
– a kisebbségekrõl és a holocaustról szóló pedagógus-továbbképzések programjainak kidolgozása, szervezése, valamint
a karhoz tartozó új inter- és multidiszciplináris doktori iskolai program létrehozásának elõkészítése.

Pályázhatnak azok, akik:
– a történelemtudományokban minõsített oktatók, kutatók,
– rendelkeznek az MTA doktora címmel,
– oktató- és tudományos tevékenységükkel igazolták, hogy alkalmasak a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, ta-
nársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére,
– képesek idegen nyelven elõadások tartására.

ALKALMAZOTT MÛVÉSZETI INTÉZET
Belsõépítész Intézeti Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére a
Mûvészetek tudományterület,
Építõmûvészet tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– Az „Építészeti tervezés” c. tantárgycsoport tantárgyi felelõssége és részbeni elõadása, gyakorlatvezetése. A tantárgy-
csoporton belül az építészet egészének képviselete (város-, településtervezés, épülettervezés, épületrekonstrukció, bel-
sõépítészeti tervezés és határterületei),
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– diplomatervek, szakdolgozatok témavezetése,
– doktori programok kidolgozása, témavezetése,
– oktatásszervezés: tantervek, tantárgytematikák kidolgozása,
– az építészeti területtel kapcsolatos tanszéki kutatások irányítása és azokban aktív részvétel,
– képzési arculat, ars poetica kidolgozása és képviselete a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerben.

Pályázhatnak azok, akik:
– építész-tervezõmûvész alapdiplomával, DLA-minõsítéssel, ill. szakmai díjjal rendelkeznek, BME-MÉSZ építészeti
mesteriskolát végeztek,
– szakmai gyakorlatot szereztek az építészeti tervezés területén (10 év),
– legalább 5 éves oktatási gyakorlatuk van várostervezés, építészeti tervezés és belsõépítészeti tervezés területén,
– kapcsolatuk van a társmûvészetekkel, egyéni alkotói életmûvük jelentõs,
– hazai és nemzetközi ismertséggel, elismertséggel, jó iskolateremtõ készséggel rendelkeznek.

FA- ÉS KÖNNYÛIPARI TECHNOLÓGIÁK INTÉZET
Fûrész- és Lemezipari Intézeti Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére a
Mûszaki tudományok tudományterület,
Anyagtudományok és technológiák tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– elõadások tartása Fûrészipari technológia c. tárgyból okleveles faipari mérnökhallgatók, Fûrészipari technológiák c.
tárgyból a kiegészítõ okleveles faipari mérnökhallgatók, Fûrészipari termelési folyamatok c. tárgyból az okleveles mér-
nökhallgatók, valamint Fafeldolgozás c. tárgyból az okleveles erdõmérnök-hallgatók részére,
– fakultatív tárgyak – Fajátékgyártás és Sportszer- és hangszergyártás – oktatása,
– a fenti tárgyak gyakorlati oktatásában a gyakorlatvezetõk munkájának irányítása,
– a Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskolában a fûrésziparhoz kapcsolódó tárgyak oktatása,
ezen a területen a doktoranduszok munkájának segítése,
– a faanyagtudományok területén magas szintû kutatások végzése, és a fiatal kutatók munkájának irányítása.

Pályázhatnak azok, akik:
– szakirányú egyetemi végzettséggel, kandidátusi fokozattal és többéves egyetemi oktatási és kutatási gyakorlattal, vala-
mint egyetemi habilitációval rendelkeznek,
– a faanyagtudományok, ezen belül a fûrészipar területén színvonalas kutatómunkával, számottevõ publikációs tevé-
kenységgel rendelkeznek, és szakterületük mértékadó körei elõtt elismertek.

GEOINFORMATIKAI FÕISKOLAI KAR – Székesfehérvár –
TERÜLETFEJLESZTÉSI INTÉZET
Társadalomtudományi Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére a
Társadalomtudományok tudományterület,
Szociológiai tudományok tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– a Szociológia és a Kommunikáció tárgyak oktatása,
– TDK-dolgozatok, szakdolgozatok és diplomamunkák konzulensi feladatainak ellátása,
– a tanszék nemzetközi kapcsolatainak ápolása,
– a tárgyakhoz kapcsolódó TDK-tevékenység koordinálása, segítése,
– kutatási programok kezdeményezése és vezetése.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– tudományos fokozattal és habilitációval,
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– megfelelõ szakirányú tudományos tapasztalattal,
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetési képessé-
gével,
– idegen nyelvû elõadás tartásának képességével,
– legalább hatéves – lehetõleg egyetemen végzett – oktatói gyakorlattal,
– önálló kutatási eredményeket is tartalmazó nyilvános elõadások tartásának képességével és publikálásával.

A pályázati anyagot bizalmasan kezeljük.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
PÉNZÜGYTAN-SZÁMVITEL INTÉZET
Pénzügytan Intézeti Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére a
Társadalomtudományok tudományterület,
Közgazdaság-tudományok tudományágban

A pályázó feladata:
– Államháztartási pénzügyek, Pénzügytan, Pénzügypolitika tárgyak elõadásainak tartása,
– a pénzügyi fõ- és mellékszakirány oktatásának koordinálása,
– a tárgyakhoz kapcsolódó TDK-tevékenység koordinálása, segítése,
– kutatási programok vezetése,
– részvétel a kar Doktori Iskolájának munkájában,
– diplomadolgozatok, TDK-dolgozatok konzultálása,
– a tanszék kapcsolatainak ápolása és fejlesztése.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– tudományos fokozattal és habilitációval,
– megfelelõ szakirányú tudományos tapasztalattal,
– a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetési képessé-
gével,
– idegen nyelvû elõadás tartásának képességével,
– legalább hatéves – lehetõleg egyetemen végzett – oktatói gyakorlattal,
– önálló kutatási eredményeket is tartalmazó nyilvános elõadások tartásának képességével és publikálásával.

KÖZGAZDASÁGI INTÉZET
Gazdaságpolitika és Közösségi Gazdálkodástan Intézeti Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére a
Társadalomtudományok tudományterület,
Közgazdaság-tudományok tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– Makro- és Mikroökonómia, Operációkutatás tárgyak oktatása,
– TDK-dolgozatok és diplomamunkák konzulensi feladatainak ellátása,
– a tanszék nemzetközi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése,
– a tárgyakhoz kapcsolódó TKD-tevékenység koordinálása, segítése,
– kutatási programok vezetése,
– részvétel a kar Doktori Iskolájának munkájában.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– tudományos fokozattal és habilitációval,
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– megfelelõ szakirányú tudományos tapasztalattal,
– a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetési képessé-
gével,
– idegen nyelvû elõadás tartásának képességével,
– legalább hatéves – lehetõleg egyetemen végzett – oktatói gyakorlattal,
– önálló kutatási eredményeket is tartalmazó nyilvános elõadások tartásának képességével és publikálásával.

TÁRSADALOM- ÉS VILÁGGAZDASÁGTAN ITÉZET
Társadalomgazdaságtan Intézeti Tanszékére
további jogviszonyú részfoglalkozású egyetemi tanári álláshely betöltésére a
Természettudományok tudományterület,
Földtudományok tudományágban

A pályázó feladata:
– Népességtudomány és Magyarország térgazdaságtana tárgyak elõadásainak tartása,
– a tárgyakhoz kapcsolódó TDK-tevékenység koordinálása, segítése,
– kutatási programok vezetése,
– részvétel a kar Doktori Iskolájának munkájában,
– diplomadolgozatok, TDK-dolgozatok konzultálása,
– a tanszék kapcsolatainak ápolása és fejlesztése.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– tudományos fokozattal és habilitációval,
– megfelelõ tudományos tapasztalattal,
– a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetési képessé-
gével,
– idegen nyelvû elõadás tartásának képességével,
– legalább hatéves – lehetõleg egyetemen végzett – oktatói gyakorlattal,
– önálló kutatási eredményeket is tartalmazó nyilvános elõadások tartásának képességével és publikálásával.

MEZÕGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR – Mosonmagyaróvár –
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET
Növényvédelmi Tanszékére
egyetemi tanári álláshely betöltésére az
Agrártudományok tudományterület,
Növénytermesztési és kertészeti tudományok tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– az egyetemi BSc- és MSc-képzésben a Növénykórtan és a hozzá kapcsolódó tudományágazathoz tartozó tantárgyak
oktatása és vizsgáztatása,
– a növényvédelmi szakmérnök posztgraduális képzésben a „ Kórélettan és Mikrológia” tárgyak oktatása,
– TDK-s és szakdolgozatos hallgatók konzultációs igényének kielégítése,
– a doktorképzésben aktív szerepvállalás,
– bekapcsolódni a szakterület kutatómunkájába.

Pályázhat, aki a tudományterületen az akadémia doktora, tudományos fokozattal és elismert szakmai tudományos tevé-
kenységgel rendelkezik.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az egyetemi tanári álláshelyekre pályázó habilitált személyeknek meg kell felelni a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvényben leírtaknak, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrend-
szerében foglaltaknak, valamint a NYME oktatói követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeré-
séhez szükséges elvárásoknak.
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Az egyetemi tanári álláshelyekre pályázó személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
tanári kinevezéshez elõírt feltételeket.

Ennek értelmében egyetemi tanárrá az nevezhetõ ki, aki:
–felsõoktatási intézményben az oktatói, ill. kutatói munkakör betöltéséhez kötött elõírásoknak eleget tesz, azaz egyetemi
oklevéllel rendelkezik, büntetlen elõéletû és cselekvõképes, az intézményi oktatói, tudományos kutatói vagy mûvészeti
alkotói követelményeknek – beosztásához mérten – megfelel,
– a pályázati kiírásban elõírásban elõírt feltételeket teljesíti,
– doktori fokozattal és habilitációval rendelkezik,
– tudományágának, ill. mûvészeti területének mértékadó és nemzetközi körei elõtt ismert,
– kiemelkedõ tudományos kutatói, ill. mûvészeti munkásságot fejt ki,
– iskolateremtõ egyéniség, oktató- és tudományos, ill. mûvészeti tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a
doktori képzésben résztvevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, ill. mûvészeti munkájának vezetésére,
– idegen nyelven is képes elõadások megtartására.

Az egyetemi tanárrá kinevezés szempontjából kiemelkedõ tudományos kutatói munkásságnak, hazai és nemzetközi
szakmai körök elõtti ismertségnek tekintendõ, ha a pályázó akadémiai doktori címmel rendelkezik, vagy tudományos,
alkotói, szakmai, tudományos közéleti tevékenysége a MAB tudományági bizottságai által tudományáganként (tudo-
mányszakonként) kidolgozott és nyilvánosságra hozott kívánalmaknak eleget tesz. A kívánalmaknak való megfelelés
megítéléséhez a pályázó utóbbi 10 év alatti szakmai, tudományos munkássága és legalább 5 évi oktatói munkássága szol-
gál alapul.
A Magyar Akkreditációs Bizottság „Az egyetemi és fõiskolai tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere, a pá-
lyázatok összeállítása, a MAB véleményezési eljárása és a pályázatok elbírálásának kívánalomrendszere” tárgyú közle-
mény (Oktatási Közlöny 2002. évi 23. sz., illetve www.mab.hu) VI. fejezetében megadja az egyetemi tanári kinevezések
véleményezéséhez kidolgozott alapvetõ, valamint a tudományági bizottságok szerinti tartalmi kívánalmakat és a véle-
ményezés szempontrendszerét, amelyek alapján a MAB az egyetemi tanári pályázatokat elbírálja.
Az egyetemi tanári kinevezésekre várhatóan 2007. szeptember 1-jével kerül sor.
Az egyetemi tanári álláshely betöltésével határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.

Az egyetemi tanári pályázatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó rövid válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,
– az egyetemi tanári kinevezéshez elõírt törvényi feltételeket (a teljesítés hitelt érdemlõ módon történõ bemutatásával),
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, illetményét,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkásságát, annak eredményeit, oktatási tapasztalatra, a tudo-
mányos képzésre, mûvészeti tevékenységre vonatkozó adatait (TDK-ban, doktori iskolákban, pályázati munkacsopor-
tokban való részvétel, tudományos karriert befutott tanítványok stb.),
– az oktató, nevelõ, tudományos vagy mûvészeti munkásságra vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását és jelentõsebb külföldi tanulmányútjait.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, valamint max. egy oldal terjedelmû tömörített változatot (MAB-szakbizottságok szem-
pontrendszerei figyelembevételével),
– szakképzettséget, egyéb szakmai képesítést, tudományos fokozatot, habilitációt, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok
közjegyzõvel hitelesített másolatát,
– tudományos munkák publikációs és hivatkozási jegyzékét [könyvnél: szerzõ(k), könyv címe, kiadás helye, éve, kiadó,
terjedelem, folyóiratban közölt tanulmánynál: szerzõ(k); cikk címe, folyóirat neve, évszám, folyóiratszám, oldalszám],
– a teljes tevékenységen belül az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából legfontosabbnak tartott 10 publi-
káció bibliográfiai adatait, illetve az utóbbi 10 év legfontosabbnak tartott alkotásainak kellõen részletezett dokumentá-
cióját, a munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatokat,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

Az egyetemi tanári pályázatokat az elõírt mellékletekkel együtt 2006. november 30-ig, 2 eredeti és 5 másolati példány-
ban a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorához (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.) kell benyújtani.
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A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Kar fõigazgatói hivatalveze-
tõje (tel.: 512-840), a Faipari Mérnöki Kar dékánja [tel.: (99) 518-271], Geoinformatikai Kar fõigazgatója [tel.: (22)
516-522], a Közgazdaságtudományi Kar dékánja és személyügyi referense (tel.: 518-396), a Mezõgazdaság- és Élelmi-
szertudományi Kar humánpolitikai osztályvezetõje [tel.: (99) 566-626], az illetékes intézetek, tanszékek vezetõi
[tel.: (99) 518-100], valamint a NYME Gazdasági Fõigazgatóság humánerõforrás-gazdálkodási osztályvezetõje
[tel.: (99) 518-624] ad, ahol a szabályzatok, valamint a MAB eljárási és kívánalomrendszere is megtekinthetõ. A pályá-
zathoz a személyi adatlap a karok dékáni/fõigazgatói hivatalaiban, valamint a Gazdasági Fõigazgatóság Humánerõfor-
rás-gazdálkodási Osztályán beszerezhetõk.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A MISKOLCI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
BÛNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETÉNEK
Büntetõjogi és Kriminológiai Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a Büntetõjog és a Kriminológia címû tárgyak oktatása, ezen tárgyak gondozása,
elõadások, szemináriumok tartása, tananyagok készítése, tudományos kutatómunka végzése és ezek irányítása a tanszé-
ken, a tanszéken lévõ doktorjelöltek képzésében való részvétel, tudományos vezetõi feladatok ellátása, a tudományos
diákköri munka segítése, nemzetközi kapcsolatok ápolása, tudományos konferenciák szervezése, posztgraduális képzé-
sekben közremûködés.
A pályázat feltételei: jogi doktori végzettség, akadémiai doktori fokozat vagy kandidátusi fokozat és habilitáció, két ide-
gen nyelv elõadói szintû ismerete, a tudományterületen meglévõ kiterjedt nemzetközi kapcsolatok, legalább 20 éves ok-
tatási tapasztalat.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Filozófia Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár elsõdleges feladata elõadások és szemináriumok tartása a szisztematikus etika, valamint
az alkalmazott etikák (szociáletika, ökofilozófia és ökoetika, bioetika, feminista etika), továbbá az etikatörténet, és ezen
belül a magyar etikatörténet témaköreiben.
A pályázat feltételei: tanári diploma, továbbá CSc/PhD tudományos fokozat és habilitáció a filozófia témakörében; 20 év fi-
lozófiaoktatói tapasztalat, oktatásfejlesztési eredmények (szakirányindítás, oktatási segédletek készítése stb.) az egyetemi
graduális és posztgraduális képzésben az etika különféle ágainak témakörében; sikeres vezetõi tapasztalatok a graduális és
posztgraduális képzésben egyaránt; így program/alprogramvezetésben; szakdolgozatírás, doktoranduszképzés, valamint
tudományos diákköri munka magas szintû irányításában; készségek és eredmények felmutatása a nemzetközi és a hazai tu-
dományos kongresszusokon, konferenciákon való részvétel és ilyenek szervezése tekintetében; továbbá nemzetközi kap-
csolatok építésében, magyar és idegen nyelvû kiadványok szerkesztésében. Szakmai közéletben való részvétele, publikáció
és citációs listája meg kell, hogy feleljen az egyetemi tanárokkal szemben támasztott általános követelményeknek.

Magyar Nyelvtudományi Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elsõsorban magyarnyelv-történeti, mûvelõdéstörténeti és finnugorisztikai tár-
gyak oktatása. Feladatkörének további részét képezi: interdiszciplináris speciális kollégiumok vezetése az egyházi
nyelvhasználat, a magyar versek nyelvi és mûvelõdéstörténeti magyarázata témakörökben.
A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, kandidátusi fokozattal és habi-
litációval a magyar nyelvészet témakörébõl, valamint akadémiai doktori fokozattal. Szükséges legalább 15 év felsõokta-
tási gyakorlat. Elõnyt jelent a finnugor nyelvészetben való jártasság.
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Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elõadások, szemináriumok és speciális kollégiumok tartása a modern magyar iro-
dalom, az irodalomelmélet és az irodalomkritika területén, oktatás a mester szakon és a Doktori Iskola PhD-képzésében,
rendelkezzen nemzetközi szakmai tapasztalatokkal, legyen alkalmas idegen nyelvû elõadások tartására.
A pályázat feltételei: a pályázó rendelkezzen kiemelkedõ szintû tudományos kutatási eredményekkel, tudományegyete-
mi habilitációval az egyetemi tanári kinevezéssel, többéves egyetemi oktatási gyakorlattal, idegennyelv-ismerettel, az
oktatás területén nemzetközi tapasztalatokkal, több önálló kötetben megjelent publikációval a modern magyar irodalom,
az irodalomelmélet és az irodalomkritika területén.

Neveléstudományi Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: pszichológiai tárgyú elõadások tartása, gyakorlati foglalkozások vezetése, rész-
vétel a hazai és nemzetközi kutatásokban, a pszichológiai tanszék megszervezése és a pszichológia szakos képzés elõké-
szítése.
A pályázat feltételei: a pályázó rendelkezzen 12 éves felsõoktatási gyakorlattal, oktatásszervezõi és tanszékvezetõi ta-
pasztalattal, kiemelkedõ tudományos munkássággal, egyetemi tanártól elvárható szintû magyar és idegen nyelvû publi-
kációs tevékenységgel elsõsorban a gyermek- és ifjúkor, valamint az iskolai nevelés lélektana témakörben, nemzetközi
kapcsolattal, továbbá pszichológiai habilitációval.

Európa Kultúrája Tanszékére
két egyetemi tanári állásra

Az I. egyetemi tanár feladata: elõadások és szemináriumok tartása az összehasonlító irodalom- és mûvészettörténet
tárgykörébõl, részvétel a kari PhD-programban, részvétel a tanszéken folyó különbözõ oktatási, tudományos és tudo-
mányszervezési programok irányításában, valamint továbbfejlesztésében, a szak oktatási és tudományos arculatának,
hazai és nemzetközi elismertségének fejlesztése, a területet érintõ tantervek és tematikák kialakítása, fejlesztése, a szak-
dolgozatot, TDK-dolgozatot készítõ hallgatók munkájának vezetése, a tanszéki kiadványok, oktatási segédanyagok
gondozása, intenzív publikációs tevékenység a versszaktudomány, az összehasonlító poétika és a radikális archaizmus
tárgykörébõl.

A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell habilitációval, elismert publikációs tevékenységgel, idegen nyelven
történõ elõadókészséggel, negyedszázados egyetemi oktatói tapasztalattal.

A II. egyetemi tanár feladata: elõadások és szemináriumok tartása az összehasonlító irodalom- és mûvészettörténet tárgy-
körébõl, részvétel a kari PhD-programban, részvétel a tanszéken folyó különbözõ oktatási, tudományos és tudományszer-
vezési programok irányításában, valamint továbbfejlesztésében, a szak oktatási és tudományos arculatának, hazai és nem-
zetközi elismertségének fejlesztése, a területet érintõ tantervek és tematikák kialakítása, fejlesztése, a szakdolgozatot,
TDK-dolgozatot készítõ hallgatók munkájának vezetése, a tanszéki kiadványok, oktatási segédanyagok gondozása.

A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell akadémiai doktori fokozattal, habilitációval, elismert publikációs
tevékenységgel, idegen nyelven történõ elõadókészséggel.

Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszékére
további jogviszonyú egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ további jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanár feladata: részvétel a tanszék oktató-, kutató- és tu-
dományos munkájában, elõadások tartása, szemináriumok és speciális kollégiumok vezetése a régi magyar irodalom
tárgykörébõl a nappali és a levelezõ tagozaton, valamint a posztgraduális képzésben, részvétel a tanszék tudományos
utánpótlás-nevelésében. A hallgatók tudományos munkájának irányítása. Szakmai kapcsolatok fenntartása hazai és
nemzetközi tudományos mûhelyekkel.
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A pályázat feltételei: szakirányú egyetemi végzettség, az irodalomtudomány területén szerzett tudományos fokozat,
egyetemi habilitáció. Kiemelkedõ tudományos munkásság és publikációs tevékenység a XVI–XVII. század irodalmá-
ból, amely ismert a mértékadó hazai és nemzetközi szaktudományos körök elõtt. Részvétel a hazai és a nemzetközi szak-
mai közéletben. Legalább tízéves kutatói, oktatási és tudományszervezési gyakorlat. A doktori képzésben résztvevõk és
a fiatalabb oktatók munkájának tudományos vezetésére való alkalmasság. Elõnyt jelent az irodalomtudomány doktora
vagy az MTA doktora cím, valamint a latin szakos középiskolai tanári oklevél.

MÛSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
FÖLDTANI ÉS GEOFIZIKAI INTÉZET
Geofizika Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a felszíni geofizikai kutatómódszerek – elsõsorban a szeizmika – magas szintû
tudományos mûvelése és kutatása. Kiemelt feladata az alkalmazott geofizika (mérnök- és környezetgeofizika) módsze-
reit összefoglaló tananyagok készítése és fejlesztése, elõadások tartása magyar és idegen nyelven, tudományos kutatások
folytatása a szeizmikus hullámterjedés és a geofizikai inverzió területén. Szakterületén tevékenykedjen kezdeménye-
zõen a tantervek és tananyagok kidolgozásában. A jelölt mûködjön aktívan közre a posztgraduális és PhD-képzésben.
Vállaljon vezetõ szerepet szakmai részterületén belül a képzés irányításában, a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatai-
nak fejlesztésében, a hazai és nemzetközi szakmai közéletben.

A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell a szakterületen szerzett tudományos fokozattal, habilitációval, leg-
alább 20 év tudományos kutatói és egyetemi oktatási tapasztalattal, két világnyelv elõadóképes ismeretével.

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a tanszék oktatási, kutatási és tudományos tevékenységében való részvétel, ha-
zai és nemzetközi projektek irányítása. Anyagmozgatás és gépei, valamint logisztika témakörhöz tartozó tantárgyak ok-
tatása. Az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódóan nemzetközi együttmûködésekre is alapozó tananyagfejlesztés. Részvé-
tel a BSc-, MSc-, felnõtt- és doktori képzésben, valamint a nemzetközi kompetenciát adó képzésekben. Kutatómunkáját
az anyagmozgató gépek és a logisztikai rendszerek témakörében folytassa.

A pályázat feltételei: gépészmérnöki egyetemi oklevél, több mint 20 éves oktatói, tárgyjegyzõi tapasztalat, logisztikai té-
makörhöz kötõdõ habilitáció, jelentõs hazai és nemzetközi publikációs tevékenység, meghatározó nemzetközi szakmai
kapcsolatok.

Fizikai Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a tanszék oktató-nevelõ és tudományos munkájában való részvétel. Kiemelt fel-
adata a tanszék által oktatandó MSc-tantárgyak kidolgozása, valamint a tanszék elektrospektrometriai laboratóriumában
már megalapozott, nemzetközi színvonalú kutatómunka további fenntartása és fejlesztése. Feladata a tanszék hazai és
nemzetközi tudományos kapcsolatainak, pályázatainak további kiterjesztése, különös tekintettel a Miskolci Egyetem ka-
rainak oktatási feladataira.

A pályázat feltételei: okleveles fizikusi egyetemi végzettség, legalább 15 éves elõadói, tárgyjegyzõi tapasztalat. A Mis-
kolci Egyetem mûszaki karaihoz és Egészségügyi Fõiskolai Karához kapcsolódó tudományterületen szerzett oktatási és
kutatási gyakorlat elõnyt jelent. Egy világnyelv elõadóképes ismerete, szakirányú habilitáció és nemzetközi elismertség.
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EGÉSZSÉGÜGYI FÕISKOLAI KAR
Fizioterápiás Tanszékére
további jogviszonyú fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ – további jogviszonyban foglalkoztatott – fõiskolai tanár feladata az Egészségügyi Fõiskolai Kar alap-
képzési szakjain neurológia, fejlõdésneuralgia tantárgyak oktatása. A Fizioterápiás Tanszék kutatási tevékenységének
koordinálása. Szakterülete anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése. A fiatal munkatársak tudomá-
nyos munkásságának segítése.

A pályázat feltételei: orvostudományi egyetemen szerzett diploma, gyermekgyógyászati, neurológiai szakorvosi képesí-
tés, tudományos fokozat, valamint az Egészségügyi Fõiskolai Karon végzett oktatói tapasztalat.

Klinikai Radiológiai Tanszékére
két fõiskolai tanári állásra

Az I. kinevezendõ fõiskolai tanár feladata a diagnosztikai képalkotó képzésben alkalmazott anatómia és képalkotó eljá-
rások, CT, MR képalkotás elõadásainak tartása, tananyagfejlesztés, korszerûsítés, jegyzetírás. Aktív részvétel a tanszék
tudományos kutatási tevékenységében.
A pályázat feltételei: orvostudományi egyetemen szerzett diploma, radiológiai szakorvosi képesítés, tudományos foko-
zat, valamint az Egészségügyi Fõiskolai Karon végzett oktatói tevékenység.

A II. kinevezendõ, további jogviszonyban foglalkoztatott fõiskolai tanár feladata a diagnosztikai képalkotó képzésben, a
CT, MR képalkotás elõadásainak tartása, tananyagfejlesztés, korszerûsítés, tankönyvek, jegyzetek írása. Részvétel a tan-
szék tudományos kutatási és pályázati tevékenységében, új képzési programok kimunkálásában.
A pályázat feltételei: orvostudományi egyetemen szerzett diploma, radiológiai, neuroradiológiai szakorvosi képesítés,
tudományos fokozat, az Egészségügyi Fõiskolai Karon végzett oktatási tevékenység, villamosmérnöki végzettség.
A pályázóknak – az elõzõkön kívül – meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény, annak a felsõoktatásban való végrehajtására kiadott rendelet vonatkozó elõírásainak, a Miskolci Egyetem
szervezeti és mûködési szabályzata foglalkoztatási követelményrendszerében, továbbá a Magyar Akkreditációs Bizott-
ság egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott „A tudományági bizottságok kívánalomrendszerében”
foglaltaknak.
Az egyetemi szenátus a fõiskolai és az egyetemi tanári kinevezés kezdeményezéséhez szükséges feltételek meglétérõl a
pályázati eljárás keretében gyõzõdik meg.

A fõiskolai tanári kinevezés kezdeményezéséhez benyújtott pályázatokhoz a következõ okiratok hiteles másolatát kell
csatolni:
a) mesterfokozatot és szakképzettséget igazoló oklevél,
b) a szükséges nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány,
c) PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozatot igazoló oklevél.

A fõiskolai tanári kinevezés kezdeményezéséhez benyújtott pályázatokhoz legalább a következõ anyagokat kell csatolni:
a) az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra és az azokat felvett hallgatók száma az utolsó nyolc befejezett sze-
meszterben,
b) publikációk és az azokra történt független hivatkozások jegyzéke,
c) a szakmai alkotások jegyzéke,
d) oktatási-kutatási pályázatokban, illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések felsorolása, a végzett
munka százalékos arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerzõdéses szövegével együtt,
e) a külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt,
f) a hazai és külföldi konferenciákon való részvételek és tevékenységek (szervezés, rendezés, lebonyolítás, elõadások)
felsorolása,
g) a hazai és külföldi szakmai-tudományos közéletben való részvétel bemutatása.

Az egyetemi tanári kinevezés kezdeményezéséhez benyújtott pályázatokhoz legalább a fõiskolai tanári kinevezés kezde-
ményezésénél felsorolt okiratok, valamint a habilitációs oklevél hiteles másolatát kell csatolni.
Az egyetemi tanári kinevezéséhez benyújtott pályázatokhoz a fõiskolai tanári kinevezés kezdeményezésénél felsorolt
anyagokat kell csatolni, a következõ eltérésekkel:
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a) az oktatási-kutatási pályázatok, illetve K+F munkák alatt csak azokat kell bemutatni, amelyeknek a pályázó a témave-
zetõje,
b) fel kell sorolni azon személyeket, akik a pályázó tudományos vezetésével szereztek egyetemi doktori címet, egyetemi
tudományos fokozatot és tudományos fokozatot, az értekezés címével és a megszerzés évével együtt.

A pályázatokat 2006. november 30-ig kell a Miskolci Egyetem rektorának címezve, az egyetem Humánpolitikai Irodájá-
ba (3515 Miskolc-Egyetemváros) benyújtani, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.

Dr. Patkó Gyula s. k.,
rektor

A DEBRECENI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Belgyógyászati Intézet I. Sz. Belgyógyászati Klinika
Endokrinológiai Tanszékén,
Belgyógyászati Intézet III. Sz. Belgyógyászati Klinika
Klinikai Immunológiai Tanszékén,
Onkológiai Tanszékén,
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézeténél,
Orvosi Vegytani Intézeténél
egy-egy egyetemi tanári állásra

Általános munkaköri feladatok: részvétel az oktató, nevelõ, és gyógyító munkában. Magyar és angol nyelven elõadások,
gyakorlatok és szemináriumok, speciálkollégiumok tartása, vizsgáztatás a graduális és posztgraduális képzésben. Rész-
vétel a klinika/intézet/tanszék igazgatási tevékenységében.
Kutatócsoport önálló irányítása, akkreditált PhD-témavezetés.

Speciális munkaköri feladatok
– Belgyógyászati Intézet I. Sz. Belgyógyászati Klinika Endokrinológiai Tanszék:

= belgyógyászati és endokrinológiai szakvizsga,
= legalább kétéves egyetemi tanszékvezetõi tapasztalat, nemzetközileg kiemelkedõ tudományos tevékenység és

klinikai munka az endokrinológia területén. Az MTA doktora tudományos fokozat, széles körû nemzetközi és
hazai szakmai kapcsolatrendszer, részvétel a tudományos közéletben,

= az intenzív betegellátásban való jártasság, különösen az endokrinológiai és anyagcserekrízisek ellátásában a pá-
lyázatnál elõnyt jelent,

= az endokrinológiai és anyagcsere terén invazív beavatkozások magas szintû mûvelése.

– Belgyógyászati Intézet III. Sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Immunológiai Tanszék:
= belgyógyászati és klinikai immunológiai és allergológiai szakvizsga,
= 13 évnél hosszabb szakmai gyakorlat,
= nemzetközi kollaboráció,
= önálló, aktív oktatói tevékenység,
= aktív kutatómunka, eredmények publikálása,
= legalább két idegen nyelven legyen képes szakmai konzultációkat folytatni.

– Onkológiai Tanszék:
= az onkológia oktatása graduális és posztgraduális képzésben angol és magyar nyelven,
= belgyógyászati és klinikai onkológiai szakvizsga,
= az onkológiai betegellátás és gyógyítás koordinálása,
= hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer az onkológia területén, részvétel a tudományos közéletben.
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– Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet:
= biofizika, sejtbiológia, informatika oktatása magyar és angol nyelven,
= a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Membrándinamikai munkacsoportjának vezetése.

– Orvosi Vegytani Intézet:
= a genotoxikus stressz által kiváltott jelátvitel tanulmányozása emlõs sejtekben,
= elõadások és szemináriumok tartása, valamint vizsgáztatás orvosi kémia és molekuláris biológia tárgyakból ma-

gyar és angol nyelven,
= nemzetközi szinten elismert kutatócsoport vezetése,
= tudományos pályázatokon való aktív részvétel.

Pályázati feltételek: büntetlen elõélet és cselekvõképesség, egyetemi diploma, tudományos fokozat, habilitáció, szakké-
pesítés követelményrendszer szerint, nemzetközileg is elismert szakmai tevékenység, többéves gyakorlat kutatócsoport
irányításában, oktatói gyakorlat hallgató- és szakképzésben, tudományos diákköri hallgatók szakmai irányítása, angol
nyelvbõl elõadói és vitakészség, PhD-kurzus vezetése.

EGÉSZSÉGÜGYI FÕISKOLAI KAR
Fizioterápiás Tanszékén
fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladatai: Élettan-kórélettan tárgyak oktatása több szakon, a tantárgyi programok kidolgo-
zása, korszerûsítése, jegyzetek, oktatási segédanyagok létrehozása. A szak/tanszék nemzetközi kapcsolatainak ápolása,
nemzetközi tudományos programok lebonyolítása. Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. Szakterüle-
téhez kötött tudományos mûhely kialakítása, TDK-feladatok ellátása. A bolognai folyamatból adódó curriculum – fej-
lesztési és oktatásszervezési feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– tudományos fokozat orvostudományból,
– legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlat,
– legalább 2 év vezetõi tapasztalat,
– idegen nyelvû elõadói és publikációs készség és jártasság.

Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszékén
fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladatai: Szociológia tárgyak oktatása a szakon/tanszéken, a tárgyak oktatásához kapcso-
lódó gyakorlatok lebonyolítása, a tantárgyi programok kidolgozása, korszerûsítése, jegyzetek, oktatási segédanyagok
létrehozása. A szak/tanszék nemzetközi kapcsolatainak ápolása, nemzetközi tudományos programok lebonyolítása.
Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. Szakterületéhez kötött tudományos mûhely kialakítása,
TDK-feladatok ellátása. A bolognai folyamatból adódó curriculum – fejlesztési és oktatásszervezési feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– tudományos fokozat szociológia tudományból,
– legalább 10 év felsõoktatási gyakorlat,
– legalább 3 év vezetõ (oktatói) tapasztalat,
– idegen nyelvû elõadói és publikációs készség.

A pályázat elbírálásánál külföldi kutatóintézetben végzett tudományos munka, helyi, regionális tudományos testülete-
ken való kuratóriumi, bizottsági tagság, illetve tudományos mûvek, kiadványok szerkesztésében, kiadásában való jártas-
ság elõnyt jelent.
A fõiskolai tanár feladatait és kinevezésének részletes feltételeit a Debreceni Egyetem oktatói-kutatói követelményrend-
szere és az Egészségügyi Fõiskolai Kar szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza. Pályázhatnak a kar fõállású fõis-
kolai docensei.
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AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM
AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
Vezetéstudományi Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz a vezetési ismeretek, a szervezetfejlesztés, menedzsmentismeretek, valamint
a vezetési és döntéselmélet címû tantárgyak oktatása, tananyagának összeállítása, módszertani korszerûsítése, jegyzetek
írása. Feladata lesz továbbá a doktori képzésben résztvevõk munkájának irányítása, valamint a tanszéken folyó vezetési
ismeretekkel és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kutatások vezetése, koordinálása.
Pályázhatnak: a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók közül azok, akik agrártudományi egyetemen szerzett okle-
véllel, tudományos fokozattal, habilitációval, legalább 10 éves felsõoktatási-kutatási gyakorlattal, hazai és nemzetközi
szakmai elismertséggel, publikációs tevékenységgel, továbbá két világnyelvbõl C-típusú állami, középfokú nyelvvizs-
gával rendelkeznek.

MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Növénytudományi Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az általános és részletes növénytermesztéstan „A” típusú tantárgyak oktatása a
Debreceni Egyetem ATC MTK és AVK szakjain, a növénytermesztés diszciplínához kapcsolódó tárgyak (B és C típu-
súak) oktatása, tantárgyfejlesztés, a tantárgyak oktatási metodológiájának és tartalmi feltételrendszerének továbbfejlesz-
tése, a korszerû fenntartható növénytermesztés legújabb eredményeinek integrálása az oktatási tananyagban. Fõ kutatási
területet a gabonanövények, elsõsorban a kukorica, valamint egyéb meghatározó növényi kultúrák (gyökérgumós növé-
nyek, hüvelyes növények stb.) termesztéstechnológiai elemeinek integrált fejlesztése, a szántóföldi növények tápanyag-
ellátási kérdéseinek vizsgálata, a termõhely és fajtaspecifikus technológiák kidolgozása jelenti. Közremûködik a tan-
székhez kapcsolódó PhD-oktatásban és témavezetésben, a tanszék hazai és külföldi szakmai kapcsolatainak alkotó
továbbfejlesztésében.
Pályázati feltételek: pályázhatnak a Mezõgazdaságtudományi Karral közalkalmazotti jogviszonyban állók közül azok,
akik agrármérnöki oklevéllel, kandidátusi (vagy PhD) fokozattal, habilitációval, egy világnyelvbõl C-típusú, középfokú
nyelvvizsgával rendelkeznek. Legyen legalább 30 éves szakmai gyakorlata, amelybõl legalább 20 év felsõoktatási intéz-
ményben szerzett oktatói gyakorlat a növénytermesztéstan diszciplína területén. Rendelkezzen hazai és nemzetközi is-
mertséggel a növénytermesztés oktatásában, kutatásában, a szántóföldi növények tápanyag- és vízgazdálkodásában, a
termõhely- és fajtaspecifikus növénytermesztési modellek fejlesztésében.

Környezetgazdálkodási és Mûszaki Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a környezetgazdálkodás, továbbá a környezetinformatikával kapcsolatos tan-
anyag oktatása, az oktatás szervezése, új tantárgyak oktatásának kidolgozása, illetve a gyakorlati képzés megszervezése,
továbbfejlesztése a magyar és az idegen nyelvû képzés keretében. Vegyen részt a tanszéken folyó természeti erõforrások
– a talaj- és vízkészlet-gazdálkodás környezetgazdálkodási vonatkozásai és ezeken a területeken használható környezet-
informatikai (GIS) technológiák oktatásában, alap- és alkalmazott kutatásokban, kísérleti fejlesztésekben. Képviselje
szakterületét hazai és nemzetközi tudományos fórumokon, folytasson rendszeres színvonalas publikációs tevékeny-
séget.
Pályázati feltételek: pályázhatnak a Mezõgazdaságtudományi Karral közalkalmazotti jogviszonyban állók közül azok,
akik agrármérnöki oklevéllel, habilitációval, MTA doktora címmel rendelkeznek. Legyen legalább 15 éves szakmai gya-
korlata, amelybõl legalább 15 év felsõoktatási intézményben vagy kutatóintézetben szerzett oktatói gyakorlat a környe-
zetgazdálkodás területén. Rendelkezzen hazai és nemzetközi ismertséggel környezetinformatika, agrár-környezetgaz-
dálkodás oktatásában, kutatásában. Rendelkezzen két idegen nyelvbõl elõadói és vitakészséggel.
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Élelmiszertudományi, Minõségbiztosítási és Mikrobiológiai Tanszékén
fõfoglalkozású és egy további jogviszonyú
egyetemi tanári állásra

A fõfoglalkozású egyetemi tanár feladata: részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában. Az élelmiszer-tudományi
képzésben a táplálkozástudománnyal, valamint a GMO analitikával kapcsolatos tárgyak oktatása, oktatás szervezése,
szükség szerint új oktatási anyagok kidolgozása, illetve a gyakorlati képzés megszervezése, a magyar és angol nyelvû
képzés keretében. Vegyen részt a tanszéken folyó gabonafélékkel, maghüvelyesekkel, azok élettani hatásával foglalkozó
oktatásban, alap- és alkalmazott kutatásokban, kísérleti fejlesztésekben (analitikai). Képviselje szakterületét hazai és
nemzetközi tudományos fórumokon, folytasson rendszeres színvonalas publikációs tevékenységet.
Pályázati feltételek: pályázhatnak azok, akik okleveles vegyészi diplomával, habilitációval, MTA doktora címmel ren-
delkeznek. Legyen legalább 20 éves szakmai gyakorlata, amelybõl legalább 10 év felsõoktatási intézményben vagy ku-
tatóintézetben szerzett oktatói, kutatói gyakorlat az élelmiszerek poliamin tartalmának meghatározásában, a poliaminok
felszívódásában, továbbá az antinutriensek hatása a metabolizmusra témakörben. Rendelkezzen hazai és nemzetközi is-
mertséggel a témakörhöz kapcsolódó projektek irányításában. Rendelkezzen egy világnyelvbõl C-típusú nyelvvizs-
gával.

A további jogviszonyú egyetemi tanár feladata: részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában. Az élelmiszer-tudomá-
nyi képzésben az Élelmiszerkémia c. tárgy, továbbá az Élelmiszeranalitika c. tárgyon belül a tej- és aminosav-analitikai
témakörök oktatása, az oktatás szervezése, szükség szerint új oktatási anyagok kidolgozása, illetve a gyakorlati képzés
megszervezése, a magyar és angol nyelvû képzés keretében. Vegyen részt a tanszéken folyó gabonafélékkel, maghüve-
lyesekkel, azok élettani hatásával foglalkozó oktatásban, alap- és alkalmazott kutatásokban, kísérleti fejlesztésekben
(analitikai). Képviselje szakterületét hazai és nemzetközi tudományos fórumokon, folytasson rendszeres színvonalas
publikációs tevékenységet.
Pályázati feltételek: pályázathatnak azok, akik okleveles vegyészi diplomával, MTA doktora címmel, habilitációval ren-
delkeznek. Legyen legalább 20 éves szakmai gyakorlata az élelmiszerkémia oktatásában, a különbözõ konfigurációjú
aminosavak, továbbá élettanilag fontos zsírsavak meghatározásában, az élelmiszer- és takarmányfehérjék minõsítésé-
ben. Rendelkezzen hazai és nemzetközi ismertséggel a témakörhöz kapcsolódó projektek irányításában. Rendelkezzen
egy világnyelvbõl középfokú C-típusú nyelvvizsgával.

Kertészettudományi és Növényi Biotechnológiai Tanszékén
egy további jogviszonyú egyetemi tanári állásra

A további jogviszonyú egyetemi tanár feladata: részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában. Az agrár-biotechnoló-
giai képzésben a Növényi molekuláris biológia, Növényi molekuláris genetika, Növényi genetic engineering tárgyak ok-
tatása, új oktatási anyagok kidolgozása, a magyar és angol nyelvû MSc- és PhD-képzés keretében. Irányítsa és fejlessze
tovább a tanszéken megkezdett molecular farming alap- és alkalmazott kutatásokat, kísérleti fejlesztéseket. Képviselje
szakterületét hazai és nemzetközi tudományos fórumokon, folytasson rendszeres színvonalas publikációs tevékeny-
séget.
Pályázati feltételek: pályázhatnak azok, akik biológus diplomával, MTA külsõ tagja címmel rendelkeznek. Legyen leg-
alább 15 éves szakmai gyakorlata a növényi molekuláris biológia, növényi molekuláris genetika oktatásában, a kloro-
plasztisz transzformációs rendszerek kutatásában és biotechnológiai célú alkalmazásának fejlesztésében. Rendelkezzen
hazai és nemzetközi ismertséggel a témakörhöz kapcsolódó projektek irányításában. Rendelkezzen angol nyelvbõl elõ-
adói szintû tudással.

MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR
Magasépítési és Településtudományi Tanszékén
fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– A DE keretében történõ építészmérnök-, településmérnök-képzés szakmai programjának fejlesztése,
– az épülettervezés különbözõ szakterületeinek, szakdolgozat-készítés, komplex tervezés tantárgyak elõadásainak és
gyakorlatainak tartása,
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– a tudományos diákköri témák kiírása és irányítása,
– a szak építéstudományi kutatásainak és fejlesztéseinek irányítása, az építészképzés karakterének megformálása,
– alkotótevékenységében és oktatói munkájában a kortárs építészet naprakész bemutatása.

Pályázhatnak a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók közül azok, akik: szakirányú egyetemi végzettséggel,
DLA-fokozattal, egy világnyelvbõl C-típusú középfokú nyelvvizsgával, legalább 10 éves szakmai gyakorlattal és leg-
alább 5 éves felsõoktatási oktatói tapasztalattal rendelkeznek.

TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Magyar Nyelvtudományi Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz részben a BA-, fõképpen pedig majd az MA-képzés keretében magyar leíró
nyelvészetbõl elõadásokat és szemináriumokat hirdessen elsõsorban a stilisztika és szövegtan, valamint a retorika téma-
köreibõl, e téren folytatott kutatásaihoz kapcsolódóan tartson speciális kollégiumokat. Mindkét képzési szinten vezessen
diákköri munkákat és szakdolgozatokat, továbbá irányítsa a magyar tanár szakos hallgatók nyelvészeti szakmódszertani
képzését. Kapcsolódjon be a doktori képzésbe magyar nyelvészeti tárgyak meghirdetésével, elsõsorban a fenti témakö-
rökbõl, vegyen részt ilyen témájú értekezések irányításában, valamint vállaljon szerepet doktori cselekmények lefoly-
tatásában.
A pályázónak rendelkeznie kell: az MTA doktora címmel vagy legalább e tárgyban sikeresen lezárt eljárással, habilitá-
cióval, többéves felsõoktatási tapasztalattal, egy világnyelvbõl C-típusú középfokú nyelvvizsgával.

SZLAVISZTIKAI INTÉZET
Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: orosznyelv-történeti, nyelvjárás-történeti, areális és kontaktusnyelvészeti elõ-
adások, szemináriumok, értelmiségi modulok és speciálkollégiumok tartása, TDK-dolgozatok, szakdolgozatok témave-
zetése, valamint a tanársegédek, adjunktusok és a PhD-képzésben részt vevõ doktorhallgatók szakmai irányítása.
Pályázhatnak a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók közül, akik MTA doktora címmel, habilitációval, az orosz
nyelvtudomány és kultúra területén több évtizedes kiemelkedõ egyetemi oktatási-kutatási tapasztalattal, nemzetközi hír-
névvel rendelkeznek.

MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNÉL
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz az irodalomelmélet és az esztétika, valamint a modern magyar irodalom tan-
tárgyainak az oktatása, elõadások és szemináriumok tartása, részvétel a graduális képzésen túl a posztgraduális képzés-
ben és a doktori programban, továbbá szakterületének képviselete országos és nemzetközi fórumokon.
Pályázhatnak a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók közül, akik egy világnyelvbõl középfokú C-típusú nyelv-
vizsgával, habilitációval, MTA doktora címmel, valamint minimum tízéves oktatói gyakorlattal rendelkeznek.

INFORMATIKAI KAR
Információ Technológia Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: elõadások, szemináriumok, speciálkollégiumok tartása a tanszék profiljához tar-
tozó szakterületeken, kutatások végzése az információtechnológia és statisztikai modellezés területén, doktoranduszok
munkájának irányítása és segítése.
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A pályázó rendelkezzék MTA doktora címmel, legalább 20 éves felsõoktatási gyakorlattal, a fenti témakörrel kapcsolatos
publikációkkal, azokra adott nemzetközi hivatkozásokkal, kutatási projektekkel alátámasztott eredményes hazai és nem-
zetközi együttmûködéssel, egy idegen nyelvbõl középfokú C-típusú nyelvvizsgával. Kiemelkedõ, a tanszék érdekében
mozgósítható nemzetközi és hazai ismertséggel, sikeres múlttal PhD-hallgatók oktatása terén.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Gazdaságelemezés és Üzleti Informatika Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: tudományos kutatások koordinálása, nemzetközi szakmai kapcsolatok kezde-
ményezése, alakítása, oktatás, oktatásszervezés, módszertani oktatás és kutatás, a Doktori Iskolában való aktív részvétel,
a PhD-hallgatók irányítása. Feladata továbbá a szakterületéhez – elsõsorban a módszertan, gazdasági informatika terü-
lethez – kapcsolódóan tudományos kutatások koordinálása, irányítása, nemzetközi szakmai kapcsolatok kezdeményezé-
se, alakítása.
A pályázónak rendelkeznie kell habilitációval, tudományos fokozattal, legalább 25 év – ezen belül legalább 10 év a mód-
szertan területén – felsõoktatási oktató-kutatói gyakorlattal, szakterülethez kapcsolódó publikációs tevékenységgel, leg-
alább egy szakmai területen hasznosítható idegen nyelvbõl középfokú C-típusú államilag elismert nyelvvizsgával, illet-
ve további idegen nyelv(ek)en elõadó szintû ismerettel.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kísérleti Fizikai Tanszékén
további jogviszonyú egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: elõadások, szemináriumok tartása, tematikák fejlesztése a Nanoelektronikai és
Nanotechnológiai Részleg profiljához tartozó szakterületeken, kutatások végzése a nanoelektronika és nanotechnológia
területén, doktoranduszok munkájának irányítása és segítése.
A pályázónak rendelkeznie kell a mûszaki tudományok területén szerzett MTA doktori címmel, habilitációval, egy világ-
nyelvbõl középfokú C-típusú nyelvvizsgával, mérnöki oktatásban szerzett legalább egy évtizedes oktatói gyakorlattal,
kiterjedt hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel, a fenti témakörökkel kapcsolatos publikációkkal.
A pályázat elbírálásánál elõnynek számít kutatási projektekkel alátámasztott eredményes hazai és nemzetközi együttmû-
ködés, kiemelkedõ, az intézet érdekében mozgósítható nemzetközi és hazai ismertség, PhD-hallgatók témavezetése,
doktori iskola munkájában való részvétel.

Fizikai Kémiai Tanszékén
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: vegyen részt a fizikai kémia oktatásában vegyész, kémiatanár, gyógyszerész és
orvosdiagnosztikai laboranalitikus szakokon, illetve a kémia és vegyészmérnök BSc alapképzési szakokon, elsõsorban
elõadások tartásával magyar és angol nyelven. Vállaljon aktív szerepet a Kémiai MSc-szak anyagának kidolgozásában, a
képzés beindításában és az MSc-szak keretében is hirdessen elõadásokat.
A pályázó végezzen aktív kutatómunkát a fizikai kémia, elsõsorban a nemlineáris reakciódinamika területén, eredmé-
nyeit rendszeresen nemzetközi publikációkban hozza nyilvánosságra, kezdeményezõleg vegyen részt nemzetközi kuta-
tási kapcsolatok kialakításában. Folytasson eredményes pályázati tevékenységet. Támogassa a graduális és PhD-hallga-
tók kutatásait, maga is vegyen részt a doktori képzésen. Kezdeményezõ módon vegyen részt az egyetemi és az egyete-
men kívüli szakmai közéletben, vállaljon vezetõ feladatokat. A pályázó rendelkezzen a szakterületén szerzett MTA dok-
tor címmel és habilitációval, egy világnyelvbõl C-típusú középfokú nyelvvizsgával.
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Analízis Tanszékén
két egyetemi tanári állásra

Az egyik kinevezendõ egyetemi tanár feladata: analízis témájú elõadások, gyakorlatok tartása az alap-, a mester- és a
doktori képzésben, szemináriumok vezetése és speciális kollégiumok tartása függvényegyenletek, egyenlõtlenségek és
alkalmazásaik témakörben – különös tekintettel a közgazdasági, pszichológiai és szociológiai alkalmazásokra.
A pályázó rendelkezzen: széles körû nemzetközi kapcsolatokkal és a szakterületén nemzetközileg elismert kutatási ered-
ményekkel, MTA doktora címmel és habilitációval, egy világnyelv elõadóképes nyelvismeretével.

A másik kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: fõ- és speciális kollégiumok tartása analízis tárgyakból az egyetemi alap-, mes-
ter- és doktori képzésben, valamint kutatási témájában PhD-ösztöndíjas hallgatók és szakdolgozók munkájának irányítása.
A pályázat elnyerésének feltétele: a pályázó nemzetközileg elismert szakember legyen a modern analízis, funkcionálana-
lízis és alkalmazásai (különös tekintettel a fizikai alkalmazásokra) területén. Aktív szereplõje legyen a hazai és nemzet-
közi tudományos életnek, rendelkezzen a szakterületén szerzett MTA doktora címmel és habilitációval, egy világnyelv-
bõl C-típusú középfokú nyelvvizsgával.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
Gyermeknevelési Tanszékén
fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz a Felnõttoktatás formái és módszerei c. tantárgy tantárgyfelelõsi és oktatási
feladatainak ellátása, a neveléstudományhoz tartozó tantárgyak oktatása a szociálpedagógia, óvodapedagógia, andragó-
gia alapképzési szakokon. Az oktatási feladatok mellett lásson el tudományos kutatómunkát is az érintett területen.
Pályázatot a kar teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatói nyújthatnak be, akik rendelkeznek a pedagógia területén
szerzett PhD-fokozattal, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, megfelelõ publikációs tevékenységgel és középfokú
C-típusú nyelvvizsgával.

DEBRECENI KONZERVATÓRIUM
Vonós Tanszékén
további jogviszonyú fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár a hegedû szakon hegedû fõtárgy oktatásában, vizsgáztatásában, szakdolgozatok témave-
zetésében, értékelésében és a szakon folyó oktatás irányításában vesz részt.

Szolfézs-zeneelmélet, Karvezetés Tanszékén
egy további jogviszonyú fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár a szolfézs-zeneelmélet, karvezetés szakon a szolfézs és zeneelmélet fõtárgyak, valamint
transzponálás és partitúraolvasás tárgy oktatásában, vizsgáztatásában, szakdolgozatok témavezetésében, értékelésében
és a szakon folyó oktatás irányításában vesz részt.

Pályázati feltételek: (mind a két állásnál) egyetemi oklevél, büntetlen elõélet, fõállású munkahelyén minimum egyetemi
adjunktusi besorolás, DLA- vagy PhD-minõsítés, részletes szakmai önéletrajz, amely bemutatja a mûvészi, oktatási és
tudományos tevékenységet, megfelelés a Debreceni Egyetem Konzervatóriumában érvényes fõiskolai tanári követelmé-
nyeknek.

Valamennyi pályázatnak tartalmaznia kell:
– Pályázat: a pályázó rövid válasza a pályázati kiírásban foglaltakra,
– szakmai önéletrajz a MAB elõírásainak megfelelõen,
– oktatási tapasztalatra, a tudományos képzésre vonatkozó adatok [tudományos diákkörben – doktori iskolá(k)ban, pá-
lyázati munkacsoportokban való részvétel, tudományos karriert befutott tanítványok stb.],
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett mun-
káját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét,
– az oktató-kutató (ÁOK esetében gyógyító) tevékenységét, annak eredményeit,
– a munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.
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A pályázat mellékletei:
– publikációs tevékenység adatai a MAB szakbizottságainak elvárásai szerint, az elbíráláshoz szükséges személyes do-
kumentumok hiteles másolata (belsõ pályázóknál: az okiratok hitelességét az egyetemi fõtitkár igazolhatja)
– egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
– doktori fokozat (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, külföldön szerzett és honosított vagy
elismert tudományos fokozat) okmánya(i),
– habilitációs oklevél (egyetemi tanári munkakörben),
– az idegennyelv-ismeretet igazoló okirat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatok-
ban rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– minden olyan dokumentum, irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

Az ÁOK-hoz pályázók esetében mellékelni szükséges továbbá
– különlenyomatait,
– orvospályázók esetén „Orvosok Országos Nyilvántartási” igazolványa másolatát,
– impaktfaktort és citációs indexét,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az OEC Humánpolitikai Osztályán),
– szakképesítést igazoló oklevél másolatát (követelményrendszer szerint).

A pályázatokat 7 példányban a MAB formai elõírásai szerint (már egyetemi tanári kinevezéssel rendelkezõk, valamint a
fõiskolai tanári állásra pályázók 2 példányban) az egyetem rektorának címezve 2006. november 30-ig:
– az Általános Orvostudományi Karhoz pályázók az Orvos- és Egészségtudományi Centrum Humánpolitikai Osztályára
[4030 Debrecen, Pf. 15, tel.: (52) 417-750],
– az Egészségügyi Fõiskolai Kar Dékáni Hivatalába [4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2., tel.: (42) 404-411],
– a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalába [4010 Debrecen, Pf. 38, tel.: (52) 316-210],
– az Informatikai Kar Dékáni Hivatalába [4032 Debrecen, Egyetem tér 1., tel.: (52) 512-985],
– a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalába [4028 Debrecen, Kassai út 26., tel.: (52) 416-580],
– a Természettudományi Kar Dékáni Hivatalába [4010 Debrecen, Pf. 18, tel.: (52) 316-012],
– az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Dékáni Hivatalába [4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 4015 Debrecen,
Pf. 36, tel.: (52) 508-304],
– a Mezõgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalába [4032 Debrecen, Böszörményi út 138., tel.: (52) 508-444/88412-es
mellék],
– a Mûszaki Fõiskolai Kar Dékáni Hivatalába [4028 Debrecen, Ótemetõ u. 2–4., tel.: (52) 417-979/77751-es mellék],
– a Konzervatórium Igazgatói Hivatalába [4032 Debrecen, Egyetem tér 2., tel.: (52) 411-226],
– a Hajdúböszörményi Pedagógiai Fõiskolai Kar Dékáni Hivatalába [4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1–9.,
tel.: (52) 229-433]

kell benyújtani.
Prof. Dr. Nagy János s. k.,

rektor

A KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA – Gyöngyös –
pályázatot hirdet a
GAZDÁLKODÁSI KAR
Gazdasági Matematika Tanszékére
fõiskolai tanári kinevezés elnyerésére
informatika, matematika, szükség esetén statisztika tantárgyak oktatására

A pályázóval szemben támasztott követelmények: matematikai, ezen belül operációkutatási, informatikai, statisztikai,
közgazdasági ismeretek.

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
Kertészeti Tanszékére
fõiskolai tanári kinevezés elnyerésére
zöldségtermesztés, agrometeorológia és vízgazdálkodás, zöldséghajtatás, kertészet I. tantárgyak oktatására.

Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Tanszékére
fõiskolai tanári kinevezés elnyerésére
biogazdálkodás, integrált gazdálkodás I–II., földmûveléstan tantárgyak oktatására.
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A fõiskolai tanárok feladatai: az oktatott tantárgyak tárgyfelelõsi teendõinek ellátása: tantárgyi programok összeállítása,
elõadások tartása, tantárgyi gyakorlatok felügyelete, vizsgáztatás, tananyagfejlesztés. A PhD-hallgatók, tanársegédek
tanulmányi, tudományos munkájának vezetése, az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó kutatómunka.
A fõiskolai tanári kinevezésre pályázókkal szemben támasztott követelmények: szakirányú egyetemi végzettség, doktori
fokozat, elõadói és vitakészségû idegennyelv-ismeret (elsõsorban angol) (legalább középfokú C-típusú vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsga), legalább 10 éves felsõoktatási vagy szakmai gyakorlat.

GAZDÁLKODÁSI KAR
Gazdasági Matematika Tanszékére
fõiskolai tanársegédi kinevezés elnyerésére

Feladatai: matematika és statisztika tantárgyból gyakorlatok vezetése.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: szakirányú egyetemei végzettség, doktori képzés megkezdése, leg-
alább angol középfokú C-típusú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga, gyakorlat-, illetve szemináriumvezetõi
készségek, érdeklõdés és alkalmasság a tudományos munka elkezdéséhez, illetve végzéséhez.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, ezen belül:
– korábbi és jelenlegi (fõállású és további munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) munkahelyeinek megnevezését,
beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos-kutatási munkáját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettségét, szakképzettségét, tudományos fokozatot és idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles má-
solatát,
– fontosabb publikációinak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a fõállású munkahelyén kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, munka-
végzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról szóló nyilatkozatot, valamint az
arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy ezek közül melyeket kívánja fenntartani,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot az arra feljogosított testületek és bizottságok megismerhetik.

A pályázatokat 2006. november 30-ig kell a Károly Róbert Fõiskola Fõtitkári Hivatalába 5 példányban benyújtani. Az
elbírálás határideje a pályázat benyújtásától számított 60. nap.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Fõtitkári Hivatal munkatársai adnak. Cím: 3200 Gyöngyös,
Mátrai út 36., telefon: (37) 518-306.

Dr. Magda Sándor s. k.,
rektor

A BERZSENYI DÁNIEL FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
SZLÁV FILOLÓGIAI INTÉZET
Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékére
további jogviszonyú egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: elõadások és szemináriumok tartása az orosz irodalom történetébõl, különös te-
kintettel a 19. századi orosz irodalomra, poétikai, irodalomelméleti és világirodalmi kurzusok indítása (szükség esetén
mindhárom BA-, MA- és doktori képzéseken), szakdolgozatok vezetése és az érdeklõdõ hallgatók szakmai felkészítése
az MA-képzésben, illetve a doktori képzésben való részvételre, doktori disszertációk témavezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal és habilitációval, többéves
egyetemi oktatási gyakorlattal, nemzetközileg elismert kutatási tevékenységgel.
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Horvát Nyelv és Irodalom Tanszékre
további jogviszonyú egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: elõadások tartása és szemináriumok vezetése a különbözõ kroatisztikai és szlo-
venisztikai irodalmi diszciplínákból (a horvát irodalom története a kezdetektõl napjainkig, a szlovén irodalom története a
kezdetektõl napjainkig), a horvát–magyar, a szlovén–magyar és a horvát–szlovén irodalmi kapcsolatok, valamint a ma-
gyarországi horvát és a magyarországi szlovén irodalom témakörében, a hallgatók vizsgáztatása, szakdolgozatok,
TDK-dolgozatok, doktori dolgozatok témavezetése, az intézet projektjeiben való aktív részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, legalább 10 éves folyamatos felsõoktatási oktatói
gyakorlattal, kroatisztikai és szlovenisztikai irodalomtudományi tárgyú nagydoktori vagy PhD-fokozattal, a horvát és a
szlovén nyelv felsõfokú ismeretével, rendszeres és jelentõs hazai és külföldi publikációs tevékenységgel, kiterjedt szak-
mai kapcsolatokkal a horvátországi és a szlovéniai felsõfokú oktatási és tudományos intézményekkel.

FILOLÓGIAI ÉS INTERKULTURÁLIS INTÉZET
Germanisztikai Tanszékére
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a német irodalom történetének oktatása a felvilágosodás korától a jelenkorig,
kultúratudományi ismeretek és a 18. századi német filozófia mellett az esztétikai gondolkodás és a kulturális élethez kap-
csolódó tárgyak tanítása; a német nyelv és irodalom BA szak fõtárgy- és tantárgyfelelõsi feladatainak ellátása, a tanszék
tudományos tevékenységének irányítása, a tanszék kapcsolatainak fejlesztése, alapképzési és mesterszakok és szakirá-
nyok kidolgozása, fejlesztése, oktatóként PhD-képzésben részt vevõ doktoranduszok kutatómunkájának segítése és
irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, az MTA doktora tudományos fokozattal, kiemelke-
dõ publikációs és nemzetközileg is elismert tudományos kutatótevékenységgel a klasszikus német irodalom és költészet,
illetve az irodalomnak a kultúrával, a filozófiával, az esztétikával és a mûvészettel való kapcsolata területén, rendelkez-
nie kell minimum 10 éves egyetemi oktatói, többéves felsõoktatási vezetési gyakorlattal, legalább két idegen nyelv elõ-
adásszintû ismeretével.
Pályázhatnak a fõiskola fõállású oktatói.

FILOLÓGIAI INTÉZET
Romanisztika Tanszékére
fõiskolai tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a romanisztika, azaz az újlatin nyelvek és irodalmak, ezen belül az olasz nyelv és
irodalom oktatásához tartozó tárgyak elméleti oktatása és gyakorlatainak szervezése, vezetése. A tanszék oktatási és tu-
dományos tevékenységének koordinálása, a tanszék kapcsolatainak fejlesztése, alap- és mesterszakok, illetve szakirá-
nyok kidolgozása, fejlesztése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, szakirányú tudományos minõsítéssel, publikációs és
tudományos kutatótevékenységgel – fõleg az italianisztika témakörben –, többéves felsõoktatási vezetõi gyakorlattal,
legalább két idegen nyelv elõadásszintû ismeretével.
Pályázhatnak a fõiskola fõállású oktatói.

NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
Magyar Nyelvészeti Tanszékre
fõiskolai tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: elõadás tartása, szemináriumok vezetése a nyelvtudományból, leíró magyar
nyelvtanból, társasnyelvészetbõl; szociolingvisztikai, kisebbségi, valamint történeti és jelenkori névtani kutatások vég-
zése; a fõiskola követelményrendszerében elõírt egyéb vezetõ oktatói tevékenység (többek között tanszéki, bizottsági
munkaszervezés, szak-, szakiránykidolgozás és -fejlesztés).
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A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, a magyar nyelvészet területén szerzett tudományos
fokozattal, sikeres publikációs és tudományos tevékenységgel, legalább tizenöt éves felsõoktatási gyakorlattal, oktatás-
szervezési eredményekkel, két idegen nyelv elõadásszintû ismeretével, dokumentált nemzetközi kapcsolatokkal.
Pályázhatnak a fõiskola fõállású oktatói.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
BIOLÓGIAI INTÉZET
Növénytani Tanszékre
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a Növényrendszertan, a Növényszervezettan és a Növényföldrajz–Növényöko-
lógia tárgyak elméleti oktatása, gyakorlatainak szervezése, vezetése, doktori (PhD) kurzusok megtartása, a biológia szak
szakgazdai feladatainak ellátása, a tanszék tudományos tevékenységének irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel és habilitációval, doktor-
képzési (PhD) gyakorlattal, kiemelkedõ publikációs és tudományos tevékenységgel, többéves felsõoktatási vezetési
gyakorlattal.
Pályázhatnak a fõiskola fõállású oktatói.

MATEMATIKA ÉS INFORMÁCIÓTUDOMÁNYI INTÉZET
Matematika Tanszékre
fõiskolai tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az algebra, a matematikai alapok, matematikai földrajz és a népszerû csillagászat
tárgyak elméleti oktatása, gyakorlatainak szervezése, vezetése, valamint a fõiskolai oktató csillagvizsgáló tevékenysé-
gének irányítása. Feladata továbbá az oktatás infrastruktúrájának fejlesztése, a tanszék szakmai és tudományos együtt-
mûködésének bõvítése, közös kutatásokban való részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, jelentõs publikációs és tu-
dományos kutatótevékenységgel, felsõoktatási vezetõi gyakorlattal.
Pályázhatnak a fõiskola fõállású oktatói.

FÖLDRAJZ ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET
Kémia és Környezettan Tanszékre
fõiskolai tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a környezettan BSc szakfelelõsi feladatainak ellátása, ökológia, szárazföldi kör-
nyezetvédelem, környezetvédelem alapjai, biokémia tárgyak elméleti oktatása és gyakorlatainak szervezése, vezetése.
A tanszék munkájának és tudományos tevékenységének irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, publikációs és tudomá-
nyos kutatótevékenységgel, többéves felsõoktatási vezetõi gyakorlattal.
Pályázhatnak a fõiskola fõállású oktatói.

TESTNEVELÉSI ÉS MÛVÉSZETI KAR
EMBERI ERÕFORRÁSFEJLESZTÉSI INTÉZET
Andragógiai Tanszékre
további jogviszonyú egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a Tantervelmélet és a Vizsgarendszer tárgyak oktatása, tantárgyfelelõsi teendõi-
nek ellátása, és e tantárgyak oktatása a fõiskola oktatói követelményrendszerében meghatározott óraszámban, neveléstu-
dományi témakörökben kutatómunkát végzõ oktatók és hallgatók kutatómunkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, az MTA doktora tudományos fokozattal, kiemelke-
dõ publikációs és tudományos kutatótevékenységgel, többéves felsõoktatási gyakorlattal, doktori képzésben (neveléstu-
dományi doktori programban) szerzett tapasztalattal.
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Alkalmazott Egészségtudományi Tanszékre
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az Élettan, a Gyerekgyógyászat és a Prevenció tárgyak oktatása, tantárgyfelelõsi
teendõinek ellátása, és e tárgyak oktatása a fõiskola oktatói követelményrendszerében meghatározott óraszámban, or-
vostudomány témakörökben kutatómunkát végzõ oktatók és hallgatók kutatómunkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, orvostudományok terén rendelkezzen tudományos
fokozattal és habilitációval, kutatási programokban való részvétellel, publikációs jegyzékkel.
Pályázhatnak a fõiskola fõállású dolgozói.

A pályázatokhoz mellékelni kell a részletes szakmai önéletrajzot, tudományos munkák jegyzékét, szakképzettséget, tu-
dományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat a fõiskola rektorának kell benyújtani 2006. november 30-ig (9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.,
Pf. 170).

Dr. Gadányi Károly s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FÕISKOLAI KAR
Automatika Intézetébe
egyetemi tanári állás betöltésére

Az egyetemi tanár feladata:
– a komplex automatizálás, a villamos energetika, a mechatronika körébe tartozó tantárgyak fejlesztése és oktatása,
– kockázatok és bizonytalanságok kezelésének mérnöki módszerei, mérnöki rendszerek fejlesztésének módszerei tár-
gyak fejlesztésében és oktatásában való közremûködés,
– kutatási tevékenység keretében hazai és nemzetközi pályázatok kidolgozása és a projektek irányítása,
– kutatómûhely kialakítása és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.

Pályázati feltétel:
Szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, idegennyelv-ismeret, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat. A pályázó
feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és
minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített (illet-
ve a MAB kívánalomrendszerében az egyetemi tanárokra elõírt egyéb) követelményeknek is.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. szeptember 1-je.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar
Automatika Intézet egyetemi tanári állására”.
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NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI FÕISKOLAI KAR
Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézetébe
egyetemi tanári állás betöltésére

Az egyetemi tanár feladata:
Részvétel a BMF NIK mérnök informatikus alap- és mesterszak oktatási feladatainak ellátásában. Oktatási és kutatási te-
vékenység folytatása a virtuális technológia alapjai, alak-centrikus számítógépi modellek, Internetalapú csoportmunka,
valamint a mûszaki tervezés rendszerei területeken.

Pályázati feltétel:
Szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, idegennyelv-ismeret, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat. A pályázó
feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és
minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített (illet-
ve a MAB kívánalomrendszerében az egyetemi tanárokra elõírt egyéb) követelményeknek is.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. szeptember 1-je.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mér-
nöki Rendszerek Intézet egyetemi tanári állására”.

BÁNKI DONÁT GÉPÉSZMÉRNÖKI FÕISKOLAI KAR
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézetébe
fõiskolai tanári állás betöltésére

A fõiskolai tanár feladata:
A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata a Gépelemek, gépszerkezetek tantárgycsoport, valamint a Had- és technikatörté-
net tantárgy oktatása, a tárgyfelelõsi feladatok ellátása, az oktatott területekhez kapcsolódó laborfejlesztés és kutatási te-
vékenység végzése.

Pályázati feltétel:
A pályázónak mérnöki végzettséggel az oktatandó területhez kapcsolódó területen szerzett tudományos fokozattal, leg-
alább egy világnyelv elõadói szintû ismeretével, idegennyelv-ismerettel, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal kell
rendelkeznie. Habilitáció elõnyt jelent.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári köve-
telmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban
rögzített (illetve a MAB kívánalomrendszerében a fõiskolai tanárokra elõírt egyéb) követelményeknek is.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.
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A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. szeptember 1-je.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Fõiskolai Kar Gép-
szerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet fõiskolai tanári állására”.

Mérnökpedagógiai Intézetébe
fõiskolai tanári állás betöltésére

A fõiskolai tanár feladata:
A szakrajz módszertan és az informatika módszertan tantárgyak oktatása, az oktatástechnológia és a multimédia tantár-
gyak oktatása és tárgyfelelõsi feladatainak ellátása, valamint az oktatott területekhez kapcsolódó laborfejlesztés és kuta-
tási tevékenység végzése.

Pályázati feltétel:
A pályázónak gépészmérnöki végzettséggel, a neveléstudományok területén szerzett tudományos fokozattal, az angol
nyelv elõadói szintû, valamint egy további világnyelvnek a neveléstudomány tanulmányozásához megfelelõ szintû is-
meretével és legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, továbbá meg kell felelnie a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és minõsítési rendszer, valamint
ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített (illetve a MAB kívánalomrendszeré-
ben a fõiskolai tanárokra elõírt egyéb) követelményeinek is.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. szeptember 1-je.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Fõiskolai Kar Mér-
nökpedagógiai Intézet fõiskolai tanári állására”.
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KELETI KÁROLY GAZDASÁGI FÕISKOLAI KAR
Vállalkozásmenedzsment Intézetébe
két fõiskolai tanári állás betöltésére

Az egyik fõiskolai tanár feladata:
Controlling, valamint Controlling rendszerek tervezése és szervezése tantárgyak oktatása, fejlesztése és tárgyfelelõsi
feladatainak ellátása, valamint Vállalkozásgazdaságtan és Vezetés-szervezés tárgyak oktatása. Tevékeny részvétel a kar
és az intézet nemzetközi kapcsolatainak szervezésében és tudományos munkájában, az eredmények közreadása magyar
és idegen nyelven.

Pályázati feltétel:
Szakirányú mesterfokozat a szakképzettség, idegennyelv-ismeret, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat. A pályázó
feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és
minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített (illet-
ve a MAB kívánalomrendszerében a fõiskolai tanárokra elõírt egyéb) követelményeknek is.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A másik fõiskolai tanár feladata:
Közgazdaságtan, Vállalati gazdaságtan, Döntés- és játékelmélet (egyéni és kooperatív döntések) tárgyak oktatása. Tevé-
keny részvétel az intézet nemzetközi kapcsolatainak szervezésében és tudományos munkájában, a kutatási eredmények
közreadása magyar és idegen nyelven.

Pályázati feltétel:
Szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, idegennyelv-ismeret, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat. A pályázó
feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és
minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített (illet-
ve a MAB kívánalomrendszerében a fõiskolai tanárokra elõírt egyéb) követelményeknek is.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. szeptember 1-je.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Fõiskolai Kar Vállalko-
zásmenedzsment Intézet fõiskolai tanári állására”.
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KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI FÕISKOLAI KAR
Mikroelektronikai és Technológia Intézetébe
fõiskolai tanári állás betöltésére

A fõiskolai tanár feladata:
– a Biztonságtechnika, környezetvédelem, minõségbiztosítás alapjai, a Mûszaki dokumentáció, a Minõségbiztosítás, a
Minõségfejlesztés és a Megbízhatóság tantárgyak oktatása, fejlesztése,
– a „szenzor és minõség” szakmai terület oktatási feladatainak irányítása,
– a minõség és megbízhatóság szakterületének kutatása, szakmai kapcsolatok kiépítése, az elméleti és gyakorlati tapasz-
talatok oktatásba történõ bevezetése,
– fiatal kutatók tudományos munkájának irányítása,
– a fõiskolán kialakítandó multidiszciplináris doktori iskola munkájában való tevékeny részvétel,
– kutatási pályázatokban való részvétel.

Pályázati feltétel:
Szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, idegennyelv-ismeret, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat. A pályázó
feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és
minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített (illet-
ve a MAB kívánalomrendszerében a fõiskolai tanárokra elõírt egyéb) követelményeknek is.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. szeptember 1-je.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet fõiskolai tanári állására”.

VILLAMOSENERGETIKAI INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári állás betöltésére

A fõiskolai tanár feladata: az Energiagazdálkodás, az Energetikai informatika I. és II., valamint az Energetika címû
szakirányú modultantárgyak és a Különleges energiaforrások címû választható tantárgy oktatása, a szakirodalom köve-
tése, az elméleti és gyakorlati anyag továbbfejlesztése. A tantárgyak felelõseként a hazai és nemzetközi szakirányú – ipa-
ri partnerekkel való – kapcsolat ápolása, kutatási pályázatok kidolgozása és vezetése, a pályázatokban való részvétel.

Pályázati feltétel:
Szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, idegennyelv-ismeret, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat, a pályázó
feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és
minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített (illet-
ve a MAB kívánalomrendszerében a fõiskolai tanárokra elõírt egyéb) követelményeknek is.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. szeptember 1-je.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar
Villamosenergetikai Intézet fõiskolai tanári állására”.

MÛSZERTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári állás betöltésére

A fõiskolai tanár feladata: a karon belül a Mûszertechnikai és Automatizálási Intézet által gondozott Informatikai tárgy-
csoport, valamint a Gyártórendszerek modul tematikájának és tananyagának kidolgozása és a képzés koordinálása.
A fenti területeken a tudományos kutatás irányítása, valamint az ipari kapcsolatok kiépítése és ápolása.

Pályázati feltétel:
Szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, idegennyelv-ismeret, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat, a pályázó
feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és
minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített (illet-
ve a MAB kívánalomrendszerében a fõiskolai tanárokra elõírt egyéb) követelményeknek is.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. szeptember 1-je.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar
Mûszertechnikai és Automatizálási Intézet fõiskolai tanári állására”.
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REJTÕ SÁNDOR KÖNNYÛIPARI MÉRNÖKI FÕISKOLAI KAR
BÕR-, TEXTIL- ÉS RUHATECHNOLÓGIAI INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári állás betöltésére

A fõiskolai tanár feladata: a Bõr-, Textil- és Ruhatechnológiai Intézetben az induló Ipari forma- és terméktervezõ szak
szakfelelõsi teendõinek ellátása, illetve a könnyûipari mérnök szak terméktervezõ szakirány tantárgyainak – Mûvészeti
ismeretek, Számítógépes gyártmánytervezés, Ruhaipari terméktervezés – kidolgozása és oktatása, azon belül elõadások
és gyakorlatok tartása, tananyagfejlesztés, és a kapcsolódó mûvészeti, kutatásfejlesztési munkákban való részvétel.

Pályázati feltétel:
A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi oklevéllel, doktori, mester (DLA) minõsítéssel, legalább 15 éves szakmai, fel-
sõoktatási gyakorlattal, továbbá meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF okta-
tói, kutatói és tanári követelmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások
rendje szabályzatban rögzített (illetve a MAB kívánalomrendszerében a fõiskolai tanárokra elõírt egyéb) követelmé-
nyeknek is.
Pályázhatnak a fõiskola fõállású jogviszonyban foglalkoztatott dolgozói.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot (DLA), idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2007. szeptember 1-je.
A pályázatok benyújtása valamennyi egyetemi és fõiskolai tanári pályázatot mellékletekkel együtt – 2006. november
30-ig – 3 példányban kell prof. dr. Rudas Imre, a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/B) rektorához
benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje, a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai Kar
Bõr-, Textil- és Ruhatechnológiai Intézet fõiskolai tanári állására”.

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

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI FÕISKOLAI KARA
pályázatot hirdet
az Irodalom Tanszékén
egyetemi tanári kinevezésre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– elõadások tartása és szemináriumok vezetése a 20. századi magyar irodalom tárgykörébõl,
– az új BA- és MA-képzések tematikáinak szakmai irányítása, új képzési formák kidolgozása,
– a tanszék és az intézmény képviselete hazai és nemzetközi konferenciákon és kutatási programokban,
– a tanszéken folyó oktatási és kutatási feladatok koordinálása,
– a társegyetemeken mûködõ doktori iskolák munkájának segítése,
– a tanszéken folyó tananyag- és oktatásfejlesztõ munkák irányítása, kiadványok szerkesztése,
– monográfiák és tanulmánykötetek publikálása magyar és idegen nyelven,
– részvétel az intézmény, a régió és az ország szakmai testületeiben, valamint a város közéletében.
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A pályázó rendelkezzen:
– kandidátusi fokozattal és habilitált doktori címmel a magyar irodalomtudomány területén,
– orosz felsõfokú, illetve német alapfokú nyelvvizsgával,
– több önálló könyvvel a 20. századi magyar irodalomtörténet témakörébõl, valamint az ismertséget bizonyító szakmai
díjjal,
– idegen nyelvû publikációkkal, szakmai ismertséggel (legalább 80–100) idézettséggel,
– legalább 20 éves felsõfokú oktatási tapasztalattal, több éves vezetõi gyakorlattal,
– országos hatáskörû irodalmi vagy felsõoktatási testületekben, szervezetekben szerzett irányítási, szervezési gyakor-
lattal.

a Rajz Tanszékén
fõiskolai tanári kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, fejlesztése,
– elõadások tartása, gyakorlatok és speciálkollégiumok vezetése,
– önálló mûvészi/tudományos munka végzése,
– rendszeres és tevékeny részvétel az intézmény közéletében, valamint országos és nemzetközi képzõmûvészeti kiállítá-
sokon és pályázatokon.

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– doktori (DLA) fokozattal,
– legalább 20 éves szakmai és oktatói gyakorlattal,
– színvonalas és elismert hazai és nemzetközi képzõmûvészeti vagy iparmûvészeti tevékenységgel,
– szakterületének, az oktatott diszciplína nemzetközi szintû ismeretével.

a Francia Nyelv és Irodalom Tanszékén
fõiskolai tanári kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése a Bevezetés a francia nyelvtudományba, Morfológia, francia Mondattan,
Kontrasztív nyelvészet tárgyakból,
– szeminárium vezetése Fordítás francia nyelvre és Fordítás anyanyelvre tárgyakból,
– szakdolgozati témavezetés a szakterülethez kapcsolódóan, TDK-s dolgozatok konzultációja,
– folyamatos és magas színvonalú kutatás a szakterülethez kapcsolódva, a kutatási eredmények publikálása,
– aktív részvétel a tanszék kutatásszervezõ, ismeretterjesztõ és egyéb munkájában.

A pályázó rendelkezzen:
– francia–magyar szakos egyetemi oklevéllel,
– nyelvtudomány tudományágban szerzett doktori (PhD) fokozattal,
– legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlattal,
– román nyelvbõl felsõfokú nyelvismerettel,
– színvonalas publikációs tevékenységgel,
– hazai és külföldi konferenciákon való részvétellel.

MÛSZAKI ÉS MEZÕGAZDASÁGI FÕISKOLAI KARA
Elektrotechnikai és Automatizálási Tanszékén
fõiskolai tanári kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– az ipari informatikai szakirány felelõseként a szakiránnyal kapcsolatos oktatási és fejlesztési feladatok végzése,
– elõadások tartása és szemináriumok vezetése az Ipari informatikai rendszerek, az Elektrotechnika és irányítástechnika
és a Számítógépes folyamatirányítás címû tantárgyakból,
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– aktív részvétel az új BSc- és MSc-képzés tematikájának kidolgozása,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– részvétel a társegyetemeken mûködõ doktori iskola munkájában, a tanszék doktoranduszhallgatóinak szakmai segítése,
– részvétel a K+F feladatokban,
– a kutatási eredmények publikálása magyar és idegen nyelven,
– részvétel az intézmény és a régió szakmai testületeiben és a város közéletében.

A pályázó rendelkezzen:
– okleveles gépészmérnöki végzettséggel, az informatikai tudományok területén szerzett PhD-fokozattal,
– angol és német nyelvvizsgával, tárgyalóképes szakmai nyelvismerettel,
– jelentõs publikációs teljesítménnyel,
– legalább 25 éves felsõoktatási tapasztalattal,
– elõrehaladott munkálatokkal a habilitált doktori cím megszerzésében.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KARA
Testnevelés és Sporttudományi Intézetében
egyetemi tanári kinevezésre, részfoglalkozású (további közalkalmazotti jogviszony)

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– a testnevelõ tanári mesterszak szakmai programjának kidolgozása, a szakindítási dokumentumok sportszakmai és pe-
dagógiai tantárgyainak intézményi koordinálása,
– az intézmény oktatóinak támogatása a tudományos minõsítés megszerzésében,
– publikációs tevékenység, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– az intézet tudományos profiljának kialakítása és egy sportpedagógiai kutatócsoport mûködésének elindítása,
– sportpedagógiai, sportpszichológiai és az atlétika oktatása az intézet alapszakjain.

A pályázó rendelkezzen:
– sportszakmai szakképzettséggel (testnevelõ tanári, szakedzõi),
– interdiszciplináris képzettséggel (neveléstudomány, pszichológia), valamint PhD- vagy kandidátusi fokozattal és habi-
litációval.

a Fizika Tanszékén
fõiskolai tanári kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– a kísérleti fizika stúdiumainak – elsõsorban az Elektromosság elõadások, szemináriumok és egyéb gyakorlatok – oktatása,
– TDK-s pályamunkák témavezetése,
– a tanszék oktatásszervezési teendõinek ellátása,
– kutatómunka végzése a tantárgypedagógia, a felsõoktatás-didaktika területén.

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– angol alapfokú és német középfokú nyelvvizsgával,
– PhD-fokozattal,
– több évtizedes felsõoktatási gyakorlattal.

A MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA INTÉZETÉBEN
két fõiskolai tanári kinevezésre

Az egyik kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– a matematikai analízis és a valószínûségszámítás tantárgyakból elõadások tartása, gyakorlatok vezetése, továbbá geo-
metria, PC-ismeretek, alkalmazott matematika és programozás tantárgyakból szemináriumok vezetése,
– tehetséggondozás, feladatmegoldó-körök vezetése, hallgatók versenyre való felkészítése,
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– részvétel az intézet kutatómunkájában, tudományos konferenciákon,
– kutatási témájában rendszeres publikálás.

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– angol alapfokú és német középfokú nyelvvizsgával,
– PhD-fokozattal,
– több évtizedes felsõoktatási gyakorlattal.

A másik kinevezendõ fõiskolai tanár részfoglalkozású (további közalkalmazotti jogviszony) feladata:
– gyakorlatvezetés adatbázis és rendszermenedzsment tantárgyból és speciálkollégium tartása,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában,
– kutatott témájában folyamatos publikáció,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, elõadások tartása.

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– angol felsõfokú nyelvvizsgával,
– PhD-fokozattal vagy kandidátusi fokozattal, habilitációval,
– több évtizedes felsõoktatási gyakorlattal.

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
Filozófiai Tanszékén
egyetemi tanári kinevezésre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– elõadások tartása és szemináriumok vezetése filozófia, etika és esztétika tárgyakból,
– részvétel szakdolgozati témavezetõként a hallgatók képzésében,
– az új BA- és MA-képzés tematikájának kidolgozása és irányítása,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– a tanszéken folyó oktatási és kutatási feladatok irányítása, koordinálása,
– részvétel a társegyetemeken mûködõ doktori iskolák munkájában, a tanszék doktoranduszhallgatóinak szakmai segítése,
– a tanszéken folyó oktatásfejlesztõ munkák irányítása, kiadványok szerkesztése,
– monográfiák és tanulmánykötetek publikálása magyar, illetve francia és német nyelven a kortárs francia, német és
orosz filozófia témaköreibõl,
– részvétel az intézmény és a régió szakmai testületeiben és a város közéletében.

A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– kandidátusi fokozattal és habilitált doktori címmel a filozófiatudomány területén,
– orosz felsõfokú, illetve német és francia középfokú nyelvvizsgával,
– jelentõs publikációs tevékenységgel, önálló kötetekkel,
– legalább 20 éves fõiskolai oktatási tapasztalattal,
– elõrehaladott munkálatok az akadémiai doktori cím megszerzésében.

Gazdaságelméleti Tanszékén
fõiskolai tanári kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– elõadások és szemináriumok tartása makro- és mikroökonómia tárgyakból,
– a BSc szak megvalósításának minõségirányítása,
– a tanszéken folyó oktatási és kutatási feladatok irányítása, koordinálása,
– részvétel a szakon folyó oktatásfejlesztõ munkálatokban,
– aktív közremûködés az intézmény és a régió szakmai testületeiben.
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A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– kandidátusi vagy PhD-fokozattal,
– orosz, illetve német középszintû nyelvismerettel,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal.

Gazdaságmódszertani Tanszékén
fõiskolai tanári kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése matematika tantárgyból,
– szakdolgozati témavezetõként a hallgatók képzése,
– a PhD-képzésben résztvevõ oktatók és kutatók szakmai segítése,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel,
– aktív részvétel a tanszéken folyó oktató- és kutatómunkában.

A pályázó rendelkezzen:
– természettudományi egyetemi szintû diplomával,
– kandidátusi fokozattal és habilitált doktori címmel,
– angol és orosz nyelvbõl elõadásszintû nyelvismerettel,
– legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlattal,
– színvonalas publikációs tevékenységgel,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétellel.

PEDAGÓGUSKÉPZÕ FAKULTÁSA
TANÍTÓKÉPZÕ INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– elõadások tartása és szemináriumok vezetése anyanyelvi tantárgy-pedagógiából, szociolingvisztikából, beszédmûve-
lésbõl,
– TDK-dolgozatok, szakdolgozatok konzulensi és bírálói feladatainak ellátása,
– részvétel az intézetben folyó tananyag- és oktatásfejlesztõ munkában, akkreditációs anyagok összeállításában,
– a tervezett neveléstudományi MA szak Kora gyermekkori pedagógia szakirányának programfejlesztése, koordinálása,
– az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak erõsítése oktatási és tudományos területeken.

A pályázó rendelkezzen:
– magyar nyelv és irodalom szakos egyetem végzettséggel,
– PhD-fokozattal,
– két idegen nyelv közép- és alapszintû ismeretével,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal,
– rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó oktatói és kutatói eredményekkel.

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

A pályázati kérelemhez csatolni kell (5 példányban):
– az egyetemi oklevél és az idegennyelv-tudást igazoló dokumentum másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– a publikációs jegyzéket,
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– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

Az egyetemi oklevél és az idegennyelv-tudást, valamint a tudományos fokozatot igazoló dokumentumok 1 példányát
közjegyzõvel hitelesített formában kell benyújtani.
A pályázatokat 2006. november 30-ig kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve (4401 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/B).
A kinevezésre 2007. szeptember 1. napjától kerül sor, a bérezés a Kjt. szerint történik.

Dr. Balogh Árpád s. k.,
rektor

A RENDÕRTISZTI FÕISKOLA rektora, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 88. § (1) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet (betöltött létszámhelyeken)
két fõiskolai tanári munkakör elnyerésére
a Pszichológiai Tanszék és Laboratórium, illetve a Testnevelési és Küzdõsportok Tanszéke állományában.
A fõiskolai tanári kinevezések határozatlan idõre létesülnek.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:
– egyetemi végzettség,
– doktori fokozat,
– a szakképesítés megszerzésétõl számított legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– gyakorlati tapasztalatok a rendvédelmi oktatásban,
– alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben résztvevõk, a tanársegédek tanulmányi tudományos, illetve mûvészeti mun-
kájának vezetésére,
– legalább egy idegen nyelven képes elõadás megtartására,
– az 1996. évi XLV. tv. 3. § (2) bekezdésében írt feltételek megléte, illetve az ott írtak tudomásul vétele,
– annak vállalása, hogy munkáját fõállásban látja el.

A fõiskolai tanár feladata:
– a tanszéken oktatott tantárgyak ismerete, azok magas szintû oktatása és tudományterületük mûvelése,
– kutatások folytatása,
– a tanszéken oktatott tantárgyakhoz tananyagok, tankönyvek, jegyzetek írása,
– rendszeres publikációs tevékenység,
– alkalmasság a hallgatók, illetve a beosztottak tanulmányi, illetve tudományos tevékenységének vezetésére,
– a tanszék által oktatott tudományterületek nemzetközi összehasonlításra képes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, munkahelyét és beosztását,
– tudományos fokozatát,
– eddigi szakmai munkájának részletes leírását, ezen belül:

= oktatási és tudományos munkájának részletes ismertetését,
= tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett tevékenységét,
= fontosabb tanulmányútjait,

– nyilatkozatát fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmá-
ról és idõbeni behatároltságáról.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát,
– az egyetemi végzettséget, doktori fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatait,
– fontosabb tudományos publikációk jegyzékét,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a Rendõrtiszti Fõiskola bizottságai és testületei megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. november 30.
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A pályázatot a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., postacím: 1525 Bu-
dapest, Rb. 27) egy példányban kell benyújtani.
A pályázónak a véleményezést megelõzõen – a fõiskola szenátusa részére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 27. § (8) bekezdés j) pontjában biztosított jog gyakorlása érdekében – a fõiskola szenátusa elõtt ismertetnie kell
programját.

A pályázat megjelenésének a helye: Igazságügyi Közlöny, Oktatási Közlöny.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk megismerhetõk a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán Kenyeres
András rendõrségi fõtanácsos, osztályvezetõnél a 392-3517 vagy a 19-105-ös (bm) telefonszámon.

Prof. Sárkány István s. k.,
rektor

A SZOLNOKI FÕISKOLA
pályázatot ír ki
fõiskolai tanári munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi oklevél,
– tudományos (legalább PhD) fokozat sporttudományok területén,
– legalább 10 éves szakmai – részben felsõoktatási – gyakorlat,
– gazdálkodási és/vagy sportmenedzsment területén szerzett gyakorlat,
– a sporttudományok szakterületén átfogó, alapos, korszerû, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeret,
– alkalmasság a sporttudományok szakterületéhez, valamint a menedzsment és vezetési ismeretekhez kapcsolódó tantár-
gyak oktatására és tudományos kutatómunka végzésére,
– alkalmasság a hallgatók tanulmányi, a beosztott oktatók szakmai és tudományos munkájának irányítására,
– publikációk a sporttudományok szakterületén,
– legalább egy, a szakterülethez szükséges idegen nyelv elõadás szintû ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Fõiskolával: erkölcsi bizonyítványt, a
végzettséget, képesítéseket, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.
Érdeklõdni dr. Törzsök Évánál a 06 (56) 376-903-as telefonszámon lehet.

Közgazdasági-Pénzügyi Tanszékén
fõiskolai tanári munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi oklevél,
– tudományos (legalább PhD) fokozat gazdálkodás- és szervezéstudományok területén,
– legalább 10 éves felsõoktatási oktatói gyakorlat,
– okleveles könyvvizsgálói képesítés (bejegyzés elõnyt jelent),
– nemzetközi adószakértõi képesítés,
– európai uniós ismeretekbõl szerzett felsõfokú képesítés,
– távoktatás területén szerzett szakmai képesítés, távoktatási gyakorlat,
– a gazdálkodás- és szervezéstudományok szakterületén átfogó, alapos, korszerû, a nemzetközi szakirodalmat is magá-
ban foglaló ismeret,
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– alkalmasság a gazdálkodás- és szervezéstudományok szakterületéhez kapcsolódó tantárgyak oktatására és tudomá-
nyos kutatómunka végzésére,
– alkalmasság a hallgatók tanulmányi, a beosztott oktatók szakmai és tudományos munkájának irányítására,
– publikációk a gazdálkodás- és szervezéstudományok szakterületén,
– legalább egy, a szakterülethez szükséges idegen nyelv elõadás szintû ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a
Szolnoki Fõiskolával,
– a végzettséget, képesítéseket, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

A pályázatokat a rektornak címezve a Szolnoki Fõiskolára (5000 Szolnok, Ady Endre út 9.) kell benyújtani 2006.
november 30-ig.

Dr. Törzsök Éva s. k.,
rektor

A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
DÉRI JÁNOS KOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Kommunikációs Tanszékére
egy fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: mûfajelmélet, médiaelmélet, kommunikációs gazdaságtan és kommunikációs
emberi jogok témakörök oktatása, vezetõ oktatói feladatok ellátása (TDK-munkák koordinálása, tananyagfejlesztés
szakmai partnereinkkel), részvétel az intézet oktatásfejlesztési és tudományos kutató tevékenységében.

A pályázat elnyerésében elõnyt jelent: országos televízióban vezetõi gyakorlat, újságírás szakirány vezetéshez szüksé-
ges referenciák.

A pályázat feltétele: szociológiai egyetemi végzettség, szociológiai tudományos fokozat, közgazdaságtudományok tu-
dományágban habilitáció. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola foglalkoztatási
követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeinek.

INFORMATIKAI INTÉZET
Számítógéprendszerek és Irányítástechnikai Tanszékére
egy fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a villamosságtan, a mérés- és irányítástechnika tantárgyak tantárgyfelelõsi, elõ-
adói feladatainak ellátása, részvétel a tanszék, az intézet tudományos-kutatási munkájában és nemzetközi kapcsolatai-
nak fejlesztésében, a fiatal oktatók munkájának irányításában.

A pályázat feltétele: mûszaki egyetemi végzettség, mûszaki tudományok területén szerzett tudományos fokozat. A pá-
lyázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt
fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.
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KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Pénzügyi Ellenõrzési Tanszékére
egy fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a tanszékvezetõi feladatok ellátása, a tanszék oktató és kutató munkájának irá-
nyítása, a tanszék fiatal oktatóinak szakmai elõrehaladása segítése, a tanszékhez tartozó tantárgyak tananyagfejlesztési
munkáinak irányítása, regionális gazdaságtan, területfejlesztés és területi tervezés, turizmus gazdaságtan, közlekedés és
turizmus tantárgyak oktatásának megszervezése, elõadások megtartása, részvétel a tanszék, az intézet tudományos-kuta-
tási munkájában és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében.

A pályázat feltétele: egyetemi végzettség, közgazdasági tudományok területén regionális gazdaságtan tudományágban
szerzett tudományos fokozat. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola foglalkoztatási
követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Gazdaságtan Tanszékére
egy fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a tanszékvezetõi feladatok ellátása, a tanszék oktató és kutató munkájának irá-
nyítása, a tanszék fiatal oktatóinak szakmai elõrehaladása segítése, pénzügyi szaktárgyak oktatásának megszervezése,
kapcsolódó tananyagok megfelelõ szakmai színvonalának folyamatos biztosítása, részvétel a tanszék, az intézet tudomá-
nyos-kutatási munkájában és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében.

A pályázat feltétele: közgazdász, üzemgazdász egyetemi végzettség, közgazdaságtudományi doktori cím, tudományos
fokozat. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola foglalkoztatási követelményrendsze-
rében foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.

MATEMATIKAI INTÉZET
Alkalmazott Matematika Tanszékére
egy fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: matematikai elõadások tartása angol nyelven is, kezdeményezõ részvétel a tan-
szék oktatási és kutatási feladatainak ellátásában, továbbá a beosztott oktatók tudományos, oktatói munkájának segítése,
irányítása.

A pályázat feltétele: okleveles mérnöki vagy matematikusi, vagy matematika tanári egyetemi diploma, tudományos fo-
kozat. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola foglalkoztatási követelményrendszeré-
ben foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.

Matematikai Analízis Tanszékére
egy további jogviszonyú fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: matematika elõadások tartása angol nyelven is, kezdeményezõ részvétel a tan-
szék oktatási és kutatási feladatainak ellátásában, továbbá a beosztott oktatók tudományos, oktatói munkájának segítése,
irányítása.

A pályázat feltétele: okleveles mérnöki vagy matematikusi, vagy matematika tanári egyetemi diploma, tudományos fo-
kozat. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola foglalkoztatási követelményrendszeré-
ben foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.
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NYELVI INTÉZET
egy fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: szaknyelvi és alkalmazotti nyelvészeti tantárgyak oktatása, szakdolgozatok ko-
ordinálása, konzultációja, részvétel az intézet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, oktatásfejlesztési és tudomá-
nyos kutatótevékenységben.

A pályázat feltétele: nyelvtanár szakos egyetemi végzettség, nyelvtudományi (alkalmazott nyelvészeti) területen szerzett
tudományos minõsítés (PhD). A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási
Követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.
Elõnyt jelent: többéves tapasztalat a szaknyelvoktatásban: német-, orosz-, ukrán- és angolnyelv-ismeret.

A fõiskolai tanári pályázatoknak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából legfontosabbnak tartott 10 publikációt és bibliográfiai adatot,
illetve az utóbbi 10 év legfontosabbnak tartott alkotásainak kellõ részletességû dokumentációját,
– iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy idegen nyelven is képes elõadás tartására,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatot az elõírt mellékletekkel 2006. november 30-ig 5 példányban kell benyújtani a Dunaújvárosi Fõiskolai rek-
torához (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A, 142. iroda). Részletes felvilágosítást és pályázati anyagot Tajcsnek Mó-
nika személy- és munkaügyi elõadó ad. [Humánerõforrás Igazgatóság 142. iroda. Tel.: 06 (25) 551-276].

Dr. Bognár László s. k.,
rektor

A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
PEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR (Szarvas)
NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN
fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata pedagógiai tárgyak, ezen belül neveléstörténet, óvodatörténet, összehasonlító pe-
dagógia oktatása, az oktatástörténet kutatása az óvoda- és iskolatörténet területén, valamint a határon túli magyar peda-
gógusképzõ fõiskolákkal közösen végzendõ összehasonlító pedagógiai kutatások irányítása.

A fõiskolai tanári kinevezés feltételei és követelményei:
– doktori (PhD), illetve ezzel egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább 10 éves, a pedagógusképzésben szerzett oktatói, kutatói, vezetõi gyakorlat,
– középfokú C-típusú állami nyelvvizsga,
– hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység,
– országos szakmai közéleti tevékenység,
– a pályázónak meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban és a fõiskola szabályzataiban foglalt, a fõiskolai tanárokkal
szemben támasztott elõírásoknak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását,
– tudományos fokozatát, nyelvismeretét,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói tevékenységének részletes ismertetését,
– a hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködését,
– a kinevezéssel kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, valamint az idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatait,
– a tudományos publikációk jegyzékét,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak felsorolását,
– minden egyéb olyan dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint az erre jogosult testületek megismerhetik.

KOMMUNIKÁCIÓS INTÉZETÉBEN
fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata a magyar irodalomtörténet, világirodalom-történet, stilisztika, retorika és az iro-
dalomtanítás módszertanának oktatása, valamint a modern magyar irodalom mitologizáló lírai törekvéseinek, olvasáspe-
dagógiai és olvasásszociológiai kérdések kutatása 6–12 éves gyermekkorosztály körében.

A fõiskolai tanári kinevezés feltételei és követelményei:
– doktori (PhD), illetve ezzel egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább 10 éves, a pedagógusképzésben szerzett oktatói, kutatói, vezetõi gyakorlat,
– középfokú C-típusú állami nyelvvizsga,
– hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység,
– országos szakmai közéleti tevékenység,
– a pályázónak meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban és a fõiskola szabályzataiban foglalt, a fõiskolai tanárokkal
szemben támasztott elõírásoknak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását,
– tudományos fokozatát, nyelvismeretét,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói tevékenységének részletes ismertetését,
– a hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködését,
– a kinevezéssel kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, valamint az idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatait,
– a tudományos publikációk jegyzékét,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak felsorolását,
– minden egyéb olyan dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint az erre jogosult testületek megismerhetik.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Tessedik Sámuel Fõiskola rektora ad. Telefon: (66) 216-581.

A pályázatokat a Tessedik Sámuel Fõiskola rektorának címezve, a Tessedik Sámuel Fõiskola Rektori Hivatalába (5540
Szarvas, Szabadság út 2.) kell benyújtani 2006. november 30-ig.
A kinevezendõ fõiskolai tanár alkalmazására és díjazására a felsõoktatásban alkalmazott közalkalmazottakra vonatkozó
jogszabályok az irányadóak.

Dr. Patay István s. k.,
rektor
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A KECSKEMÉTI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
a KERTÉSZETI FÕISKOLAI KARÁN
négy egyetemi tanári állásra

a DÍSZNÖVÉNY- ÉS ZÖLDSÉGTERMESZTÉSI INTÉZETÉBE egy fõ részére.

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az intézet dísznövény-termesztési és zöldfelület-fenntartási diszciplínák profiljá-
ba tartozó tárgyak oktatásának irányítása és koordinálása, valamint önálló kutatómunka végzése.

a MÛSZAKI, ÖKONÓMIAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZETÉBE két fõ részére
A kinevezendõ egyik egyetemi tanár feladata az intézet gazdasági és vidékfejlesztési diszciplínák profiljába tartozó tár-
gyak oktatásának irányítása és koordinálása, valamint önálló kutatómunka végzése.
A kinevezendõ másik egyetemi tanár feladata az intézet mûszaki, kertgépesítési diszciplínák profiljába tartozó tárgyak
oktatásának irányítása és koordinálása, valamint önálló kutatómunka végzése.

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETBE egy fõ részére.
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az intézet profiljába tartozó tárgyak oktatásának irányítása és koordinálása, vala-
mint önálló kutatómunka végzése.

a GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÛSZAKI FÕISKOLAI KARÁN
egy egyetemi tanári állásra

a FÉM- ÉS MÛANYAGFELDOGLOZÓ TECHNOLÓGIAI INTÉZETBE egy fõ részére
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a mûanyag- és gumitechnológiai oktatás irányítása, szervezése, oktatása, a terüle-
ten folyó kutatómunka irányítása és doktori témavezetése. Megbízásai közé tartozik továbbá a hazai és nemzetközi okta-
tási, kutatási és ipari kapcsolatok erõsítése, fejlesztése.

A kinevezendõ egyetemi tanárral szemben támasztott általános követelmények:
– PhD vagy annak megfelelõ tudományos fokozat,
– habilitációs oklevél,
– legalább 10 éves felsõoktatási szakmai gyakorlat,
– idegen nyelvû elõadókészség,
– megfelelõ hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
– MAB által megfogalmazott követelmények teljesítése,
– az oktatói és kutatói utánpótlás neveléséhez szükséges adottságok megléte,
– hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását,
– szakmai munkájának és eredményeinek részletes ismertetését,
– kitüntetéseinek felsorolását,
– hazai és a nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való eddigi közremûködését,
– az oktatói és tudományos munkára vonatkozó elképzeléseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos fokozatot, és címeket igazoló okiratokat vagy azok hiteles másolatait,
– egyéb, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okleveleket vagy azok hiteles másolatait,
– részletes publikációs listát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak felsorolását,
– minden egyéb olyan dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és a testületek megismerhetik.
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a GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÛSZAKI FÕISKOLAI KARÁN
egy fõiskolai tanári állásra
A KALMÁR SÁNDOR INFORMATIKAI INTÉZETBE

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata az elektrotechnika és elektronika ismeretterületeit feldolgozó Elektrotechnika és
Elektronika tantárgycsoport egyes tantárgyainak oktatása, a tantárgycsoporton belül egyes tantárgyak gondozása, az ok-
tatási egység elektrotechnikai és elektronikai kutatásainak összefogása. Feladata továbbá a szakmai és tudományos köz-
életben való aktív részvétel, az oktatási egység pályázati tevékenységének szervezése, vezetése, hazai és külföldi szak-
mai kapcsolatok kiépítése, aktivizálása.

A kinevezendõ fõiskolai tanárral szemben támasztott általános követelmények:
– doktori (PhD), illetve ezzel egyenértékû tudományos fokozat,
– a tudományos fokozat megszerzését követõen dokumentált tudományos teljesítmény,
– legalább 10 éves szakmai (oktatási és/vagy kutatói) gyakorlat,
– legalább egy középfokú C-típusú államilag elismert nyelvvizsga, egy másik nyelvbõl alapfokú nyelvismeret, továbbá
legyen képes egy idegen nyelven elõadást tartani,
– hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység,
– az oktatói és kutatói utánpótlás neveléséhez szükséges adottságok megléte,
– hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását,
– tudományos fokozatát, nyelvismeretét,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói tevékenységének részletes ismertetését,
– a hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való eddigi közremûködését,
– az oktatási és tudományos munkával kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, valamint az idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatait,
– a tudományos publikációk jegyzékét,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak felsorolását,
– minden egyéb olyan dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint az erre jogosult testületek megismerhetik.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek a Kecskeméti Fõiskola fõállású alkalmazottai.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást a Kecskeméti Fõiskola Rektori Hivatal ad [06 (76) 501-962]. A pályázatot
tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Egyetemi tanári pályázat”, illetve „Fõiskolai tanári pályázat”. A pályázatokat a Kecs-
keméti Fõiskola rektorának címezve, a Kecskeméti Fõiskola Rektori Hivatalába (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.) kell be-
nyújtani 2006. november 30-ig.

Prof. dr. Sztachó-Pekáry István
rektor

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA rektora
(3300 Eger, Eszterházy tér 1.)
pályázatot hirdet
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
Rajz Tanszékén
egy fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz a rajzolás, festés, forma- és téralkotás, valamint tárgyábrázolás és tex-
tilmûvesség, szemléletmódok a képzõmûvészetben tárgyak oktatása, szemináriumok és gyakorlatok vezetése.

A pályázónak egyetemi végzettséggel, tudományos (DLA) fokozattal és több éves oktatási gyakorlattal, valamint hazai
és nemzetközi elismertséggel kell rendelkeznie.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
Kémia Tanszékén
egy fõiskolai tanári állásra.

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz a Szerves kémia, valamint az ehhez kapcsolódó Sztereokémia és Reak-
ciómechanizmus, Alkalmazott szerkezetvizsgálat, Biokémia, Természetes anyagok kémiája, Minõségbiztosítás tárgyak
elõadásainak tartása, a szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok vezetése és felügyelete. Részvétel a tanszék profiljához
illeszkedõ kutatómunkában (bioszenzoros vizsgálatok), valamint kapcsolattartás a város középiskoláival.

A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, rendszeres publikációs tevékenységgel és
több éves felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie.

Növényélettani Tanszékén
egy fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz a növényélettan és a növényi ökofiziológia területérõl elõadások és
gyakorlatok tartása, ezekhez oktatási segédanyagok és demonstrációs anyagok készítése, valamint kutatási tevékenység
folytatása szaktárgyai témakörébõl, elsõsorban a fotoszintézis ökofiziológia és növényélettan területérõl.

A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, színvonalas publikációs tevékenységgel és
többéves felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie.

PEDAGÓGIAI–PSZICHOLÓGIAI ÉS TANÁRKÉPZÉSI FAKULTÁS
Informatika Tanszékén
fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz az oktatás és kommunikációtechnológia tárgyak oktatása, az informá-
ció és társadalom, a tudomány és információ, a pedagógiai információforrások és a könyvtári menedzsment tárgyak ok-
tatása, az Információs Társadalom Oktató és Kutató Központ vezetése. Feladata továbbá az intézet hazai és nemzetközi
kutatásai, fejlesztési és közéleti feladatainak megoldásában való részvétel, hazai és nemzetközi kapcsolatok erõsítése a
tudományos és szakmai területen.

A pályázónak egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, színvonalas publikációs tevékenységgel, felsõoktatási
gyakorlattal kell rendelkeznie.

Pszichológia Tanszékén
egy fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz a pedagógiai pszichológia kompetencia körébe tartozó tárgyak oktatá-
sa, pszichológiai tréningek vezetése, valamint képzési programok kidolgozása.
A pályázónak pedagógiai, szakpszichológusi végzettséggel, tudományos fokozattal, folyamatos publikációs tevékeny-
séggel és több éves felsõoktatási gyakorlattal, valamint szervezõkészséggel kell rendelkeznie a képzési programok ki-
dolgozása, a felnõttképzés és a pedagógus továbbképzés területén.

Szociálpedagógiai Tanszékén
egy fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz az általános és fejlõdéslélektan, személyiség-lélektan, személyiségza-
varok, pszichiátria, racionális és emocionális terápia tárgyak oktatása. Kívánatos, hogy ismerje a Magyarországon kívüli
szociális képzéseket, azok metódusait és szakmai felépítését.
A pályázónak szakpszichológusi végzettséggel, a pszichológia PhD mellett kutatási és oktatási tapasztalattal, a szociális
képzésben és a felsõoktatásban gyakorlattal kell rendelkeznie. Kutatási tevékenysége terjedjen ki a segítõ szakmák kér-
déskörére.
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A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben, az Eszterházy Károly Fõiskola oktatói és kutatói követel-
ményrendszerében foglaltaknak, valamint a MAB szakbizottsági szempontrendszerének.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) kell benyújtani 2006. november 30-ig
két eredeti és három másolati példányban. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot, a tudományos munkák
jegyzékét, a végzettséget, tudományos minõsítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát. A pályázatokkal kapcso-
latosan bõvebb felvilágosítást a fõiskola Humán Erõforrások Osztályának vezetõje ad [telefon: 06 (36) 520-426], és itt
szerezhetõ be a pályázatokhoz szükséges személyi adatlap is.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI ÉS GAZDÁLKODÁSI FAKULÁS
GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Vezetéstudományi Tanszékén
teljes munkaidõben foglalkoztatott
fõiskolai tanári álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai tanár fõbb feladatai:
– az intézmény valamennyi képzésében a közgazdaságtudományhoz kapcsolódó tantárgyak oktatása (Pénzügytan), leg-
alább egy fõtantárgynak legyen felelõse,
– irányítsa a szakterületéhez tartozó tanszéki kutatási-fejlesztési programokat,
– lássa el a kapcsolódó oktatásszervezési és tananyag-fejlesztési feladatokat,
– vegyen részt új képzések kidolgozásában,
– segítse elõ a fiatal munkatársak szakmai fejlõdését.

Pályázati feltétel:
– legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– szakterületén elmélyült, a nemzetközi szakirodalmat is magában foglaló ismerete,
– eredményes kutatási és publikációs tevékenység.

A fõiskolai tanári pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi beosztását, munkahelyének megnevezését,
– eddigi szakmai, tudományos és oktatói munkáját és annak eredményeit,
– tudományos fokozatának, szakmai kitüntetéseinek, idegennyelv-tudásának és jelentõsebb tanulmányútjainak megjelö-
lését,
– oktatói munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a tudományos munkák jegyzékét, megjelölve azok hol és mikor jelentek meg,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat 2006. november 30-ig a fõiskola rektorának címére (6500 Baja, Szegedi út 2.) kell benyújtani.

Prof. dr. Majdán János s. k.,
rektor
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A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA (BGF)
pályázatot hirdet
KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladatai:
– vegyen részt a Módszertani Intézethez tartozó tantárgyak oktatásában,
– mûködjön közre hazai és nemzetközi pályázatok kidolgozásában, megvalósításában,
– végezzen oktatásszervezési feladatokat (új tematikák, oktatási programok készítése, összehangolása stb.), irányítsa a
fiatal munkatársak szakmai munkáját,
– végezzen önálló tudományos munkát, ennek eredményeit publikálja, az intézetben oktatott tantárgyak ismeretanyagá-
nak folyamatos fejlesztése a korszerû számítás- és oktatástechnikai feltételek felhasználásával,
– készítsen jegyzeteket, tankönyveket, oktatási segédanyagokat,
– mûködjön közre intézeti, kari és intézményi feladatok szervezésében és megoldásában, aktívan vegyen részt a kari, a
fõiskolai szakmai és társadalmi közélet fórumain,
– kapcsolódjon be a fõiskolán kívüli szakmai együttmûködésbe belföldön és külföldön.

Pályázati feltételek:
– a fõiskolai tanári feladatokra pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a
fõiskolai oktatói követelményrendszerben foglalt feltételeknek,
– a pályázatot a fõiskola teljes munkaidejében foglalkoztatott oktatója nyújthatja be,
– PhD/CSc fokozat megléte,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat, amely legalább fele részben oktatói tevékenység,
– természettudományi karon szerzett diploma elõnyt jelent,
– legalább egy felsõfokú (angol) nyelv elõadói szintû ismerete (az EU hivatalos munkanyelveinek egyikén is),
– publikáció az adott szakterületen.

A pályázatnak a következõ dokumentumokat kell tartalmaznia:

Pályázat:
– a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglaltakra,
– munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenysége.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– publikációs tevékenység adatait: a teljes tevékenységen belül az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából
fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatait,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek,
– érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– továbbá minden olyan dokumentum, irat csatolása, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak
tart.

A fõiskolai tanári kinevezésre 2007. szeptember 1-jével kerül sor.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot – mellékleteivel együtt – a fõiskola rektorának címezve 2006. november 30-ig egy eredeti és öt fénymásolt
példányban kell benyújtani.

Dr. Roóz József s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás visszavonása

A váci Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Igazgató Tanácsa (2600
Vác, Naszály út 29.) a váci Nevelési Tanácsadó intézményegység-vezetõi és a szobi Nevelési Tanácsadó tagintéz-
mény-vezetõi állásának betöltésére meghirdetett pályázatot – mely 2006. augusztus 31. napjával a 23. számú Oktatási
Közlönyben jelent meg – visszavonja.

Kovalinszky Pálné s. k.,
igazgató

27. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3019



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 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 jelzõ-
számára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA I. KÖTET

címû kiadványt.

A Polgári Törvénykönyv magyarázata – a polgári jog hagyományosan kialakult felosztását követve, figye-
lemmel az oktatásban megszokott rendezésre, továbbá a kötetek kezelhetõségének, használhatóságának
szempontjaira is – öt kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Ptk. Elsõ és Második Részének (a bevezetõ ren-
delkezéseinek és a személyek jogának) kommentárját tartalmazza.

A kommentárirodalom újdonságaként a kötetben bevezetõ tanulmány mutatja be történeti és nemzetközi
aspektusból a jogintézmények fejlõdését, felhívva a figyelmet a lényeges csomópontokra.

A kötet szerzõi (dr. Péterfalvi Attila, adatvédelmi biztos, t. egyetemi tanár, dr. Sándor István, PhD, egyetemi
docens, valamint a Ptk. magyarázatának szerkesztõje, prof. dr. Török Gábor, DSc, az MTA Jogtudományi
Intézet tudományos tanácsadója) az elméleti alapokon, az Alkotmánybíróság döntésein és a bírói gyakorla-
ton túl külön figyelmet szenteltek az új Ptk. koncepciójának és tematikájának, amelynek megoldásait a kom-
mentár megírásakor figyelembe vették. Szintén kiemelt figyelmet kapott a közösségi jog.

A 344 oldal terjedelmû kiadvány ára 2990 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 POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNY MAGYARÁZATA I. KÖTET címû kiadványt (ára: 2990 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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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint 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 internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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OKTATÁSI KÖZLÖNY
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.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
06.3365 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év

Jogtanácsadó 6 804 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének

2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 7000 Ft.

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


