
JOGSZABÁLY

Az oktatási és kulturális miniszter
10/2006. (IX. 25.) OKM

rendelete
a szakirányú továbbképzés szervezésének

általános feltételeirõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: felsõoktatási törvény) 153. §-a (2) bekez-
désének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a felsõoktatási intézményekben
szervezhetõ szakirányú továbbképzésre terjed ki.

(2) A szakirányú továbbképzésre történõ felvétel felté-
teleit a felsõoktatási intézmény a felsõoktatási törvény
43. §-ának (2) és (4) bekezdései alapján e rendelet
4. §-ában meghatározott feltételrendszernek megfelelõen
kialakított képzési és kimeneti követelményekben szabá-
lyozza.

2. §

(1) Szakirányú továbbképzés lehet:
a) egy vagy több képzési területhez kapcsolódó szak-

irányú szakképzettséget nyújtó képzés;
b) képzési ághoz vagy szakhoz közvetlenül kapcsoló-

dó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés;
c) alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és

kimeneti követelményeiben, illetve tantervében meghatá-
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rozott, önálló szakképzettséget eredményezõ második,
további szakirány elvégzését biztosító képzés;

d) pedagógus-szakvizsgára felkészítõ képzés.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirá-
nyú továbbképzésben – amennyiben a képzési és kimeneti
követelmények az alapképzésben vagy mesterképzésben
megszerzett szakképzettség képzési területére vonatko-
zóan eltérõ követelményt nem határoznak meg – alapkép-
zésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel lehet
részt venni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott szakirá-
nyú továbbképzésben a képzési ágnak, szaknak megfelelõ
alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel
lehet részt venni.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szakirá-
nyú továbbképzésben az adott, szakirányt magába foglaló
alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel
lehet részt venni.

(5) Az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott
szakirányú továbbképzések esetén mesterfokozatot köve-
tõ szakirányú továbbképzés alapfokozattal rendelkezõk-
nek nem hirdethetõ meg.

(6) Szakjogász szakképzettséget csak jogász, szakköz-
gazdász szakképzettséget csak közgazdász, szakmérnök
szakképzettséget csak mérnök szakképzettséggel rendel-
kezõk szerezhetnek.

3. §

(1) A felsõoktatási intézmény olyan alapképzési vagy
mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbkép-
zés létesítésére jogosult, amely szakon szakindítási enge-
déllyel rendelkezik.

(2) A Felsõoktatási Regisztrációs Központ (a továb-
biakban: Központ) által nyilvántartásba vett képzési és
kimeneti követelményekre épülõ, saját tanterv alapján
szervezett szakirányú továbbképzést a felsõoktatási intéz-
mény kizárólag az alapító okiratában meghatározott kép-
zési területen indíthat.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket
a szakfordító szakirányú továbbképzések esetén nem kell
alkalmazni.

(4) Az alapképzésben vagy mesterképzésben szerezhetõ
szakképzettség megnevezésétõl egyértelmûen megkülön-
böztethetõnek kell lennie az adott alapfokozatot vagy mes-
terfokozatot követõ szakirányú továbbképzési szakon
szerezhetõ szakképzettség megnevezésének.

4. §

(1) A felsõoktatási intézmény képzési programjának
részét képezõ képzési és kimeneti követelmények kötelezõ
tartalmi elemei:

a) a szakirányú továbbképzés megnevezése;
b) a szakképzettség oklevélben szereplõ megnevezése;
c) a szakirányú továbbképzés képzési területe;
d) a felvétel feltételeként
da) alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú to-

vábbképzési szak esetén azon képzési területek, képzési
ágak vagy alapképzési szakok megnevezése,

db) mesterképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú
továbbképzési szak esetén azon képzési területek vagy
mesterképzési szakok megnevezése,
amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak épül;

e) a képzési idõ;
f) a szakképzettség megszerzéséhez összegyûjtendõ

kreditek száma;
g) a képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudás-

elemek, megszerezhetõ ismeretek, személyes adottságok,
készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környe-
zetben, tevékenységrendszerben;

h) a szakképzettség szempontjából meghatározó isme-
retkörök és a fõbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték;

i) a szakdolgozat kreditértéke.

(2) A képzési programban rendelkezni kell:
a) a képzési és kimeneti követelmények alapján kidol-

gozott tantervrõl és tantárgyi programokról;
b) az értékelési és ellenõrzési módszerekrõl, eljárások-

ról;
c) a korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámí-

tási rendjérõl.

5. §

(1) Szakirányú továbbképzésben az oklevelet a felsõ-
oktatási törvény 62–63. §-a szerinti általános szabályok
figyelembevételével úgy kell kiadni, hogy az tartalmazza
az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett végzett-
ségi szintet és a szak megnevezését, amelyre a szakirányú
továbbképzés épül.

(2) A 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti képzésben
a pedagógus-szakvizsga követelményeinek teljesítését az
oklevélben fel kell tüntetni.

6. §

(1) Szakirányú továbbképzés akkor indítható, ha azt az
adott felsõoktatási intézményvezetõ kérelme alapján a
Központ nyilvántartásba vette és ezt követõen a felsõokta-
tási intézmény a szakirányú továbbképzési szak tantervét
a honlapján közzétette.

(2) A szakirányú továbbképzés nyilvántartásba vétele
során a Központ a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint jár el.

(3) A kérelemhez csatolni kell a szakirányú továbbkép-
zési szak képzési és kimeneti követelményeit – kivéve

3178 OKTATÁSI KÖZLÖNY 31. szám



a 3. § (2) bekezdésében meghatározott szakirányú tovább-
képzés nyilvántartásba vétele esetét –, valamint a tantervet
elfogadó szenátusi határozatot.

(4) A nyilvántartási kérelemben megjelölt szakirányú
továbbképzés megnevezésének más szakirányú tovább-
képzés megnevezésétõl egyértelmûen különböznie kell.

(5) A Központ a nyilvántartásba vett szakirányú tovább-
képzési szakok képzési és kimeneti követelményeit a nyil-
vántartásba vétellel egyidejûleg közzéteszi a honlapján.

7. §

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság a fel-
sõoktatási törvény 110. §-ának (1) bekezdése c) pontja
szerinti eljárás során a vizsgálatot a szakirányú továbbkép-
zések tekintetében is lefolytatja.

8. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat

vesztik a mellékletben felsorolt jogszabályok.

(3) A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerint indított szakirányú továbbképzési szakokat a Köz-
pont külön kérelem nélkül nyilvántartásba veszi.

(4) A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti szakirányú továbbképzési szakokon új évfolyam a
2009/2010-es tanévtõl kezdõdõen akkor indítható, ha
a Központ a szak e rendelet szerint kidolgozott képzési és
kimeneti követelményeit nyilvántartásba vette és az adott
felsõoktatási intézmény az ez alapján elkészített tantervét
honlapján közzétette, továbbá a tantervet elfogadó szená-
tusi határozatot a Központnak megküldte.

(5) A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti szakirányú továbbképzési szakokon kiadott okle-
velek szakképzettség tekintetében egyenértékûek az e ren-
delet szerinti szakirányú szakképzettséggel.

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

Melléklet
a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelethez

Hatályukat vesztõ jogszabályok

1997.

1. A közoktatási vezetõ szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 8/1997. (II. 18.) MKM
rendelet

2. A mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 9/1997. (II. 18.) MKM
rendelet

3. A nyelv- és beszédfejlesztõ pedagógus szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
10/1997. (II. 18.) MKM rendelet

4. A tanügyigazgatási szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 11/1997. (II. 18.) MKM
rendelet

5. A felnõttoktatási szakértõ szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 12/1997. (II. 18.)
MKM rendelet

6. A vezetõ óvodapedagógus és a gyermektáncoktató
szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelmé-
nyeirõl szóló 13/1997. (II. 18.) MKM rendelet

7. Az addiktológiai konzulens szakirányú továbbkép-
zési szak képesítési követelményeirõl szóló 14/1997.
(II. 18.) MKM rendelet

8. A tanító, fejlesztési (differenciáló) és az óvodapeda-
gógus, fejlesztési szakirányú továbbképzési szakok képe-
sítési követelményeirõl szóló 28/1997. (IX. 16.) MKM
rendelet

9. A tehetségfejlesztési szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 29/1997. (IX. 16.)
MKM rendelet

1998.

10. Az óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés
szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményei-
rõl szóló 4/1998. (II. 13.) MKM rendelet

11. Az egészségfejlesztõ mentálhigiénikus szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
6/1998. (III. 25.) MKM rendelet

12. A fogyatékosok együttnevelési (integrációs) peda-
gógiája szakirányú továbbképzési szak képesítési követel-
ményeirõl szóló 7/1998. (III. 25.) MKM rendelet

13. A gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns szak-
irányú továbbképzési szak képesítési követelményeirõl
szóló 8/1998. (III. 25.) MKM rendelet

14. A mozgókép- és médiakultúra szakirányú tovább-
képzési szak képesítési követelményeirõl szóló 9/1998.
(III. 25.) MKM rendelet

15. A rehabilitációs foglalkoztató terapeuta szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
10/1998. (III. 25.) MKM rendelet

16. A szociális menedzser szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 11/1998. (III. 25.)
MKM rendelet
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17. A közhasznú menedzser szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 12/1998. (III. 25.)
MKM rendelet

18. A szupervizor szakirányú továbbképzési szak ké-
pesítési követelményeirõl szóló 13/1998. (III. 25.) MKM
rendelet

19. Szakpszichológusi szakirányú továbbképzési sza-
kok képesítési követelményeirõl szóló 5/1998. (IX. 29.)
OM rendelet

20. A drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 8/1998. (XII. 1.) OM
rendelet

21. Az óvodai környezeti nevelõ szakirányú tovább-
képzési szak képesítési követelményeirõl szóló 9/1998.
(XII. 1.) OM rendelet

1999.

22. A természetismeret és környezetkultúra szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
2/1999. (II. 1.) OM rendelet

23. A tanulási és pályatanácsadás szakirányú tovább-
képzési szak képesítési követelményeirõl szóló 3/1999.
(II. 1.) OM rendelet

24. A rehabilitációs úszásoktatás szakirányú tovább-
képzési szak képesítési követelményeirõl szóló 4/1999.
(II. 1.) OM rendelet

25. A hallássérült gyermekek korai fejlesztésének
gyógypedagógiája szakirányú továbbképzési szak képesí-
tési követelményeirõl szóló 5/1999. (II. 1.) OM rendelet

26. A közgazdasági felsõoktatásban folyó szakirányú
továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl szóló
7/1999. (II. 1.) OM rendelet

27. A mûszaki felsõoktatásban folyó szakirányú to-
vábbképzési szakok képesítési követelményeirõl szóló
8/1999. (II. 1.) OM rendelet

28. A pedagógiai értékelés és a tantervfejlesztés szak-
irányú továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl
szóló 12/1999. (III. 8.) OM rendelet

29. A társadalom- és állampolgári ismeret szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
18/1999. (IV. 21.) OM rendelet

30. A pályaorientációs tanár szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 19/1999. (IV. 21.)
OM rendelet

31. A tánc- és drámapedagógia szakirányú továbbkép-
zési szak képesítési követelményeirõl szóló 20/1999.
(IV. 21.) OM rendelet

32. A fizika szakirányú tanári továbbképzési szakok
képesítési követelményeirõl szóló 21/1999. (V. 3.) OM
rendelet

33. A játék és szabadidõ pedagógus szakirányú tovább-
képzési szak képesítési követelményeirõl szóló 25/1999.
(VII. 6.) OM rendelet

34. A zenei nevelési szakirányú továbbképzési szak ké-
pesítési követelményeirõl szóló 26/1999. (VII. 6.) OM
rendelet

35. A gyermektáncoktató óvodapedagógus szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
27/1999. (VII. 6.) OM rendelet

36. A gyakorlatvezetõ tanító szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 28/1999. (VII. 6.)
OM rendelet

37. Az óvodai szakértõ szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 29/1999. (VII. 6.) OM
rendelet

38. Az ifjúsági védõnõ szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 31/1999. (VIII. 13.)
OM rendelet

39. A család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirá-
nyú továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
33/1999. (VIII. 24.) OM rendelet

40. A Montessori-pedagógia szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 34/1999.
(VIII. 24.) OM rendelet

41. A múzeumpedagógia szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 35/1999.
(VIII. 24.) OM rendelet

42. A pedagógus-szakvizsga képesítési követelmé-
nyeirõl szóló 41/1999. (X. 13.) OM rendelet

43. A népegészségügyi és környezet-egészségügyi
szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelmé-
nyeirõl 43/1999. (X. 27.) OM rendelet

2000.

44. Az egészségügyi szakmenedzser szakirányú to-
vábbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
5/2000. (II. 16.) OM rendelet

45. A természettudományos felsõoktatás szakirányú
továbbképzési szakjainak képesítési követelményeirõl
szóló 7/2000. (IV. 7.) OM rendelet

46. A molekuláris biológia szakirányú tanári tovább-
képzési szak, az ökológia-környezetvédelem szakirányú
tanári továbbképzési szak és az algoritmikus matematika
szakirányú tanári továbbképzési szak képesítési követel-
ményeirõl szóló 16/2000. (VII. 7.) OM rendelet
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47. A környezetegészségügyi-környezetvédelmi szak-
felügyelõ szakirányú továbbképzési szak képesítési köve-
telményeirõl szóló 18/2000. (VII. 21.) OM rendelet

48. A hagyományismeret oktató szakirányú tovább-
képzési szak képesítési követelményeirõl szóló 20/2000.
(VIII. 3.) OM rendelet

49. A roma társadalom ismerete szakirányú továbbkép-
zési szak képesítési követelményeirõl szóló 21/2000.
(VIII. 3.) OM rendelet

50. A közgazdasági felsõoktatásban folyó szakirányú
továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl szóló
7/1999. (II. 1.) OM rendelet módosításáról szóló 27/2000.
(IX. 15.) OM rendelet

51. A biztosítási orvostani szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 29/2000. (X. 6.)
OM rendelet

52. A földügyi informatikus szakmérnöki szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
32/2000. (XII. 18.) OM rendelet

53. A gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirá-
nyú továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
36/2000. (XII. 27.) OM rendelet

2001.

54. Az egészségfejlesztés szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 2/2001. (I. 24.)
OM rendelet

55. Az epidemiológia szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 3/2001. (I. 24.) OM
rendelet

56. A közgazdasági felsõoktatásban folyó szakirányú
továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl szóló
7/1999. (II. 1.) OM rendelet módosításáról szóló 9/2001.
(III. 9.) OM rendelet

57. A klasszikus és elektronikus látványtervezés szak-
irányú továbbképzési szak képesítési követelményeirõl
szóló 10/2001. (III. 19.) OM rendelet

58. Az ember-, erkölcs- és vallásismeret szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
16/2001. (V. 25.) OM rendelet

59. A környezetirányítási szakértõ szakirányú tovább-
képzési szak képesítési követelményeirõl szóló 18/2001.
(VI. 8.) OM rendelet

60. A pedagógus-szakvizsga képesítési követelmé-
nyeirõl szóló 41/1999. (X. 13.) OM rendelet módosításáról
szóló 20/2001. (VI. 30.) OM rendelet

61. Az élelmiszer-minõsítõ szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 24/2001. (VII. 25.)
OM rendelet

62. A rehabilitációs környezettervezõ szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
33/2001. (IX. 14.) OM rendelet

63. Az európai uniós agrárszakértõ szakirányú tovább-
képzési szak képesítési követelményeirõl szóló 35/2001.
(X. 4.) OM rendelet

64. A lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 36/2001. (X. 11.) OM
rendelet

65. Az energiagazdálkodási szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 38/2001. (X. 17.)
OM rendelet

66. A diáktanácsadás szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 39/2001. (X. 24.) OM
rendelet

2002.

67. A felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
9/2002. (III. 22.) OM rendelet

68. Az egészségügyi minõségbiztosítási és minõségfej-
lesztési szakirányú továbbképzési szak képesítési követel-
ményeirõl szóló 21/2002. (V. 11.) OM rendelet

69. A szaktárgy oktatására idegen nyelven vagy nem-
zeti, etnikai kisebbség nyelvén felkészítõ szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
34/2002. (V. 18.) OM rendelet

70. A Közép-Európa tanulmányok, valamint az össze-
hasonlító állam- és jogtudományi szakjogász szakirányú
továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl szóló
38/2002. (V. 24.) OM rendelet

71. A távközlés-technikai szakirányú továbbképzési
szak képesítési követelményeirõl szóló 48/2002. (VII. 19.)
OM rendelet

72. A szociális terepgyakorlat-vezetés szakirányú
továbbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
51/2002. (IX. 26.) OM rendelet

73. A médiatervezõ szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 53/2002. (IX. 26.) OM
rendelet

74. Az érdekérvényesítõ (lobbi) szakirányú tovább-
képzési szak képesítési követelményeirõl szóló 54/2002.
(IX. 26.) OM rendelet
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75. A kulturális vállalkozásszervezõ szakirányú to-
vábbképzési szak képesítési követelményeirõl szóló
55/2002. (IX. 26.) OM rendelet

76. A gyógyszerkémiai szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 56/2002. (IX. 26.) OM
rendelet

77. A zeneterapeuta szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 59/2002. (XII. 9.) OM
rendelet

2003.

78. Az agrár felsõoktatás szakirányú továbbképzési
szakjainak képesítési követelményeirõl szóló 18/2003.
(VI. 20.) OM rendelet

79. A rendvédelmi felsõoktatás szakirányú tovább-
képzési szakjainak képesítési követelményeirõl szóló
19/2003. (VI. 20.) OM rendelet

80. Egyes mûszaki felsõoktatási szakirányú tovább-
képzési szakok képesítési követelményeirõl szóló
20/2003. (VI. 20.) OM rendelet

81. Az agrár-felsõoktatás szakirányú továbbképzési
szakjainak képesítési követelményeirõl szóló 18/2003.
(VI. 20.) OM rendelet módosításáról szóló 21/2003.
(VII. 10.) OM rendelet

82. A mûvészetterápia szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 26/2003. (X. 16.) OM
rendelet

83. A vezetõ tanári szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményeirõl szóló 29/2003. (XI. 7.) OM
rendelet

84. A jogi és igazgatási felsõoktatás szakirányú
továbbképzési szakjainak képesítési követelményeirõl
szóló 31/2003. (XII. 17.) OM rendelet

2004.

85. Az egyes társadalomtudományi és bölcsészettudo-
mányi szakirányú továbbképzési szakok képesítési köve-
telményeirõl szóló 4/2004. (II. 27.) OM rendelet

86. Az egyes szakfordítói és tolmács szakirányú
továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl szóló
5/2004. (II. 27.) OM rendelet

87. Az egészségügyi felsõoktatás szakirányú tovább-
képzési szakjainak képesítési követelményeirõl szóló
6/2004. (II. 27.) OM rendelet

88. A jogi és igazgatási felsõoktatás szakirányú
továbbképzési szakjainak képesítési követelményeirõl

szóló 31/2003. (XII. 17.) OM rendelet kiegészítésérõl
szóló 10/2004. (III. 24.) OM rendelet

89. A pedagógus-szakvizsga képesítési követelmé-
nyeirõl szóló 41/1999. (X. 13.) OM rendelet módosításáról
szóló 24/2004. (VIII. 27.) OM rendelet

90. Az egyes társadalomtudományi és bölcsészettudo-
mányi szakirányú továbbképzési szakok képesítési köve-
telményeirõl szóló 4/2004. (II. 27.) OM rendelet módosí-
tásáról szóló 25/2004. (VIII. 27.) OM rendelet

2005.

91. Egyes szakirányú továbbképzési szakok képesítési
követelményeirõl szóló OM rendeletek kiegészítésérõl
szóló 4/2005. (III. 11.) OM rendelet

92. Az egyes mûvészeti szakirányú továbbképzési sza-
kok képesítési követelményeirõl szóló 5/2005. (V. 26.)
OM rendelet

93. Egyes szakirányú továbbképzési szakok képesítési
követelményeirõl szóló OM rendeletek kiegészítésérõl
szóló 15/2005. (III. 11.) OM rendelet

94. A Közép-európai Egyetem által kezdeményezett,
idegen nyelven folyó szakirányú továbbképzési szakok
képesítési követelményeirõl szóló 20/2005. (VII. 21.) OM
rendelet

95. Egyes szakirányú továbbképzési szakok képesítési
követelményeirõl szóló OM rendeletek módosításáról,
kiegészítésérõl szóló 24/2005. (VIII. 22.) OM rendelet

96. Az egyes természettudományos szakirányú tovább-
képzési szakok képesítési követelményeirõl szóló
25/2005. (VIII. 22.) OM rendelet

97. A katonai felsõoktatás szakirányú továbbképzési
szakjainak képesítési követelményeirõl szóló 26/2005.
(VIII. 22.) OM rendelet

2006.

98. Az egyes szakirányú továbbképzési szakok képesí-
tési követelményeirõl szóló OM rendeletek kiegészíté-
sérõl szóló 6/2006. (II. 27.) OM rendelet
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HATÁROZAT

Az Alkotmánybíróság
39/2006. (IX. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnöknek az Or-
szággyûlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett tör-
vény rendelkezése alkotmányellenességének elõzetes
vizsgálatára benyújtott indítványa alapján – dr. Kiss
László alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a
következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a felsõokta-
tásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
szóló, az Országgyûlés 2006. július 24-i ülésnapján elfo-
gadott törvény 2. § (1) bekezdése – a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 25. § (1) bekezdésének
a) pontját megállapító részében – alkotmányellenes.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Az Országgyûlés 2006. július 24-i ülésnapján fogadta el
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ftv.) módosításáról szóló törvényt
(a továbbiakban: Ftvmód.). Az Országgyûlés elnöke 2006.
július 28-án küldte meg a törvényt kihirdetésre, sürgõsségi
kérelemmel. A köztársasági elnök az Alkotmány 26. §
(4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a részére elõ-
írt határidõn belül, 2006. augusztus 2-án az Alkotmánybí-
rósághoz fordult azzal, hogy megítélése szerint a törvény
2. § (1) bekezdése – az Ftv. 25. § (1) bekezdésének a) pont-
ját megállapító részében – alkotmányellenes. A köztársa-
sági elnök az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § a) pontjára,
21. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint a 35. §-ára tekin-
tettel indítványozta a ki nem hirdetett törvény kifogásolt
rendelkezése alkotmányellenességének elõzetes vizsgála-
tát.

Indítványát az alábbiakkal támasztotta alá:
A köztársasági elnök az Ftvmód. 2. § (1) bekezdé-

sét – az Ftv. 25. § (1) bekezdésének a) pontját megállapító
részében – ellentétesnek tartotta az Alkotmány 70/F. és

70/G. §-ával, mert az érintett rendelkezés „egy felsõokta-
tási önkormányzati szervnek nem minõsülõ testület szá-
mára teszi lehetõvé a felsõoktatási intézmények autonómi-
ája által védett döntések meghozatalának megakadályozá-
sát”.

A köztársasági elnök indítványában rámutatott arra,
hogy az Ftv. 29. § (6) bekezdése szerint a rektor felel a sze-
nátus jogkörébe tartozó ügyek elõkészítéséért. A rektor
kezdeményezési jogát továbbá az Ftvmód. 2. § (1) bekez-
désének az indítvánnyal érintett rendelkezése is egyértel-
mûvé teszi. Ez az utóbbi rendelkezés ugyanakkor „érdemi
döntési lehetõséget biztosít a gazdasági tanács számára az-
zal, hogy a rektor elõterjesztéseit csak a gazdasági tanács
egyetértésével nyújthatja be a szenátusnak. (...) Ez pedig
annyit jelent, hogy a gazdasági tanács meg tudja akadá-
lyozni az Ftv. újonnan megállapítandó 25. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott döntések meghozatalát, hiszen
egyetértése nélkül” a vonatkozó kérdések nem kerülhet-
nek a szenátus napirendjére, e körben a szenátus döntést
nem hozhat.

A köztársasági elnök kifejtette, hogy a gazdasági tanács
nem tekinthetõ a felsõoktatási intézmény autonóm képvi-
seleti szervének. Ez következik abból, hogy a gazdasági
tanácsban az oktatási és kulturális miniszter által delegált
tagok szavazati joggal bírnak. Ezen túlmenõen a gazdasági
tanács csak egyetlen tagjánál feltétel a felsõoktatási intéz-
mény oktatási, tudományos, kutatási, mûvészeti tevékeny-
ségének megfelelõ felsõfokú végzettség.

A köztársasági elnök – korábbi alkotmánybírósági hatá-
rozatokra figyelemmel – azt állította, hogy „a gazdasági ta-
nács egyetértési joga alá rendelt döntések a felsõoktatási
intézmény autonómiájával védett tudományos, oktatási és
kutatási tevékenységét érintõ, alapvetõ döntések”. Az al-
kotmánybírósági gyakorlatot szem elõtt tartva ugyanakkor
megállapítható, hogy „a felsõoktatási intézmény autonó-
miájával védett tudományos, oktatási és kutatási tevékeny-
séget érintõ alapvetõ döntések meghozatala nem tartozhat
a felsõoktatási intézménytõl idegen, önkormányzati szerv-
nek nem tekinthetõ testület hatáskörébe”. Ezért az errõl
szóló rendelkezés az Alkotmány 70/G. §-a szerinti felsõ-
oktatási autonómia korlátozásának minõsül.

II.

1. Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásakor az
Alkotmány alábbi rendelkezéseit vette alapul:

„70/F. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állam-
polgárok számára a mûvelõdéshez való jogot.

(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közmûvelõdés
kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kö-
telezõ általános iskolával, képességei alapján mindenki
számára hozzáférhetõ közép- és felsõfokú oktatással, to-
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vábbá az oktatásban részesülõk anyagi támogatásával va-
lósítja meg.”

„70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és
támogatja a tudományos és mûvészeti élet szabadságát, a
tanszabadságot és a tanítás szabadságát.

(2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatá-
sok tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudo-
mány mûvelõi jogosultak.”

2. Az Ftv. érintett rendelkezése:
„29. § (6) A rektor felel a felsõoktatási intézményben

mûködõ testületek munkájához szükséges feltételek meg-
teremtéséért, a szenátus jogkörébe tartozó ügyek elõkészí-
téséért, a hozott döntések végrehajtásáért.”

3. A köztársasági elnöki indítvánnyal támadott
Ftvmód. érintett rendelkezése:

„2. § (1) Az Ftv. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép :

»(1) A gazdasági tanács
a) közremûködik a szenátus döntéseinek elõkészítésé-

ben, egyetértésével nyújtja be a rektor a szenátus részére:
aa) a felsõoktatási intézmény intézményfejlesztési ter-

vét,
ab) a felsõoktatási intézmény számviteli rendjét,
ac) fejlesztés indítását,
ad) gazdálkodó szervezet alapítását, gazdálkodó szer-

vezetben részesedés szerzését, gazdálkodó szervezettel
történõ együttmûködést,

ae) a felsõoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott,
valamint a tulajdonában lévõ ingatlan vagyon hasznosítá-
sát, elidegenítését,

af) az e törvényben meghatározottak szerinti hitelfelvé-
telt,

ag) együttmûködési megállapodás megkötését,
ah) a felsõoktatási intézmény szervezete, szervezeti

egysége létesítését, átalakítását, megszüntetését,
ai) a felsõoktatási intézmény költségvetését és a szám-

viteli rendelkezések szerinti beszámolóját;«”

III.

1. Az Alkotmánybíróság már számos határozatában
foglalkozott a felsõoktatási intézmények autonómiájával.
Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a felsõoktatási intéz-
mények mûködése és autonómiája az Alkotmány 70/F. és
70/G. §-ával összefüggõ szabályként szerepel.

Az Alkotmánybíróság a mûvelõdéshez (oktatáshoz)
való alkotmányos joggal kapcsolatban megállapította: „Az
Alkotmány 70/F. §-a szerint az állampolgárok mûvelõdés-
hez való joga akkor valósul meg a felsõfokú oktatásban, ha
az mindenki számára képességei alapján hozzáférhetõ, to-
vábbá az oktatásban részesülõk anyagi támogatást kapnak.
(...) Az államnak a felsõoktatással kapcsolatos alkotmá-
nyos feladata, hogy a tanuláshoz való jog objektív, szemé-

lyi és tárgyi elõfeltételeit megteremtse és azok fejlesztésé-
vel e jogot igénye szerint bármely, a felsõfokú oktatásban
való részvétel szempontjából megfelelõ képességekkel
rendelkezõ állampolgár számára biztosítsa.”
(1310/D/1990. AB határozat, ABH 1995, 579, 586.) Majd
az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy az Alkot-
mány 70/F. §-a alapján „az államra sokirányú szabályozá-
si, szervezési és ellátási feladatok hárulnak az állami és a
nem állami felsõoktatási intézmények mûködési feltételei-
nek kialakításában.” [35/1995. (VI. 2.) AB határozat,
ABH 1995, 163, 166.] Más határozatában pedig kiemelte
az Alkotmánybíróság, hogy az „oktatáshoz való jog része-
ként a felsõfokú tanulmányok folytatásához való jog gya-
korlása (...) csak úgy biztosítható, ha az állam megteremti
a felsõfokú tanulmányok folytatásának a feltételeit.”
[51/2004. (XII. 8.) AB határozat, ABH 2004, 679, 686.]

Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/G. §-ával kap-
csolatban az alábbiakat állapította meg:

„Az Alkotmány 70/G. §-a a tudományos élet szabadsá-
gának tiszteletben tartása és támogatása kimondásával, és
annak deklarálásával, hogy tudományos igazságok kérdé-
sében állást foglalni csak maga a tudomány lehet kompe-
tens, nemcsak alapvetõ jogállami és alkotmányos értéket
nyilvánít ki, hanem szubjektív jogként fogalmazza meg a
tudományos alkotás szabadságát, továbbá a tudományos
ismeretek megszerzésének – magának a kutatásnak – és ta-
nításának szabadságát, mint az ún. kommunikációs alapjo-
gok egyik aspektusát. A tudományos élet szabadsága tehát
magába foglalja a tudományos kutatáshoz és a tudomá-
nyos igazságok és ismeretek terjesztéséhez való szabad-
ságjogot, amely tágabb értelemben a véleménynyilvánítási
szabadsághoz kapcsolódik, egyúttal tartalmazza az állam-
nak azt a kötelezettségét, hogy tartsa tiszteletben és bizto-
sítsa a tudományos élet teljes függetlenségét, a tudomány
tisztaságát, elfogulatlanságát és pártatlanságát. A tudomá-
nyos élet szabadságához fûzõdõ jog elvileg ugyan minden-
kit megillet, a szabadságjog tényleges jogosultjai azonban
csak a tudomány mûvelõi. Ebben a kérdésben viszont, ti. a
tudományos minõség meghatározásában – a tudomány
autonómiája folytán – ugyancsak egyedül a tudomány mû-
velõi jogosultak dönteni.” [34/1994. (VI. 24.) AB határo-
zat, ABH 1994, 177, 182.]

A tudományos élet szabadságához fûzõdõ jogok tehát
kifejezetten a felsõoktatási autonómiát megtestesítõ sze-
mélyi körre terjednek ki. Ezt a megállapítást erõsítette meg
az Alkotmánybíróság egy késõbbi határozatában, melyben
kimondta, hogy a „felsõoktatási intézmények az oktatók, a
tudományos kutatók és a hallgatók számára biztosítják az
oktatás, a tudományos kutatás, a mûvészi alkotó tevékeny-
ség és a tanulás szabadságát. (...) Az autonómia hordozója
pedig maga az intézmény, az egyetem”, mely az önkor-
mányzati jogokban részesül, „vele szemben merül fel az az
elvárás, hogy a tanszabadság letéteményese legyen, s biz-
tosítékot jelentsen a tudományos kutatás szabadságának
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érvényesítéséhez is.” (861/B/1996. AB határozat, ABH
1998, 650, 654.)

Az Alkotmánybíróság továbbá megállapította, hogy az
„önállóság és függetlenség nemcsak a szûk értelemben
vett tudományos, oktatási és kutatási tevékenységre terjed
ki. A tudomány autonómiájának biztosítása érdekében a
felsõoktatási intézményt szervezetalakítási, mûködési és
gazdálkodási önállóság is megilleti. (...) A felsõoktatási in-
tézmény, mint minden autonómiával, vagyis önkormány-
zatisággal rendelkezõ intézmény, választott képviseleti
szervvel, önkormányzattal kell, hogy rendelkezzen. Az
érintettek joga az autonóm képviseleti szervek megalakítá-
sa, s ezek a szervek gyakorolhatják a felsõoktatási intéz-
ményt megilletõ önkormányzati jogköröket. A felsõokta-
tási autonómia hordozója, alanya a felsõoktatási intéz-
mény, vagyis az oktatók, a tudományos kutatók és a hall-
gatók közössége. Ezért az oktatók, tudományos kutatók,
hallgatók részvételét biztosítani kell az autonóm képvise-
leti szervekben és az autonómiából eredõ önkormányzati
jogosultságok gyakorlásában. Ebbe a tevékenységbe az
oktatókon, tudományos kutatókon és hallgatókon kívül
külsõ szakembereket, az alapító, a fenntartó szervezet kép-
viselõjét is be lehet vonni, de csak a felsõoktatási intéz-
mény autonómiájának biztosítása mellett.” [41/2005.
(X. 27.) AB határozat, ABH 2005, 459, 474–475.]

2. A köztársasági elnök az alkotmányellenesség elõze-
tes vizsgálatát az Ftvmód. 2. § (1) bekezdésének azon ré-
szével kapcsolatban kezdeményezte, mely az Ftv. 25. §
(1) bekezdésének a) pontja helyébe egy új rendelkezést
iktatott.

2.1. Az Ftvmód. 2. § (1) bekezdésének a köztársasági
elnök indítványával érintett rendelkezése kezdeményezési
jogot állapít meg a rektornak. Ennek értelmében a rektor
tesz javaslatot a szenátusnak: a felsõoktatási intézmény in-
tézményfejlesztési tervének, illetve számviteli rendjének
elfogadására, továbbá fejlesztés megindítására, gazdálko-
dó szervezet alapítására, ingatlan vagyon hasznosítására
és elidegenítésére, hitelfelvételre, együttmûködési megál-
lapodás megkötésére, szervezeti döntések meghozatalára,
valamint a felsõoktatási intézmény költségvetésének és
számviteli rendelkezések szerinti beszámolójának megál-
lapítására. A felsorolás alapján kétségtelen, hogy az
Ftvmód. 2. § (1) bekezdése a felsõoktatási intézmény mû-
ködését alapvetõen meghatározó, s ezért a felsõoktatási
autonómia által védett döntések kezdeményezését bizto-
sítja a rektornak. A szenátus pedig csak a rektori kezdemé-
nyezés alapján képes döntést hozni a felsorolt, a felsõokta-
tási autonómiába tartozó kérdésekben.

2.2. A szenátus – az Ftv. 20. § (1) bekezdése szerint – a
felsõoktatási intézmény döntést hozó és a döntés végrehaj-
tását ellenõrzõ testülete. Az Ftv. 27. § (2) bekezdése alap-
ján a szenátus tagja – a hallgatói önkormányzat és a repre-
zentatív szakszervezetek képviselõi kivételével – csak az
lehet, aki a felsõoktatási intézményben munkaviszony, il-
letve közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kuta-

tói vagy egyéb munkakört tölt be. Az Ftv. 28. § (1) bekez-
dése értelmében a felsõoktatási intézmény szervezeti és
mûködési szabályzata határozza meg a szenátus létrehozá-
sával, mûködésével, tagjai megbízatásának megszûnésé-
vel kapcsolatos kérdéseket. A szenátus létszáma mind-
azonáltal az Ftv. 28. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a
felvehetõ hallgatói létszámnak megfelelõen nem lehet ke-
vesebb hét, illetve kilenc fõnél, továbbá az oktatók és kuta-
tók által választott tagoknak – az elnökkel, vagyis a rektor-
ral együtt – a testület tagjainak többségét kell alkotniuk.
Az Ftv. 78. § (4) bekezdésének megfelelõen a hallgatói ön-
kormányzat a szenátus létszáma legalább egynegyedének,
legfeljebb egyharmadának megfelelõ számú tagot delegál-
hat a szenátusba. Az Ftv. 28. § (1) bekezdésének c) pontja
alapján pedig az egyéb munkakörben foglalkoztatott ta-
gok, a reprezentatív szakszervezetek képviselõinek létszá-
ma nem lehet kevesebb mint a szenátus létszámának öt-öt
százaléka, de legalább egy-egy fõ.

Az Ftv. 20. § (3) bekezdése szerint a rektor a felsõokta-
tási intézmény vezetõje. Az Alkotmány 30/A. § (1) bekez-
désének i) pontja alapján a köztársasági elnök bízza meg
és menti fel az egyetemek rektorait. A rektor kinevezését
azonban pályázat elõzi meg, amelynek végén – az Ftv.
96. § (7) bekezdése értelmében – a szenátus tagjai többsé-
gének szavazatával dönt a rektorjelölt személyérõl. Ezt
követõen – az Ftv. 96. § (11) bekezdésének megfele-
lõen – a fõiskolai rektor és az egyetemi rektor megbízásá-
val és felmentésével kapcsolatos eljárásra az Ftv.
89. §-ában foglaltakat kell alkalmazni, vagyis a kinevezés-
re szóló javaslatot meg kell küldeni a felsõoktatási intéz-
mény fenntartójának, abból a célból, hogy továbbítsa a ki-
nevezésre jogosultnak. Az Ftv. 29. § (7) bekezdése szerint
rektori megbízást az kaphat, aki – egyéb feltételek mel-
lett – a felsõoktatási intézménnyel teljes munkaidõre szóló
munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban
áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori
megbízáshoz továbbá egyetem esetén egyetemi tanári, fõ-
iskola esetén egyetemi tanári, fõiskolai tanári, egyetemi
docensi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori,
illetve tudományos fõmunkatársi munkakörben történõ al-
kalmazás szükséges. A rektor felett – az Ftv. 115. §-a értel-
mében – a fenntartó gyakorolja a munkáltatói jogokat, to-
vábbá állami felsõoktatási intézmény esetén a fenntartó a
gazdasági tanács javaslatára határozza meg a rektor jutta-
tásait, hagyja jóvá a rektor munkaköri leírását, illetve a
fenntartó a gazdasági tanács részére a rektor tekintetében
további munkáltatói jogköröket ruházhat át.

A szenátus összetételére, illetve létrehozására, valamint
a rektor megbízására vonatkozó szabályok alapján megál-
lapítható, hogy a szenátus és a rektor a felsõoktatási intéz-
mény, vagyis az oktatók, a tudományos kutatók és a hall-
gatók közösségének akaratából nyeri megbízatását, illetve
a szenátusban a felsõoktatási autonómia hordozói vesznek
részt. Ennek következtében mind a rektor, mind a szenátus
a felsõoktatási intézmény autonóm képviseleti, vagyis ön-
kormányzati szervének minõsül.
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2.3. A köztársasági elnök indítványában az Ftvmód.
2. § (1) bekezdését azért kifogásolta, mert e rendelkezés a
felsõoktatási autonómia részét képezõ döntések kezdemé-
nyezését, s közvetve a kezdeményezés alapján történõ
döntéshozatalt a felsõoktatási önkormányzati szervnek
nem minõsülõ gazdasági tanács egyetértési joga alá vonja.

2.3.1. Az Ftv. 20. § (2) bekezdése szerint a gazdasági
tanács a felsõoktatási intézmény véleményezõ, a stratégiai
döntések elõkészítésében részt vevõ és a döntések végre-
hajtásának ellenõrzésében közremûködõ szerve, melynek
létrehozása az Ftv. 23. § (2) bekezdése alapján az állami
fenntartású felsõoktatási intézményekben kötelezõ.

Az Ftv. 23. § (3)–(5) bekezdése rendelkezik a gazdasági
tanács összetételérõl. Eszerint a gazdasági tanács a felve-
hetõ hallgatói létszámnak megfelelõen hét, illetve kilenc
tagból áll. A szenátus – részben a hallgatói önkormányzat
javaslata alapján – három, illetve négy fõt, az oktatási mi-
niszter pedig további két, illetve három tagot delegál a gaz-
dasági tanácsba. Ezenkívül a gazdasági tanács tagja még a
rektor és a gazdasági fõigazgató, illetve az utóbbi hiányá-
ban a gazdasági igazgató is.

Az Ftv. 23. § (3)–(5) bekezdése alapján tehát megálla-
pítható, hogy a gazdasági tanácsban a szenátus által dele-
gált tagok a rektorral együtt többségben vannak. A gazda-
sági tanács mégsem tekinthetõ a felsõoktatási intézmény
autonóm képviseleti szervének, hiszen ebben a testületben
az oktatási és kulturális miniszter által delegált tagok is
szavazati joggal bírnak. Ezért a gazdasági tanács a felsõ-
oktatási intézmény autonómiájába tartozó önkormányzati
jogokat nem gyakorolhat. Ebbõl következõen a gazdasági
tanács nem akadályozhatja meg az önkormányzati szervek
döntéseinek meghozatalát, az önkormányzati jogok gya-
korlását sem.

2.3.2. Megállapítható azonban, hogy a köztársasági el-
nök által kifogásolt rendelkezés a felsõoktatási autonómiát
érintõ érdemi döntési lehetõséget biztosít a gazdasági ta-
nács számára. A gazdasági tanács számára – az Ftvmód.
2. § (1) bekezdésével – biztosított elõzetes egyetértési jog
ugyanis ellehetetleníti a rektor, mint a szenátus által vá-
lasztott és a köztársasági elnök által kinevezett, egyszemé-
lyes egyetemi vezetõ kezdeményezési jogát, valamint köz-
vetve a szenátus döntési jogát, hiszen rektori kezdeménye-
zés nélkül az elõterjesztés nem is kerülhet a szenátus elé.

A rektor az Ftvmód. 2. § (1) bekezdése szerinti, auto-
nóm döntések elfogadására irányuló elõterjesztéseit csak a
gazdasági tanács egyetértésével nyújthatja be a szenátus-
nak. A rektor kezdeményezési joga kizárólagos, hiszen az
Ftv. szabályai az Ftvmód. 2. § (1) bekezdése szerinti tárgy-
körökben a rektoron kívül más szervnek vagy személynek
kezdeményezési jogosultságot nem biztosítanak.

A felsõoktatási intézmény autonóm képviseleti szervé-
nek nem minõsülõ gazdasági tanács egyetértési joga azon-
ban megbéníthatja a rektor, vagyis az egyik felsõoktatási
önkormányzati szerv kizárólagos kezdeményezési jogát.
Az egyetértési jog arra ad felhatalmazást, hogy a gazdasá-

gi tanács a rektori kezdeményezést akár pusztán gazdasá-
gossági szempontok alapján is meggátolhassa, s így a tu-
dományos minõség érvényesülését esetlegesen megakadá-
lyozza. Ezzel a gazdasági tanács alapjaiban meghatároz-
hatja és a saját maga által megállapított érdekeknek rendel-
heti alá a rektori kezdeményezést, s közvetve a szenátusi
döntéshozatalt, mely utóbbi a tudományos, az oktatási és a
kutatási tevékenységet, vagyis a felsõoktatási intézmény
alaptevékenységét döntéseivel alakítja. A rektori kezde-
ményezés megakadályozásán keresztül tehát a gazdasági
tanács közvetve ellehetetleníti a szenátus döntéshoza-
talát is.

Ezért megállapítható, hogy a gazdasági tanács számára
a szenátusi döntéshozatal rektori kezdeményezéséhez biz-
tosított elõzetes egyetértési jog alkalmas arra, hogy a fel-
sõoktatási önkormányzati szervek mûködését, az autonóm
döntéshozatalt megakadályozza. A felsõoktatási autonó-
miába tartozó önkormányzati jogok szabad gyakorlásának
megakadályozása a felsõoktatási intézmény önállóságá-
nak és függetlenségének korlátozását, megszûnését jelent-
heti, s a felsõoktatási autonómia sérelmét vonja maga után.
A felsõoktatási autonómiát sértõ szabályozás ellentétes az
Alkotmány 70/F. és 70/G. §-aival.

A fentiek alapján az Alkotmánybíróság – az Abtv. 35. §
(1) és (2) bekezdéseinek megfelelõen eljárva – megállapí-
totta, hogy az Ftvmód. 2. § (1) bekezdése – az Ftv. 25. §
(1) bekezdésének a) pontját megállapító részében – alkot-
mányellenes.

Az Alkotmánybíróság e határozatát az alkotmányelle-
nesség megállapítására tekintettel tette közzé a Magyar
Közlönyben.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,

elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k., Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 702/A/2006.
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Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

A többségi határozatban foglaltakkal nem értek egyet.

1. A 41/2005. (X. 27.) AB határozathoz fûzött különvé-
leményemben (ABH 2005. 459, 488–503.) írtak szerint
magam is egyetértettem azzal, hogy az Ftv. 25. §-ának
(1) bekezdése által hatályon kívül helyezett rendelkezés
alkotmányellenes volt. Álláspontomat a következõk sze-
rint fogalmaztam meg: „E rendelkezés – az új Fot. 5. §
(3) bekezdésével együtt értelmezve az autonóm mûködés
(s vele együtt a tudomány szabad mûvelése) lehetõségétõl
fosztja meg a felsõoktatási intézményeket azzal, hogy a ki-
fogásolt rendelkezésben nem biztosítja az intézmények
véleménynyilvánítási jogát olyan ügy(ek)ben sem,
amely(ek)ben csak az intézmények döntési jogkörének
biztosítása állna összhangban az Alkotmány 70/G. §-ában
megfogalmazott rendelkezéssel. Nem az irányító testület
léte, hanem annak ilyen módon szabályozott hatásköre al-
kotmánysértõ. (Az irányító testület döntési jogot kapott az
intézményi autonómia lényeges tartalmához tartozó ügy-
ben.)”

Ugyanezen az elvi alapon maradva állítom, hogy az új
Fot. 25. § (1) bekezdésének helyébe lépett – nem homogén
tárgyú és tartalmú – rendelkezések nem mindegyike alkot-
mányellenes. A többségi határozat – ezzel szemben – az
Ftv. 25. § (1) bekezdése a) pontját alkotó valamennyi, to-
vább részletezett hatáskörre nézve egységesen kimondta
az alkotmányellenességet. Az indítvány pedig maga is azt
hangsúlyozza, hogy a gazdasági tanács egyetértési joga a
rektor által a szenátushoz benyújtott, „taxatíve felsorolt
elõterjesztésekkel kapcsolatban” áll fenn. Ezekbõl emel ki
az indítványozó néhányat (,,fejlesztés indítása”, „együtt-
mûködési megállapodás megkötése”), s általánosít ezek
állított alkotmányellenességébõl az egész bekezdés összes
komponensére kiterjedõen: „Az ABh.-t1 szem elõtt tartva a
gazdasági tanács egyeztetési joga alá rendelt döntések a
felsõoktatási intézmény autonómiájával védett tudomá-
nyos, oktatási és kutatási tevékenységet érintõ, alapvetõ
döntések. Az ABh. ugyanis példálózva ilyennek minõsí-
tette az intézmény fejlesztési tervének elfogadását, a szer-
vezeti tagozódásának megállapítását, a költségvetés és az
annak teljesítésére vonatkozó beszámoló elfogadását.

A jelen indítvánnyal érintett szakasz mindezeket a kér-
déseket a gazdasági tanács egyetértési joga alá vonja, de
nem kétséges, hogy az újonnan megállapított Ftv. 25. §
(1) bekezdése a) pontjában szereplõ valamennyi dön-
tés – köztük a fejlesztés indítása, vagy az együttmûködési
megállapodás megkötése – legalább ilyen fontosságú, és
így az autonómia körébe tartozik.”

1 41/2005. (X. 27.) AB határozat.

A többségi határozat osztja az indítvány fenti tartalmát.
Álláspontom szerint ugyanakkor nincs alkotmányos alap
arra, hogy az Ftv. 25. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt
valamennyi hatáskör közvetlenül kapcsolatba hozható le-
gyen a felsõoktatási intézmény autonóm mûködésével
(s vele együtt a tudomány szabad mûvelésével).

Mindezekre tekintettel 3 csoport képzését láttam volna
szükségesnek. Az elsõ csoportba azok a hatáskörök tartoz-
nak, amelyek tekintetében a gazdasági tanács számára biz-
tosított egyetértési jog valóban alkotmányellenes helyzetet
eredményezne. E hatáskörök:

aa) a felsõoktatási intézmény intézményfejlesztési ter-
ve;

ae) a felsõoktatási intézmény tulajdonában levõ ingat-
lanvagyon hasznosítása, elidegenítése;

ah) a felsõoktatási intézmény szervezete, szervezeti
egységének létesítése, átalakítása, megszüntetése.

A második csoportban – legalábbis álláspontom sze-
rint – azok a hatáskörök szerepelnek, amelyek tekinteté-
ben az egyetértési jog biztosítása nem eredményez alkot-
mányellenességet. (Minthogy azok nem szerves részei a
felsõoktatási intézmény autonómiájának). Ide sorolom a
következõ hatásköröket:

ab) a felsõoktatási intézmény számviteli rendjének
megállapítása;

ac) gazdálkodó szervezet alapítása, gazdálkodó szer-
vezetben részesedés szerzése, gazdálkodó szervezettel tör-
ténõ együttmûködés;

ad) az e törvényben (Ftv.-ben) meghatározottak szerin-
ti hitelfelvétel;

ae) a felsõoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott
ingatlanvagyon hasznosítása, elidegenítése;

ai) a felsõoktatási intézmény költségvetésének elfoga-
dása és számviteli rendelkezések szerinti beszámolójának
elfogadása.

A harmadik csoportot azok az Ftv. 25. § (1) bekezdés
a) pontjában részletezett hatáskörök képezik, amelyek
attól függõen minõsíthetõk adott esettben alkotmányosnak
vagy alkotmányellenesnek, hogy konkrétan milyen tárgy-
kört takarnak. Ide sorolhatók:

af) fejlesztés indítása. (Ha oktatási-képzési reformot ta-
karna, úgy alkotmányellenes lenne a konkrét hatáskör,
amennyiben beruházásokat, felújításokat célozna, úgy
nem lehetne az alkotmányellenességét megállapítani). Le-
het-e azonban egyáltalán állást foglalni e hatáskör alkot-
mányossága tárgyában úgy, hogy ilyen általánosan fogal-
maz a törvényalkotó? Vitatom tehát azt, hogy e hatáskör
gyakorlásához biztosított egyetértési jog – mindenre tekin-
tet nélkül – alkotmányellenes lenne, függetlenül a hatáskör
tárgyától;

ag) együttmûködési megállapodás megkötése. [Alkot-
mányjogilag nem látom itt sem levezethetõnek, hogy a fel-
sõoktatási intézmények által kötendõ együttmûködési
megállapodásokhoz kapcsolódó egyetértési jog gyakorlá-

31. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3187



sa minden esetben alkotmányellenes lenne. Mindenesetre
például a csak állami támogatás felhasználásán alapuló
együttmûködési megállapodások itt is más (egyetértéshez
kötött) megítélést igényelnek, mint azok, amelyek mögött
saját pénzügyi forrás áll.]

Álláspontom szerint tehát a többségi határozatnak is
differenciáltan, egyenként kellett volna mérlegre tennie az
Ftv. 25. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt és részlete-
zett hatásköröket. E pont tartalmát kilencféle „rész-hatás-
kör” tölti ki, melyek alkotmányossági szempontú vizsgála-
ta elengedhetetlenül differenciált elemzést igényelt volna.
[Nem is szólva arról, hogy egyes (rész)hatáskörök önma-
gukban is összetettek és elemenkénti külön vizsgálatra let-
tek volna érdemesek. Nyilvánvaló például, hogy az ae)
pont két fordulata alkotmányossági szempontból is diffe-
renciált választ kívánt volna meg.]

2. Álláspontom szerint a magyar állam is levonhatja
annak szervezeti konzekvenciáit (akár új, eddig ismeretlen
típusú szervezetek létrehozásával is), hogy jelenleg pusz-
tán a kollegialitás alapelvén mûködõ, javarészt a menedzs-
mentben járatlan laikusok vezette igazgatás jellemzi a fel-
sõoktatást. Erre szolgál a rendszerbe állított gazdasági ta-
nács, amely összetételénél fogva nem minõsíthetõ „külsõ”
szervnek, amiként azt a többségi határozat indokolása ál-
lítja. [Az Ftv. 23. § (3) és (4) bekezdése alapján a gazdasá-
gi tanácsban a szenátus által delegált tagok a rektorral
együtt többségben vannak.] Képes ezért arra is, hogy „be-
lülrõl” érzékelje a gazdasági-pénzügyi téren feszítõ gon-
dokat, ám ha ezek megoldásához nem kap megfelelõ ha-
tásköröket (a gazdasági-pénzügyi tárgyú ügyekhez igazo-
dó egyetértési jogot), úgy jelenléte formális lehet, és in-
kább teherként lesz jelen, mintsem segítõ partnerként in-
tegrálódik be a felsõoktatás szervezetébe. (A kizárólagos
véleményezési jog kétségtelenül ilyen légnemû szervezet-
té teszi.)

A többségi határozat a gazdasági tanács egyetértési
jogának – differenciálatlan – alkotmányellenessé nyil-
vánításával „megszabadította” a felsõoktatási intézmé-
nyeket e szervezetektõl, s gyakorlatilag az autonómia
biztosítására hivatkozással olyan függetlenséget terem-
tett a fenntartó-finanszírozó államtól, amelyhez fogható
még egy nem található a magyar igazgatási és intézmé-
nyi rendszerben. (Ebben a konstrukcióban a fenntartó
államnak csak a finanszírozás kötelezettsége marad: az
általa nyújtott források felhasználásához azonban már
nincs köze.)

Magam szükségét láttam volna annak is, hogy a több-
ségi határozat egyértelmûen tisztázza: végül is a felsõ-
oktatási intézményekben ki az „autonóm”? A
861/B/1996. AB határozat szerint „Az autonómia hor-
dozója pedig maga az intézmény, az egyetem, (...) vele
szemben merül fel az az elvárás, hogy a tanszabadság le-
téteményese legyen, s biztosítékot jelentsen a tudomá-

nyos kutatás szabadságának érvényesítéséhez is.” (ABH
1998, 650, 654.) Ebben a felfogásban tehát nem a szená-
tus, nem a rektor az autonóm, hanem maga a felsõoktatá-
si intézmény. Következésképpen fontos elvi kérdés az,
hogy amikor a felsõoktatási intézmény egyes szervei
(rektor, gazdasági tanács) meghatározott ügyekben csak
egyetértésben járhatnak el, akkor az egyetértési jog sér-
ti-e általában magának az intézménynek az autonómiá-
ját? A köztársasági elnöki indítványnak – álláspontom
szerint – ez a lényegi tartalma. Válaszom pedig az, hogy
az autonómiát élvezõ intézmény egyes szerveinek meg-
határozott ügyekben való egyetértési joga az intézmény
autonómiáját a maga általánosságában még nem sérti.
Emiatt is elengedhetetlenül szükség lett volna arra,
hogy a testület differenciáltan vizsgálja meg az Ftv.
25. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt (rész)hatáskö-
röket.

3. Újólag megismételném a következõket is: csak az
„állami” fenntartású felsõoktatási intézmények kötele-
sek létrehozni a gazdasági tanácsot, következésképpen
az Alkotmánybíróságnak nem kellett az indítványra
adott válaszai megfogalmazásánál közvetlenül tekintet-
tel lennie az egyházi, a magán vagy alapítványi fenntar-
tású egyetemekre, amelyek számára csak lehetõség a
gazdasági tanács létrahozása. Ugyanakkor azonban az is
kétségtelen, hogy az utóbbiakat érintõ esetleges majda-
ni indítványok elbírálásakor támaszkodni fog az Alkot-
mánybíróság a jelen határozatában megfogalmazott elvi
tételekre is. A fenntartói beavatkozások összehasonlító
vizsgálatának szükségességét a különbözõ alapítású és
fenntartású felsõoktatási intézmények esetében az
Alkotmány 70/G. §-a alapozza meg, amely a tudomá-
nyos kutatás szabadsága tekintetében nem differenciál a
felsõoktatási intézmények típusai szerint. Tartok tõle,
hogy az állami felsõoktatási intézmények tekintetében a
rendkívül szigorúan értelmezett fenntartói jogok kap-
csán a többségi határozatban kimondott elvi tételek nem
lesznek (mert nem is lehetnek) irányadók a nem állami
alapítású és fenntartású egyetemek esetében: azoknál
tehát más lesz az Alkotmány 70/G. §-a vizsgálatának a
mércéje, miközben az Alkotmány maga – a tudományos
kutatások és kutatók szabadságáról szólva – nem diffe-
renciál a felsõoktatási intézmények típusai szerint.

Elképzelhetetlennek tartom például azt, hogy egy
egyházi fenntartású vagy alapítványi iskolánál a fenn-
tartó, illetõleg az alapító ne tartana (ne tarthatna) igényt
arra, hogy az általa adott pénzeszközök gazdaságos és
hatékony felhasználását ellenõrizhesse. Ehhez pedig
nyilván nem lesz elegendõ számára sem a véleménynyil-
vánítási jog.

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró
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KÖZLEMÉNYEK

Közlemény
érettségi bizonyítványok érvénytelenítésérõl

Az I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola
(7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27.) az egyes felsõoktatá-
si tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 20/2006.
(V. 5.) OM rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében közzé-
teszi az alábbi, érvénytelen bizonyítványnyomtatványok
megnevezését és sorszámát.

Megnevezés Sorszám

Érettségi bizonyítványok
Tü. 520/új r. sz. P01 I 014234

P01 G 022839
P01 F 014850
PTD 015278
PTD 015093

Tü. 560. r. sz. P16 E 001380
P16 F 020632

Tü. 500. r. sz. P44 A 120393
P44 A 120400
P44 A 124574
P44 A 052952
P44 A 053037
P44 A 053026
P44 A 053027
P44 A 053029
P44 A 053031
P44 A 053032
P44 A 053042
P44 A 053033
P44 A 053034
P44 A 053047
P44 A 053014
P44 A 053018

Tanúsítványok
Tü. 500/TAN r. sz. P45 A 051646

P45 A 051647
P45 A 051648
P45 A 051641
P45 A 049951
P45 A 076754

Egyéb bizonyítványok
Tü. 933/új r. sz. PTF 045949
Tü. 933/új r. sz. PTI 037383

PTI 037247
PTI 037223
PTI 037230
PTI 037269
PTI 037219

Tü. 570. r. sz. PTJ 125434
PTJ 125431
PTK 023537
PTK 023530

K. Kö. 6102 Á-GA-A 003782

Hajós Éva s. k.,
igazgató

Közlemény
szakosító oklevél érvénytelenítésérõl

Németh László Kaposvár, 1950. november 23.
Törzskönyvi száma: 36/925/89.

Az egyetemi alapképesítésû vállalkozó innovációs mene-
dzser szakképesítést tanúsító szakosító oklevél, melyet a
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazda-
sági Továbbképzõ Intézet 1994. május 6-án állított ki, el-
veszett.
Helyette 2006. szeptember 6-án másodlatot adtunk ki.
Az eredeti érvénytelen.

Gáspár Péter Pál s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek

betöltésére

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pályázatot hirdet
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK
Japán Tanszékén
docensi állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladata lesz: japán történelem, ja-
pán–magyar kapcsolattörténet, japán országismeret elõ-
adások, szemináriumok és speciális kollégiumok tartása,
szakdolgozatok témavezetése és bírálata, program- és tan-
tervfejlesztés, részvétel a tanszéki kutatásban. Feladata a
tudományos kutatási eredményeinek rendszeres publiká-
lása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori fokozat történettudományból,
– legalább ötéves felsõoktatási gyakorlat,
– felsõfokú idegennyelv-ismeret legalább két nyelvbõl,
– tudományos munkásságának fókusza a két világháború
közötti magyar–japán kapcsolatok története,
– az egyetemmel létesített (illetve a pályázat elnyerése ese-
tén létesítendõ) teljes munkaidejû (fõállású) munkajogvi-
szony, e feltétel alól az egyetem szabályzatai szerint a rek-
tor indokolt esetben felmentést adhat,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott
szellemiség elfogadása.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredmé-
nyeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
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– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.

Bérezés a jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin
tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított
60 napon belül történik.

Angol Nyelvû Irodalmak és Kultúrák Tanszékén
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladatkörébe tartozik mind az alap-
képzési, mind a mesterképzési szinten elõadások, szemi-
náriumok és speciális kollégiumok tartása az amerikai iro-
dalom és kultúra történetének tárgykörében, különös te-
kintettel a 19. és 20. század amerikai novellairodalmára.
Ezen felül szakdolgozatok témavezetése és bírálata, prog-
ram- és tantervfejlesztés, részvétel a tanszéki kutatásban.
Készen kell lennie arra, hogy részt vegyen az amerikanisz-
tika MA-program kialakításában és a kari doktori képzés-
ben; doktori disszertációkat vezessen és irányítsa a fiatal
kutatók munkáját, valamint saját tudományos kutatási
eredményeit is rendszeresen publikálja.
Mindemellett rendelkezzék kiterjedt nemzetközi kapcso-
latokkal, tanszéke és a kar számára építsen ki kétoldalú
tudományos és oktatói csereprogramokat, a már meglévõ
nemzetközi programokat ápolja.

A pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– legalább 8 éves egyetemi oktatói tapasztalat,
– angol nyelvû publikációk,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok,
– az egyetemmel létesített (illetve a pályázat elnyerése ese-
tén létesítendõ) teljes állású, elsõdleges munkajogviszony,
– tudományos munkásságának fókuszában az amerikai
irodalom álljon,
– legalább egy megjelent önálló könyv (magyar vagy an-
gol nyelven).

Az egyetemi docensi megbízás határozatlan idõre szól.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredmé-
nyeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,

– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél, nyelv-
vizsga-bizonyítvány másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.

Bérezés a jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin
tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított
60 napon belül történik.

Pszichológiai Intézet
Fejlõdés és Neveléslélektan Tanszék Pedagógiai Tanszéki
Szakcsoportban
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett oktató feladatkörébe tartozik a tanárképzési
tárgyak oktatása (elõadás, szeminárium, ill. speciálkollé-
gium tartása), szakdolgozatok irányítása, a tanárképzés te-
rületén a hazai és nemzetközi társintézetekkel, kutató mû-
helyekkel és középiskolákkal való kapcsolattartás.
Figyelemmel kíséri és ellenõrzi a hozzá beosztott oktatók
és más foglalkoztatottak, doktoranduszhallgatók munká-
ját, kutatási tevékenységét. Felelõs a tanárképzési tantár-
gyak tudományos mûveléséért a tanszéken, a tanszéki tan-
terv folyamatos egyeztetéséért és fejlesztéséért, a tantervi
követelmények betartásáért, a tanrendi kötelezettségek
tanszék általi teljesítéséért.
Pedagógiai kutatóhely megszervezésével segíti a tanszéki
szakcsoportban folyó tudományos, ezen belül a református
nevelés- és oktatásügy vizsgálatára irányuló kutatásokat.

Pályázati feltételek:
– pedagógia szakos egyetemi végzettség,
– doktori fokozat,
– legalább 10 éves, pedagógusképzésben folytatott felsõ-
oktatási gyakorlat,
– élõ idegen nyelvbõl legalább egy államilag elismert kö-
zépfokú nyelvvizsga,
– számottevõ publikációs tevékenység a tanárképzés és a
református oktatásügy területén.

Az egyetemi docensi megbízás határozatlan idõre szól.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredmé-
nyeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevelek,
nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
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– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.

Bérezés jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin
tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított
60 napon belül történik.

Angol Nyelvészeti Tanszékén
docensi állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladata a jelenlegi képzésben, a
BA-képzésben és a késõbb indítandó mesterképzésben
elõírt nyelvtörténeti, dialektológiai és lexikológiai-lexi-
kográfiai elõadások, szemináriumok és speciális kollégiu-
mok tartása a nappali és a kiegészítõ képzésben, valamint
az ír nyelv oktatása és az ír specializációs program szerve-
zése és szakmai felügyelete a nappali képzésben. További
feladatok: szakdolgozatok témavezetése és bírálata, prog-
ram- és tantervfejlesztés, részvétel a tanszéki kutatásban.
Feladata még tudományos kutatási eredményeinek rend-
szeres publikálása.

A pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– a szakterületen (angol vagy ír nyelvészetbõl) szerzett
kandidátusi vagy PhD-fokozat,
– legalább 8 éves egyetemi oktatói tapasztalat,
– angol és magyar nyelvû publikációk,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok,
– az egyetemmel létesített (illetve a pályázat elnyerése ese-
tén létesítendõ) teljes állású, elsõdleges munkajogviszony,
– tudományos munkásságának fókuszában az angol nyelv
változatai, illetve a középkori ír nyelv és irodalom állja-
nak,
– széles körû tapasztalat szakdolgozati témavezetés terén.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredmé-
nyeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.

Bérezés a jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.

A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin
tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított
60 napon belül történik.

Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti
Tanszéken
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett oktató feladatkörébe tartozik az irodalomel-
méleti és kultúratudományi szaktárgyak oktatása (elõadás,
szeminárium), az oktatás és a kutatás irányítása, valamint a
minõségbiztosítás a nevezett területeken. Továbbá szak-
dolgozatok és a tudományos diákköri munka irányítása, a
hazai és nemzetközi társintézetekkel, kutató mûhelyekkel
való kapcsolattartás, részvétel jelentõs hazai és nemzetkö-
zi egyetemközi kutatási projektekben.
Figyelemmel kíséri és ellenõrzi a hozzá beosztott oktatók
és más foglalkoztatottak, doktoranduszhallgatók munká-
ját, kutatási tevékenységét. Felelõs a tanszéki és szakos
tanterv folyamatos egyeztetéséért, kidolgozásáért.
A pályázó rendelkezzen számottevõ publikációkkal az iro-
dalomtörténet, és különösen a kánon és kanonizáció elmé-
letének, továbbá a 19. és 20. századi magyar irodalom te-
rületén. Rendelkezzen kutatási tapasztalattal külföldi
egyetemen (elsõsorban német nyelvterületen), számottevõ
tapasztalattal és eredményekkel az oktatás és az utánpót-
lás-nevelés területén.

Pályázati feltételek:
– magyar nyelv- és irodalomszakos egyetemi diploma,
– PhD-fokozat,
– legalább 8 év egyetemi oktatói gyakorlat,
– élõ idegen nyelvbõl legalább két államilag elismert kö-
zépfokú nyelvvizsga,
– számottevõ publikációs tevékenység a kanonizáció, az
irodalomtörténet elmélete, a 19. és 20. századi magyar pró-
zatörténet, és a kultúratudomány terén,
– két önálló kötet.

Az egyetemi docensi megbízás határozatlan idõre szól.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredmé-
nyeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevelek,
nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.
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Bérezés a jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin
tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított
60 napon belül történik.

Japán Tanszékén
docensi állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladata lesz: kelet-ázsiai, ezen be-
lül kiemelten kínai történelem és kultúrtörténet, távol-ke-
leti filozófia elõadások, szemináriumok és speciális kollé-
giumok, kínai nyelvi szemináriumok tartása, szakdolgoza-
tok témavezetése és bírálata, program- és tantervfejlesztés,
részvétel a tanszéki kutatásban. Feladata tudományos ku-
tatási eredményeinek rendszeres publikálása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori fokozat nyelvtudományból (orientalisztikából),
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat,
– felsõfokú idegennyelv-ismeret legalább két nyelvbõl,
– tudományos munkásságának fókusza Kína modern kori
története és külkapcsolatai, a magyar-kínai kapcsolatok
története, a kereszténység kínai története,
– az egyetemmel létesített (illetve a pályázat elnyerése
esetén létesítendõ) teljes munkaidejû, (fõállású) munka-
jogviszony, e feltétel alól az egyetem szabályzatai szerint a
rektor indokolt esetben felmentést adhat,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott
szellemiség elfogadása.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredmé-
nyeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány.

Bérezés a jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin
tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Köz-
lönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított
60 napon belül történik.

Prof. dr. Szûcs Ferenc s. k.,
rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM,
AZ AMSZTERDAMI EGYETEM,
A HOLLAND OKTATÁSÜGYI VEZETÕKÉPZÕ
ISKOLA,
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÉS
AZ ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI INTÉZET együttmû-
ködésével, valamint az
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM támo-
gatásával Szegeden mûködõ
KÖZOKTATÁSI VEZETÕKÉPZÕ INTÉZET (további-
akban: KÖVI)
INTÉZETI TANÁCSA
pályázatot hirdet
intézetigazgatói tisztség betöltésére

Az igazgatói tisztségre jelentkezõktõl elvárt feltételek:
– egyetemi végzettség,
– az oktatásügyben szerzett vezetõi gyakorlat,
– az oktatásügyi vezetõképzés/vezetésfejlesztés területén
szerzett oktatási és/vagy kutatási-fejlesztési gyakorlat, az
oktatásügyi vezetés területén szerzett tapasztalat,
– nemzetközi együttmûködési programokban szerzett gya-
korlat,
– az angol nyelv legalább középfokú ismerete,
– a magyar közoktatásügy kérdéseiben való általános tájé-
kozottság,
– kooperatív készség, jó kommunikációs képesség.

Az igazgatói megbízással járó feladatok:
– az oktatási programok mûködésének és folyamatos to-
vábbfejlesztésének a biztosítása,
– az Intézeti Tanács üléseinek elõkészítése, és gondosko-
dás a testület döntéseinek végrehajtásáról,
– az Intézeti Iroda munkájának irányítása a KÖVI alapító
okiratának, valamint szervezeti és mûködési szabályzatá-
nak megfelelõen.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi oklevél másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– nyelvtudást igazoló dokumentum másolatát,
– a pályázónak a KÖVI-vel kapcsolatos szakmai elképze-
léseit (2-3 oldal terjedelemben).

A megbízás 4 évre szól.
Az igazgatói pályázatot a KÖVI Intézeti Tanács elnökének
kell benyújtani a megjelenéstõl számított 30 napon belül a
következõ címre: dr. Halász Gábor fõigazgató, Országos
Közoktatási Intézet, 1364 Budapest, Pf. 120 (telefon:
318-6239).
A KÖVI-rõl információ szerezhetõ az IT elnökétõl, az in-
tézet igazgatójától [dr. Baráth Tibor, tel.: (20) 957-7367,
(62) 544-299], valamint az intézet honlapjáról
(http://kovi.oki.hu).

Dr. Szabó Gábor s. k.,
a Szegedi Tudományegyetem rektora
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A RENDÕRTISZTI FÕISKOLA rektora
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 88. § (1) be-
kezdése alapján a
Vezetéselméleti Tanszék állományában
pályázatot hirdet (betöltött létszámhelyen)
tanszékvezetõi beosztás elnyerésére

A tanszékvezetõi megbízás határozott idõre – 5 évre –
2006. december 15-tõl 2011. december 14-ig létesül.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:
– egyetemi végzettség,
– doktori fokozat,
– fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés, vagy a kineve-
zéshez szükséges feltételek megléte (a pályázat egyben az
oktatói fokozat ellátására is szól),
– a szakképesítés megszerzésétõl számított legalább
10 éves szakmai gyakorlat,
– gyakorlati tapasztalatok a rendvédelmi oktatásban,
– alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a
tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészeti
munkájának vezetésére,
– a közigazgatás-tudománynak, a vezetés- és szervezési el-
méleteknek, valamint az európai közigazgatási joggal
összefüggõ kutatások ismerete és bemutatása,
– 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 tanszékvezetõ általános feladatai:
– vezeti, szervezi, irányítja és ellenõrzi a tanszék oktató- és
tudományos, valamint egyéb tevékenységét, gondoskodik
a tanszékre háruló valamennyi feladat, kötelezettség telje-
sítésérõl,
– az adott szakterületen tankönyvek, jegyzetek írása, szak-
mai lektorálása,
– a közigazgatás-tudomány, valamint a vezetés- és szerve-
zési elmélet oktatása,
– a tanszék állományába beosztottak szakmai, tudományos
fejlõdésének elõsegítése,
– részvétel a fõiskola életében, valamint a fõiskola hazai és
nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, fenntartásá-
ban.

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

= oktatási és tudományos munkájának részletes ismer-
tetését,

= tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben vég-
zett tevékenységét,

= fontosabb tanulmányútjait,
– nyilatkozatát fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tar-
talmáról és idõbeni behatároltságáról,
– a tanszék vezetésére, fejlesztésére, valamint azok meg-
valósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát,
– az egyetemi végzettséget, doktori fokozatot, idegen-
nyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatait,
– fontosabb tudományos publikációk jegyzékét,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a
Rendõrtiszti Fõiskola bizottságai és testületei megismer-
hetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl szá-
mított 30. nap.
A pályázatot a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi osztá-
lyán (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., postacím: 1525
Budapest, Rb. 27.) egy példányban kell benyújtani.
A pályázónak a véleményezést megelõzõen – a fõiskola
szenátusa részére a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. tv. 27. § (8) bekezdés j) pontjában biztosított
jog gyakorlása érdekében – a fõiskola szenátusa elõtt is-
mertetnie kell programját.
A pályázat megjelenésének helye: Igazságügyi Közlöny,
Oktatási Közlöny.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információk megismerhe-
tõk a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi osztályán Kenye-
res András rendõrségi fõtanácsos, osztályvezetõnél a
392-3517-es vagy a 19-105 (bm) telefonszámon.

Prof. Sárkány István s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
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 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás óvodavezetõ, iskolaigazgató és egyéb vezetõi állásokra

Óvodavezetõ

Bérbaltavár Község
Önkormányzata
9831 Bérbaltavár,
Arany J. u. 17.

Napközi otthonos
óvoda

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év óvo-
dapedagógusi munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pc.: Varga Viktória polgármes-
ter

Németkér Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7039 Németkér,
Rákóczi u. 2.

Németkéri Nemzetiségi
Nyelvû Óvoda

Óvónõképzõ fõiskolán
szerzett felsõfokú v.,
legalább ötéves szgy.,
németnyelv-tudás, né-
met óvodapedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.
Pehi: a beérkezési határidõtõl
számított 60. nap.
Pc.: Németkér község polgár-
mestere
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Gyõrszemere Község
Önkormányzata
9121 Gyõrszemere,
Fõ u. 20.

Napközi otthonos
óvoda

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., legalább öt-
éves óvónõi
munkakörben szerzett
gyakorlat.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat és közoktatás-veze-
tõi szakképzettség

A megbízás idõtartama: a kine-
vezést követõ ötödik nevelési év
vége: 2012. júl. 31.
Juttatás: 200% vp.
A pályázatot zárt borítékban sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Gyõrszemere község pol-
gármestere
f.: tel.: (96) 551-056

Kemenesszentpéter
Község Önkormányzata
8518 Kemenesszent-
péter,
Béke u. 2.

Napközi otthonos
óvoda

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.

ÁEI.: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtástól számított
30. nap.
Pc.: Kemenesszentpéter község
polgármestere

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése
4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Margaréta Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Fazekas János tér 14.

Tündérkert Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Kert köz 8.

Virág Utcai Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Virág u. 67.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év szgy.

ÁEI.: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2007. márc. 1.
Pehi: 2007. máj. 31.
A pályázathoz csatolni kell: ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolásokat is.
Pc.: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város jegyzõje

Iskolaigazgató

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés
Oktatási és Sport
Bizottsága
3525 Miskolc,
Városház tér 1.

Általános Iskola, Szak-
iskola és Diákotthon
3767 Tornanádaska,
Kossuth L. u. 1.

Értelmileg akadályozot-
tak pedagógiája és ta-
nulásban
akadályozottak pedagó-
giája szakos gyógype-
dagógiai tanári v., öt év
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni 30. napot követõ
elsõ testületi ülés idõpontja.
Juttatás: szf.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló ok-
mány(ok) közjegyzõ által hitele-
sített másolatát is.
Pc.: BAZ Megyei Önkormány-
zat Hivatala Oktatási és Mûvelõ-
dési Fõosztály
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
A pályázat elkészítéséhez szük-
séges információk beszerezhe-
tõk: az intézményben és a BAZ
Megyei Önkormányzat Hivatalá-
nak Oktatási és Mûvelõdési Fõ-
osztályán
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Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése
4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 1.

Bem József Általános
Iskola
4400 Nyíregyháza,
Epreskert u. 10.

Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola
4400 Nyíregyháza,
Árok u. 17.

Kertvárosi Általános Is-
kola
400 Nyíregyháza,
Könyök u. 1/a

Petõfi Sándor Általános
Iskola
4400 Nyíregyháza,
Alma u. 70.

Vécsey Károly Általá-
nos Iskola
4400 Nyíregyháza,
Vécsey köz 27.

13. Sz. Általános Iskola
4400 Nyíregyháza,
Huszár tér 5.

Felsõfokú pedagógus v.
és szakképesítés, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2007. márc. 1.
Pehi: 2007. máj. 31.
A pályázathoz csatolni kell: a
korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolásokat.
Pc.: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város jegyzõje

Bessenyei György Kö-
zépiskolai Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 2.

Jogszabályban elõírt
felsõfokú pedagógus v.
és szakképesítés, öt év
szgy.

Egyéb vezetõ

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata
5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5.

Családsegítõ Központ
és Gyermekjóléti Szol-
gálat

1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet 3. számú mel-
lékletében, valamint a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
lékletében elõírt szakirá-
nyú felsõfokú képesítés,
legalább öt év, a pályázat
képesítési elõírásának
megfelelõ szakmai képe-
sítést igénylõ szgy. a
gyermekvédelem, a szo-
ciális ellátás, vagy a köz-
oktatás területén,
büntetlen elõélet.
Elõny: szociális szak-
vizsga, szociális
és/vagy gyermekjóléti
intézményben szerzett
vezetõi gyakorlat

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2011. dec. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló okirat, vagy
annak hiteles másolata, szakmai
ön. (amely tartalmazza a szak-
mai gyakorlat meglétét is), nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik.
Pc.: Cibakháza Nagyközség Ön-
kormányzatának polgármestere
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Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógusállások

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola és
Szakiskola
1203 Budapest,
Kálmán u. 15.

Német szakos tanár Tanárképzõ fõiskolai v. ÁEI: 2007. febr. 1.

gépíró- és gyorsíró-szö-
vegszerkesztõ szakos
tanár

ÁEI: azonnal

szakoktató (konyha-
technika-vendéglátás)
szakos tanár

felsõfokú szakirányú és
pedagógusi v.

ÁEI: azonnal

Általános Mûvelõdési
Központ
3561 Felsõzsolca,
Szent István út 2.

Logopédus, logopédiai
feladatok ellátása mel-
lett gyermek- és ifjú-
ságvédelmi feladatok
ellátása is szükséges

Felsõfokú logopédiai
szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc: Figeczki Lászlóné igazgató
Tel./fax: (46) 584-226
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Kõrösi Csoma Sándor
Gimnázium és Szakkö-
zépiskola, Kollégium
4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29.

Szabadidõ-szervezõ
(magyar–történelem
szakos) vagy szociálpe-
dagógus

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal
Pc: Debreczeni Imréné
igazgatónõ

Bocskai István Gimná-
zium és Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat
3900 Szerencs,
Ondi u. 1.

2 fõ logopédus Gyógypedagógiai fõis-
kolai v. (ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagó-
giai Tanárképzõ Fõis-
kola), gépkocsivezetõi
gyak.
Pályakezdõ vagy vég-
zõs hallgatók jelentke-
zését várjuk

F.: a Pedagógiai Szakszolgálat
vezetõjénél személyesen vagy
telefonon
Tel.: (47) 362-488

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felhívása szakmai tanulmányi versenyekre
[Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV), Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) 2006/2007. tanév]

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az országos szakmai tanulmányi versenyeket a hatáskörébe tartozó köz-
lekedési szakmacsoport szakképesítései esetében, a szakterületen mûködõ szakképzõ iskolák nappali tagozatán végzõ
tanulói számára, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakElõdöntõ Döntõ

Közlekedési versenyek
a) Közlekedés-technikai szerelõ verseny
52 5241 02 Autószerelõ,
52 5241 04 Repülõgép-szerelõ,
51 5241 06 Kötöttpályásmotor- és erõátviteli berende-
zés-szerelõ
b) Közlekedés-elektronikai verseny
52 5241 01 Autóelektronikai mûszerész,
53 5423 05 Közlekedésautomatikai technikus,
52 5241 03 Repülõgép-mûszerész,
51 5241 05 Kötöttpályásjármû-villamossági szerelõ,
51 5223 05 Közlekedésautomatikai mûszerész.
c) Közlekedés-technikai technikus verseny
53 5441 05 Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti-jármûgépész,
53 5441 06 Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépész,
54 5441 01 Hajózási technikus,
d) Gépjármûüzemi verseny
52 7010 04 Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási
technikus,
52 7010 01 Közlekedésüzem-viteli, gépjármûüzemi
technikus
52 7010 02 Közlekedésüzem-viteli, hajózási és kikötõi
technikus,
52 3439 04 Szállítmányozási ügyintézõ
e) Vasútüzemi verseny
52 7001 01 Vasútüzemviteli-ellátó

Ideje: 2007. február 15. 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2007. április 16–17.
Helye: Lukács Sándor
Szakképzõ Iskola
9027 Gyõr, Mártírok u.
13–15.

2500
Ft/fõ

A Szakma Kiváló Tanulója verseny
Közlekedési csoport
33 5241 02 Karosszérialakatos
33 5233 01 Fényezõ-mázoló

Ideje: 2007. február 15., 14 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2006. március 28–30.
Helye: Lukács Sándor
Szakképzõ Iskola
9027 Gyõr, Mártírok
u. 13–15.

2500
Ft/fõ
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A versenyeket a Nemzeti Szakképzési Intézet szervezi és bonyolítja. A gyakorlati verseny a szakmai vizsga gyakorlati
vizsgarészének feltételei szerint zajlik.
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekezdés alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított Igazolás megküldésével értesíti a
Versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett
mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki. A szakmai tanulmányi versenyekre a nevezések beküldési határideje: 2007. ja-
nuár 5.
A nevezési díj befizetését a meghirdetésben jelzett döntõt rendezõ iskola által küldött számla kiegyenlítésével kell telje-
síteni.

Dr. Bozzay Erika s. k.,
fõosztályvezetõ

Közlemény
a Mikola Sándor Országos Tehetségkutató, Fizikaverseny 3. fordulója idõpontjának megváltozásáról

A Vermes Miklós Tehetségápoló Alapítvány értesíti a Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaversenyre jelentke-
zett iskolák vezetõit, versenyszervezõit, hogy a verseny 3. fordulójának idõpontja megváltozik.
A 3. forduló új idõpontja 2007. május 6–8.

Csillag Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

DEBRECENI EGYETEM (Debrecen)
rektori megbízatásának ellátására

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

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
– a DE Szervezeti és Mûködési Szabályzat 18. §-a szerinti megfelelés,
– a megbízás idõszakában debreceni lakos,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret, tárgyaló-
képes angolnyelv-tudás,
– elkötelezettség a felsõoktatási fejlesztési programok és regionális szerepvállalásaiból következõ feladatok teljesítése, a
belsõ integrációs folyamatok és az intézményvezetés menedzseri szemléletû megújítása iránt.
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A rektor feladata: a hatályos jogszabályok és az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján az egyetem irá-
nyításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az intézmény fejlesztése és korszerûsítése és az erre irányuló munka szervezése, összefogása, ellenõrzése,
– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása a teljesítményorientált
ösztönzés módszereivel, a változó körülményekhez való jobb alkalmazkodást segítõ centralizált és decentralizált szerve-
zeti megoldásokkal,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– az egyetem képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munkairányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a gazdaságos mûködés biztosítása – a jogszabályok keretein belül – a rendelkezésre álló vagyonnal, költségvetési elõ-
irányzatokkal és bevont külsõ forrásokkal.

A pályázónak vállalnia kell, hogy:
– a rektori megbízás idõtartama alatt – hivatali kötelezettségein túl – tartós és rendszeres távollétet igénylõ megbízást
nem végez,
– 15 perces nyilvános elõadásban vázolja fõbb elképzeléseit a szenátus elnöke által összehívott fórumon,
– pályázatáról a Centrumtanács/TEK tanács véleményt nyilvánít.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismertetését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének leírását,
– az egyetem mûködésére, szervezetére, képzési, kutatási és egyéb kiemelt jelentõségû tevékenységére vonatkozó konk-
rét programját,
– az egyetem vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan
iratot, melyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetemi Szervezeti és
Mûködési Szabályzat szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást Prof. dr. Nagy János a Debreceni Egyetem rektora ad. (Cím: 4032 Debrecen, Egye-
tem tér 1., telefon: (52) 412-060.
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u 10–14.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Debreceni Egyetem rektori megbízatására”.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

PANNON EGYETEM (Veszprém)
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. július 1-jétõl 2011. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– teljes munkaidejû, határozatlan idõre szóló egyetemi tanári kinevezés,
– az egyetem által oktatott és mûvelt tudományterületek valamelyikének hazai és nemzetközi elismertségû mûvelõje,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– elkötelezettség az EU-s felsõoktatási fejlesztési programok és regionális szerepvállalásaiból következõ feladatok telje-
sítése, a belsõ integrációs folyamatok és az intézményvezetés menedzseri szemléletû megújítása iránt.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján az egye-
tem irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az intézmény fejlesztése és korszerûsítése és az erre irányuló munka szervezése, összefogása, ellenõrzése,
– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása a teljesítményorientált
ösztönzés módszereivel, a változó körülményekhez való jobb alkalmazkodást segítõ centralizált és decentralizált szerve-
zeti megoldásokkal,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása a hatékony szerve-
zeti és mûködési rend kialakításával,
– az egyetem külsõ képviseletének ellátása, a nemzetközi kapcsolatok szervezése,
– az intézményfejlesztést szolgáló humánpolitikai munka irányítása,
– a gazdasági mûködés biztosítása – a jogszabályok keretein belül – a rendelkezésre álló vagyonnal, költségvetési elõ-
irányzatokkal és bevont külsõ forrásokkal.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismertetését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének leírását,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá
minden olyan iratot, melyet a pályázó fontosnak tart.
A pályázónak az egyetem vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit az egyetem polgárai elõtt ismertetnie kell.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét,
– munkásságának 10 legfontosabb eredményét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szervezeti és
mûködési szabályzat szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben Gyimesi József személyzeti osztályvezetõ ad.
Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-540.
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A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u 10–14.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Pannon Egyetem rektori megbízatására”.

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

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM (Pécs)
rektori megbízatásának ellátására

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

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû angolnyelv-ismeret.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján az egye-
tem irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– az egyetem képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztése és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-ismeretét,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási valamint mûvészi munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismerte-
tését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének leírását,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-ismeretet tanúsí-
tó okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben Nagy Ferencné dr. rektori hivatalvezetõ ad.
Cím: Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf.: 219, telefonszám: (72) 501-507.

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u 10–14.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Pécsi Tudományegyetem rektori megbízatására”.

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

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

SZENT ISTVÁN EGYETEM (Gödöllõ)
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves egyetemi vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû angolnyelv-ismeret,
– elkötelezettség az Egyetemi Szenátus által kialakított intézményi stratégia megvalósítására az integrált egyetem auto-
nómiájának, belsõ demokratizmusának erõsítésére, oktatási, szakmai és tudományos tekintélyének közéleti befolyásá-
nak növelésére,
– határozott cselekvõkészség az akadémiai feladatok teljesítését szolgáló hatékony és eredményes gazdálkodás megva-
lósítására, az intézmény regionális, országos és nemzetközi oktatási, nevelési, kutatási, szakmai és kulturális küldetésé-
nek beteljesítésére.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján, az egye-
tem irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az egyetem képzési, tudományos kutatási, tehetséggondozási, minõségbiztosítási, igazgatási és gazdasági tevékenysé-
gének irányítása, a változó követelményekhez való jobb alkalmazkodást segítõ szervezeti megoldásokkal,
– a karok, az oktatási, kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása, a hatékony szervezeti és mûkö-
dési rend kialakítása,
– az egyetem képviseletének ellátása, nemzetközi kapcsolatépítés,
– az intézményfejlesztést szolgáló minõségi humánpolitika irányítása,
– az egyetem gazdaságos mûködtetése a rendelkezésre álló vagyon-, költségvetési irányzatok és bevételi források racio-
nális felhasználása,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása, ellenõrzése.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudásának dokumentumait,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismertetését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének leírását,
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– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezését, az idegennyelv-tudást tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi 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.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást dr. Guth László, az egyetem fõtitkára ad.
Cím: Szent István Egyetem Fõtitkári Hivatal, 2103 Gödöllõ, Páter Károly út 1.
Telefon: (28) 410-980

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u 10–14.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Szent István Egyetem rektori megbízatására”.

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

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. § (6) bekezdése, és a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet a

BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA (székhelye Budapest)
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. augusztus 1-jétõl 2011. július 31-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– közgazdaságtudományi egyetemi szintû szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi vagy fõiskolai tanári, vagy egyetemi docensi kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti szakirányú tudományos fokozat,
– legalább 25 éves felsõoktatási gyakorlat, valamint
– legalább 15 éves felsõoktatási eredményes vezetõi munka,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga vagy egyenértékû idegen nyelv ismerete,
– nemzetközi gyakorlat, ismeretség,
– bizonyítható hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer,
– legyen a felsõoktatási és szakmai fórumok tagja, elismert személyisége és rendelkezzék ilyen irányú referenciákkal,
– legyen írásban rögzített konkrét elképzelése az integrált intézmény stratégiájára és vezetésére.

A rektor feladata:
A hatályos jogszabályok, valamint a Fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a fõiskola irányításával össze-
függõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
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– a személyzeti munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezése,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése,
– a fõiskola minõségbiztosításának irányítása,
– a fõiskolai integráció folytatása, továbbfejlesztése.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai 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,
– az integrált intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további min-
den olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai ta-
nári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományok alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Csoszánszky Zoltán fõtitkár ad.
Cím: 1149 Budapest, Buzogány u. 11–13. Telefon: 469-6660.

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u 10–14.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Gazdasági Fõiskola rektori megbízatására”.

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

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. augusztus 1-jétõl 2011. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar (esetleg külföldi) állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
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– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– a fõiskola vezetõi követelményrendszere által meghatározott további követelmények.

A rektor feladata:
A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény Szervezeti és Mûködési Rendje alapján a fõiskola irányításával össze-
függõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos, kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a fõiskola 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 egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási tudományos, kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismertetését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének leírását,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, 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, illetve fõiskolai ta-
nári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály valamint a fõiskola szervezeti
és mûködési szabályzata szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Gáti József fõtitkár ad.
Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. Telefon: 219-6604, e-mail: gati@bmf.hu
A pályázat intézményi elbírálásának határideje: 2007. április 30.

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u 10–14.).

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola rektori megbízatására”.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA (Dunaújváros)
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– a felsõoktatási törvény szerint tudományos fokozat,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– legalább 5 éves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A rektor feladata:
– a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a fõiskola irányításával
összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezése,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– fõiskola által meghatározott további feladatok.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismertetését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének leírását,
– a fõiskola vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai ta-
nári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományok alkotások, díjak jegyzékét,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Gyarmati Mariann fõtitkár ad.
Cím: Dunaújvárosi Fõiskola Rektori Hivatal, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A.
Telefon: (25) 551-108
A pályázatot az Oktatási és Kutatási Minisztérium címére 1 eredeti példányban kell benyújtani (Oktatási és Kulturális
Minisztérium Felsõoktatási Fõosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Dunaújvárosi Fõiskola rektori megbízatására”.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

KECSKEMÉTI FÕISKOLA
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. július 1-jétõl 2011. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A rektor feladata:
– a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési rendje alapján a fõiskola irányításával össze-
függõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismertetését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének leírását,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári, illetve fõiskolai tanári kinevezést, az ide-
gennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabály és a fõis-
kola szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben Nánásiné dr. Tóth Éva fõtitkár ad.
Cím: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2. Telefon: (76) 501-962.

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola rektori megbízatására”.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. július 1-jétõl 2011. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a 2005. évi CXXXIX. tv. 29. §-ának (7) bekezdésben foglalt feltételek,
– magyar állampolgárság,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A rektor feladata:
– a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola irányításával
összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismertetését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének leírását,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai ta-
nári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabály és a fõis-
kola szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben Halkóné dr. Rudolf Éva, a Humánerõforrások Osztályának veze-
tõjétõl lehet kérni.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.
Telefon: (42) 599-420
E-mail: rudolfe@nyf.hu

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola rektori megbízatására”.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

SZOLNOKI FÕISKOLA
rektori megbízatásának ellátására

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

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és a fõiskola képzési programjához kötõdõ szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– széles körû felsõoktatási, gazdasági, társadalmi kapcsolatrendszerrel rendelkezzen.

A rektor feladata:
– a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola irányításával
összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a fakultások, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismertetését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének leírását,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai ta-
nári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a fõ-
iskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, illetve a fõiskola
dolgozói megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Boda Mihály fõtitkár ad.

Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 9.
Telefon: (56) 421-455/267 mellék.
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A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani egy eredeti példányban (Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium Felsõoktatási Fõosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola rektori megbízatására”.

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

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet a

TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA (Szarvas)
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. július 1-jétõl 2011. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári, fõiskolai tanári, egyetemi docensi kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegen nyelv ismerete.

A rektor feladata:
– a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola irányításával
összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos, kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységének ismertetését,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének leírását,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, további
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai ta-
nári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a fõ-
iskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben a fõtitkár ad.
Cím: Tessedik Sámuel Fõiskola 5400 Szarvas, Szabadság út 2.
Telefon: (66) 216-581.

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatás Fõosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. április 30.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Tessedik Sámuel Fõiskola rektori megbízatására”.

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

Ü. i. szám: OKM – 10675/2006.

A KAPOSVÁRI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Matematika és Fizika Tanszékére

tanszékvezetõi megbízásra és
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: analízis és más matematikai ismeretek oktatása, tananyag-fejlesztési feladatok
ellátása, szakmai munkájával az egyetemen, a kar szervezeti fejlesztésének segítése, PhD-hallgatók képzésébe való be-
kapcsolódás. Az egyetemi docensi munkakörben ellátandó további feladatokat a Kaposvári Egyetem Foglalkoztatási
Követelményrendszere tartalmazza.

Az egyetemi docensi munkakör betöltésére pályázhatnak:

– akik rendelkeznek matamatika–fizika szakos középiskolai tanári egyetemi oklevéllel, matematika-számítástudomá-
nyok tudományágban szerzett doktori (PhD) fokozattal, egyetemi oktatási gyakorlattal, jelentõs publikációs tevékeny-
séggel, továbbá megfelelnek a Kaposvári Egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában az egyetemi docensi munka-
körre elõírt feltételeknek.

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, a Kaposvári Egyetem stratégiai el-
képzeléseihez illeszkedõ oktatási és kutatási program kialakítása, a tanszék feladatai és személyi állomány közti össz-
hang megteremtése, továbbá mindazon feladatok, amelyeket az egyetemi SZMSZ a tanszékvezetõ feladataként
meghatároz.

A tanszékvezetõi megbízásra pályázhatnak:

– Az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok, egyetemi docensek, továbbá azok az oktatók,
akik jelen vezetõi megbízásra szóló pályázattal egy idõben egyetemi docensi munkakörre nyújtanak be pályázatot, és
megfelelnek az egyetemi docensi pályázati kiírásnak. A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fo-
kozattal, egy idegen nyelvbõl államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával kell rendelkeznie. A pályázónak
rendelkeznie kell a tanszék oktatási és kutatási tevékenységének fejlesztésére irányuló elképzelésekkel. A pályázat elbí-
rálásánál elõnyben részesülnek azok, akik Matematika- és számítástudományok tudományágban szerzett tudományos
fokozattal nem rendelkeznek.
– A Kaposvári Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló azon személyek, akik Matematika- és számítástu-
dományok tudományágban szerzett tudományos fokozattal rendelkeznek, megfelelnek a Kaposvári Egyetem
SZMSZ-ében meghatározott egyetemi docensekre vonatkozó feltételeknek, vagy egyetemi tanári címmel rendelkeznek.
Ebben az esetben a pályázati felhívás egyúttal egyetemi docensi, illetve egyetemi tanári munkakör betöltésére is szól.
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Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszékére
további közalkalmazotti jogviszony keretében részmunkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: humánerõforrás-menedzsment, valamint közösség és vezetõi készség fejlesz-
tési ismeretek oktatása, tananyag-fejlesztési feladatok ellátása, szakmai munkájával az egyetemen, a kar szervezeti fej-
lesztésének segítése, PhD-hallgatók, képzésbe való bekapcsolódás. Az egyetemi docensi munkakörben ellátandó to-
vábbi feladatokat a Kaposvári Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere tartalmazza.
Az egyetemi docensi munkakör betöltésére pályázhatnak: akik rendelkeznek egyetemi oklevéllel, gazdálkodás- és szer-
vezéstudományok tudományágban szerzett doktori (PhD) fokozattal, egyetemi oktatási gyakorlattal, értékelhetõ kuta-
tási, projektszervezési tapasztalattal, továbbá megfelelnek a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatá-
ban az egyetemi docensi munkakörre elõírt feltételeknek.

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 oktatómunkájára vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles máso-
latát (amennyiben a személyi anyagban már van, akkor a humánpolitikai csoporton igazolt másolat mellékelendõ),
– publikációs jegyzéket,
– szakmai-közéleti tisztségek felsorolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (amennyiben a személyi anyagban, már van, akkor a hu-
mánpolitikai csoporton igazolt másolat mellékelendõ),
– 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: a beadási határidõtõl számított 60. nap.
Az egyetemi docensi (egyetemi tanári) kinevezés idõtartama határozatlan idejû, a tanszékvezetõi megbízás 4 év, a várha-
tó kezdõ idõpont: 2007. február 1.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Kaposvári Egyetem Humánpolitikai Csoport vezetõje ad.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban a Kaposvári
Egyetemi Rektori Hivatalának Humánpolitikai Csoportjához (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.).

Horn Péter s. k.,
akadémikus, rektor

A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETE
pályázatot hirdet
fõállású tanszékvezetõ fõiskolai tanári/docensi állás betöltésére a
Tanításelméleti Tanszéken,
fõállású tanszékvezetõi fõiskolai tanári/docensi állás betöltésére a
Konduktív Pedagógiai Tanszéken,
fõállású tanszékvezetõ fõiskolai tanári/docensi állás betöltésére a
Neurorehabilitációs Tanszéken,
fõállású tanszékvezetõ fõiskolai tanári/docensi állás betöltésére a
Nevelés- és Társadalomtudományi Tanszéken

A részletes pályázati felhívások megtekinthetõk honlapunkon: www.peto.hu.
A pályázatok beadási határideje az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30. nap.

Dr. Makói Zita s. k.,
rektor
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A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
Klasszikus Balett, Moderntánc Tanszékén
docensi állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– a felsõbb évfolyamok oktatási feladatainak ellátása,
– koreográfusi tevékenység,
– aktív részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában,
– a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola nyilvános elõadásaira történõ felkészítésében való részvétel,
– a tanszék gondozásában lévõ szakok fejlesztése,
– a tanszékvezetõ által megjelölt oktatási és kutatási feladatok elvégzése.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettség,
– hazai és nemzetközi táncmûvészi teljesítmény,
– doktori fokozat vagy azzal egyenértékû díj, helyezés,
– egy idegen nyelv elõadói, illetve oktatásszintû ismerete,
– legalább hároméves, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán szerzett oktatási tapasztalat,
– mûvészi, illetve tudományos kapcsolatok bel- és külföldön,
– szakmailag elismert és dokumentált mûvészi tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, mûvészeti, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– az oktató, nevelõ, mûvészi, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, tudományos, illetve mûvészeti fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Magyar Táncmûvészeti Fõisko-
la rektorához (1145 Budapest, Columbus u. 87.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a
fõiskola titkára ad.

Ifj. Nagy Zoltán s. k.,
rektor

Zárás után érkezett pályázati felhívások

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

1. 2. 3. 4.

Abaliget Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7678 Abaliget,
Kossuth u. 87.
Tel.: (72) 598-001,
498-645

Óvodavezetõ Fõiskolai szintû óvoda-
pedagógusi v., két év
szgy., angol középfokú
nyelvvizsga, legalább
alapfokú számító-
gép-kezelõi és interne-
tes ismeretek.
Elõny: felsõfokú
szociális munkás vagy
szociális menedzseri v.,
vagy ilyen irányú tanul-
mányok folytatása

ÁEI: elbírálást követõen azon-
nal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
15. nap.
Pc: Abaliget község polgármes-
tere, „Pályázat” megnevezéssel
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1. 2. 3. 4.

I. Rákóczi György
Gimnázium, Szakkö-
zép- és Általános Iskola
4130 Derecske,
Lengyel u. 1.

Gazdasági vezetõ Felsõfokú szakirányú v.,
mérlegképes könyvelõi
képesítés és költségve-
tési intézménynél szer-
zett legalább hároméves
gyak.

ÁEI: 2007. febr. 1.
Pc: Baranya Károly igazgató

Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi
Társulás
2462 Martonvásár,
Budai út 23.

Szent László Völgye
Segítõ Szolgálat
2462 Martonvásár,
Budai út 4.
Feladat: a Szent László
Völgye Többcélú Kis-
térségi Társuláson belül
Baracska, Gyúró, Kajá-
szó, Martonvásár, Rác-
keresztúr, Tordas
települések szociális és
gyermekjóléti alapszol-
gáltatási (családsegítés,
gyermekjóléti szolgálta-
tás, pszichiátriai bete-
gek közösségi ellátása
és támogató szolgálat)
feladatainak szervezése
és irányítása

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. szá-
mú melléklete szerinti
szakirányú szakképzett-
ség, illetve a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú melléklete
szerinti felsõfokú képe-
sítés, legalább öt év fel-
sõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás terüle-
tén végzett munkakör-
ben szerzett szgy.
Büntetlen elõélet, szo-
ciális szakvizsga.
Elõny: költségvetési in-
tézmény gazdálkodásá-
ban szerzett tapasztalat,
helyismeret, vezetõi
gyakorlat, kistérségi
feladatellátásban szer-
zett gyakorlat

ÁEI: 2007. febr. 1.
A megbízás 2012. jan. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
való megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ soron
következõ Társulási Tanács ülé-
sének napja.
Juttatás: illetmény a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a
257/2000. (XII. 26.) Korm. ren-
delet elõírásai szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
szakvizsga letételét tanúsító ok-
irat másolatát, nyilatkozatot ar-
ról, hogy a pályázati anyagot az
eljárásban részt vevõk megis-
merhetik.
f: Krepsz János irodavezetõ
Tel.: (22) 569-128

Fellner Jakab Általános
Iskola, Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Sárberek

Fellner Jakab Általános
Iskola Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Füzes utca
német szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. jan. 1.
Juttatás: étkh.
Pc. igazgató

Sárberki Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Sárberki ltp. 503.
Tel./fax: (34) 311-292
E-mail: sarberki@free-
mail.hu

Tanító–informatika Fõiskola–informatika
mûveltségi szakterület

ÁEI: 2007. jan. 1.
A megbízás 2007. jún. 30-ig
szól

tanulószobai foglalko-
zást tartó tanár

pedagógiai fõiskolai
v.–bármely szak

31. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3215



Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny 2006. október 30-án L. évfolyam 27. számában a 3011. oldalon hibásan jelent meg a Dunaújvárosi
Fõiskola Közgazdaságtudományi Intézetének Pénzügy Ellenõrzés Tanszékre és Gazdaságtan Tanszékre kiírt két fõisko-
lai tanári pályázati kiírás szövege, mely kiírás ez okból visszavonásra kerül.

A helyes pályázati felhívás szövege az alábbi.

A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Pénzügy Ellenõrzés Tanszékére
fõiskolai tanári állás betöltésére

1. A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: tanszékvezetõi feladatok ellátása, a tanszék oktató- és kutatómunkájának irá-
nyítása, a tanszék fiatal oktatóinak szakmai elõrehaladásának segítése, pénzügyi szaktárgyak oktatásának megszervezé-
se, kapcsolódó tananyagok megfelelõ szakmai színvonalának folyamatos biztosítása, részvétel a tanszék, az intézet tudo-
mányos-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 Követelményrend-
szerében foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.

Gazdaságtan Tanszékére
fõiskolai tanári állás betöltésére

1. A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: tanszékvezetõi feladatok ellátása, a tanszék oktató- és kutatómunkájának irá-
nyítása, a tanszék fiatal oktatóinak szakmai elõrehaladásának segítése, a tanszékhez tartozó tantárgyak tananyag-fejlesz-
tési munkáinak irányítása, regionális gazdaságtan, területfejlesztés és területi tervezés, turizmus-gazdaságtan, közleke-
dés és turizmus tantárgyak oktatásának megszervezése, elõadások megtartása, részvétel a tanszék, az intézet tudomá-
nyos-kutatási 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 Foglalkozta-
tási Követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.

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 részletezettségû 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 a pályázati hirdetmény közzétételétõl számított 30 napon belül 5 példányban kell
benyújtani a Dunaújvárosi Fõiskola rektorához (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a, 142. iroda). Részletes felvilágo-
sítást és pályázati anyagot Tajcsnek Mónika személy- és munkaügyi elõadó ad. Humánerõforrás Igazgatóság: 142. iroda,
(25) 551-276.

Dr. Bognár László s. k.,
rektor
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Az Oktatási Közlöny 27. számának (2006. október 30.) 2956. oldalán helytelenül jelent meg a Szent István Egyetem Ké-
mia Tanszék egyetemi tanári álláshelyének betöltésére kiírt pályázati felhívás. A felhívás szövege helyesen:

„Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– okleveles vegyészi diploma…”

Dr. Pálinkás Istvánné s. k.,
személyzeti vezetõ
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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 Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

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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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 Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint 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
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
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 jelzõ-
számára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint 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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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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 Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 meg-
rendelhetõ 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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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.
06.3855 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

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
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 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

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.
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