
JOGSZABÁLYOK

2006. évi LXXXVI.
törvény

a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény módosításáról*

1. § A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994.
évi XL. törvény 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„13. § (2) Az Akadémia Alapszabályának elfogadásá-
hoz és módosításához a határozatképes közgyûlésen jelen

levõ szavazásra jogosultak kétharmadának igen szavazata
szükséges.”

2. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. október 30-i ülésnapján fogadta el.
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Az oktatási és kulturális miniszter
11/2006. (XI. 10.) OKM

rendelete
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet,
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet

és a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet

módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 94. §-a (1) bekezdé-
sének b), f), h) és k) pontjában, a tankönyvpiac rendjérõl
szóló 2001. évi XXXVII. törvény 29. §-ának (1) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján az oktatási és kulturá-
lis miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) és c) pontjá-
ban foglaltak végrehajtására a következõket rendelem el:

1. §

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) a kö-
vetkezõ címmel és 39/G–39/I. §-sal egészül ki:

„A képességfejlesztõ, kompetencia alapú oktatás

39/G. § (1) A képességfejlesztõ, kompetencia alapú ok-
tatás keretében az 1. § (1) bekezdésének b)–d) és f) pontjai-
ban felsorolt iskola az elõírt tananyagot a mûveltségi terü-
leteket követõ szerkezetben közvetíti, építve a tanulók
együttmûködési készségére és akaratára, középpontba he-
lyezve a tanulók tudásának, képességének, személyiségé-
nek fejlesztését.

(2) A képességfejlesztõ, kompetencia alapú oktatás
megszervezését az oktatási és kulturális miniszter által ki-
adott képességfejlesztõ, kompetencia alapú oktatási prog-
ramok (a továbbiakban: képességfejlesztõ program) segí-
tik, amelyeket az érintett iskolának alkalmaznia kell.

(3) Az oktatási és kulturális miniszter a képességfejlesz-
tõ program kiadása elõtt beszerzi az Országos Köznevelési
Tanács véleményét. Az Országos Köznevelési Tanács ab-
ban a kérdésben foglal állást, hogy a képességfejlesztõ
program pedagógiai, tartalmi és logikai szempontból egy-
séges-e. Az oktatási és kulturális miniszter a kiadott képes-
ségfejlesztõ programhoz való hozzáférés lehetõségét és
feltételeit az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlap-
ján közzéteszi.

A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programja

39/H. § (1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programban (a továbbiakban: Kollégiumi
Program) részt vehet a kollégium, a középiskola és a szak-
iskola, amelynek célja megteremteni a feltételeket ahhoz,

hogy a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók megkezd-
hessék és sikeresen befejezhessék a középfokú tanulmá-
nyaikat, középiskolai végzettséget, illetve államilag elis-
mert szakképesítést szerezhessenek.

(2) A Kollégiumi Programban részt vevõ kollégium ki-
választása – az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
kiírt – nyilvános pályázat útján történik. A pályázatot az
Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján kell meg-
hirdetni.

(3) A pályázatokat az e célra létrehozott bizottság – a
pályázati határidõ lejártát követõ harminc napon belül –
bírálja el. A gyõztes pályázók nevét – a pályázatok elbírá-
lásától számított öt napon belül – az Oktatási és Kulturális
Minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(4) A bizottság három tagú, amelybe az oktatási és kul-
turális miniszter delegálja a Kollégiumi Program vezetõ-
jét, a Kollégiumi Program tanácsadó testületének egy tag-
ját és az Országos Kollégiumi Szövetség egy tagját. A bi-
zottság maga határozza meg mûködésének rendjét, azzal a
megkötéssel, hogy döntését egyszerû szótöbbséggel hoz-
za. A tagokat a tevékenységük ellátásáért díjazás nem illeti
meg.

(5) A pályázathoz csatolni kell a
a) Kollégiumi Program indítására vonatkozó intézmé-

nyi alapító okiratot,
b) fenntartó – a pályázaton való részvételt támogató –

nyilatkozatát,
c) kollégium – az Oktatási Közlöny 2005. évi XLIX.

évfolyam 4/1. számában közzétett „Hátrányos Helyzetû
Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában” megha-
tározottak szerint elkészített – pedagógiai programját,

d) Kollégiumi Programban partnerként közremûködõ
iskola nyilatkozatát arról, hogy biztosítja a résztvevõk fel-
készítését az iskolai tanulmányokra, illetve a tanulmányok
megkezdését és a tanulmányok alatti felkészítést.

(6) A Kollégiumi Programba a tanév rendjében megha-
tározottak szerint lehet bekapcsolódnia annak, aki – abban
a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül –
halmozottan hátrányos helyzetû, és

a) tanulói jogviszonyban áll, valamint a középiskola
vagy szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, vagy

b) a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése alap-
ján felzárkóztató oktatásban kíván részt venni.

(7) Az intézmény tájékoztatja a tanulót a Kollégiumi
Programban való részvétel során õt megilletõ jogokról és
az õt terhelõ kötelezettségekrõl.

A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programja

39/I. § (1) A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programban (a továbbiakban: Tehetség-
gondozó Program) részt vehetnek azok a középiskolák és
kollégiumok, amelyek közösen vállalják a program célki-
tûzéseinek a megvalósítását, valamint céljuk esélyt terem-
teni a felsõoktatásba történõ bejutásra azoknak a hátrányos
helyzetû tanulóknak, akik a Tehetséggondozó Program-
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ban való részvétel nélkül nem vagy csak aránytalan nehéz-
séggel kezdhetnék meg tanulmányaikat a felsõoktatásban.

(2) A Tehetséggondozó Programban részt vevõ közép-
iskola és kollégium kiválasztása – az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által kiírt – nyilvános pályázat útján törté-
nik. A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium
honlapján kell meghirdetni.

(3) A pályázatokat az e célra létrehozott bizottság – a
pályázati határidõ lejártát követõ harminc napon belül –
bírálja el. A gyõztes pályázók nevét – a pályázatok elbírá-
lásától számított öt napon belül – az Oktatási és Kulturális
Minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.

(4) A bizottság három tagú, amelybe az oktatási és kul-
turális miniszter delegálja a Tehetséggondozó Program
vezetõjét, a Tehetséggondozó Program tanácsadó testüle-
tének egy tagját és az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ram Intézményei Egyesületének az elnökét. A bizottság
maga határozza meg mûködésének rendjét, azzal a megkö-
téssel, hogy döntését egyszerû szótöbbséggel hozza. A ta-
gokat a tevékenységük ellátásáért díjazás nem illeti meg.

(5) A pályázathoz csatolni kell a
a) Tehetséggondozó Program indítására vonatkozó in-

tézményi alapító okiratot,
b) fenntartó – a pályázaton való részvételt támogató –

nyilatkozatát,
c) középiskola és a kollégium – az Oktatási Közlöny

2006. évi L. évfolyam 14. számában közzétett „Hátrányos
Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramjában” meghatározottak szerint elkészített és egymás-
sal pedagógiai szempontból összehangolt – pedagógiai
programját.

(6) A Tehetséggondozó Programba a tanév rendjében
meghatározottak szerint lehet bekapcsolódnia annak, aki
tanulói jogviszonyban áll, hátrányos helyzetû, valamint a
középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a
tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül.

(7) Az intézmény tájékoztatja a tanulót a Tehetséggon-
dozó Programban való részvétel során õt megilletõ jogok-
ról és az õt terhelõ kötelezettségekrõl.”

2. §

A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, vala-
mint az iskolai tankönyvellátás rendjérõl szóló 23/2004.
(VIII. 27.) OM rendelet 26/A. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„26/A. § (1) A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében kifej-
lesztett képességfejlesztõ, kompetencia alapú oktatást se-
gítõ dokumentumokat, szakmai eszközrendszereket, az
oktatási és kulturális miniszter által közzétett képességfej-
lesztõ program részeként kell kiadni.

(2) A közzétett képességfejlesztõ programoknak a szer-
zõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatáro-
zott szabad felhasználásokon kívül történõ felhasználására

az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyilvános pályáza-
ta útján lehet engedélyt szerezni.

(3) A tankönyvjegyzéken a Nemzeti Fejlesztési Terv
keretében kifejlesztett – az oktatási és kulturális miniszter
által kiadott – képességfejlesztõ programot is fel kell tün-
tetni.”

3. §

A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról
szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet (a továbbiakban:
OM rendelet) 4. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül
ki:

„(8) Ha a közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (6) be-
kezdésében felsorolt intézmény ellátja a fejlesztõ iskolai
oktatás feladatait is, e tevékenységével összefüggésben,
hivatalos nevében és iratain használhatja a „fejlesztõ isko-
la” megnevezést.”

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az R. 6. § (10) bekezdése, valamint a 34. § (2) bekez-
dés a) pontja,

b) a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról rendelkezõ
30/2004. (X. 28.) OM rendelet 16. §-a,

c) az OM rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja, továbbá
d) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-

genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1996. (VII. 9.)
MKM rendelet 1. számú mellékletének 47. pontja, vala-
mint

e) a közalkalmazottak jogállását érintõ kérdésekrõl
szóló 30/2000. (X. 11.) OM rendelet 1. §-ában a „Magyar
Akkreditációs Bizottság Titkárságára,” szövegrész.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 39/D. §-ának (4) bekezdésében az „oktatási mi-

niszter” szövegrész helyébe az „oktatási és kulturális mi-
niszter” szövegrész,

b) az R. 2. számú mellékletének „A tanuló- és gyer-
mekbalesetekkel összefüggõ egyes feladatok A tanuló- és
gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége” címû rész
7. pontjában az „Oktatási Minisztérium” szövegrész he-
lyébe az „Oktatási és Kulturális Minisztérium” szöveg-
rész,

c) az R. 4. számú mellékletének „A nevelési-oktatási
intézmények ügyintézésének, iratkezelésének általános
szabályai és a tanügyi nyilvántartások A bizonyít-
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vány-nyomtatványok kezelése” címû rész 13. pontjában az
„Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az „Oktatási
és Kulturális Minisztérium” szövegrész, „A nevelési-okta-
tási intézmény irattári terve, az iskolai záradékok és a köte-
lezõ nyomtatványok” I. Irattári terv Nevelési-oktatási
ügyek cím 26. pont „Az alapvizsga, érettségi vizsga, szak-
mai vizsga dolgozataira vonatkozó õrzési idõ 2” szöveg-
rész helyébe „Az érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgoza-
taira vonatkozó õrzési idõ 1” szövegrész, „A nevelési-ok-
tatási intézmény irattári terve, az iskolai záradékok és a kö-
telezõ nyomtatványok” cím III. fejezet Megjegyzés rész-
ben az „Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az
„Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész,

d) az R. 8. számú mellékletének „A középfokú iskolák-
ba történõ jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabá-
lyai” címû 1.3. pontban az „Oktatási Minisztérium” szö-
vegrész helyébe az „Oktatási és Kulturális Minisztérium”
szövegrész, „A középfokú iskolákba történõ jelentkezés
rendje és a felvételi eljárás szabályai” cím 1.19. pontban az
„Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az „Oktatási
és Kulturális Minisztérium” szövegrész, „A középfokú is-
kolákba történõ jelentkezés rendje és a felvételi eljárás
szabályai” cím 2.3. pontban az „Oktatási Minisztérium”
szövegrész helyébe az „Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium” szövegrész, „A középfokú iskolákba történõ jelent-
kezés rendje és a felvételi eljárás szabályai” cím 8. pontjá-
ban az „oktatási miniszter” szövegrész helyébe az „oktatá-
si és kulturális miniszter” szövegrész
lép.

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

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
valamint a gazdasági és közlekedési miniszter

11/2006. (XI. 3.) MeHVM–GKM
együttes rendelete

a Gazdasági Versenyképesség Operatív
Program végrehajtásában közremûködõ

szervezetek kijelölésérõl szóló
15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM

együttes rendelet módosításáról

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és a Kohéziós
Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért
felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet
33. § (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeljük el:

1. §

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program vég-
rehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésérõl szóló

15/2004. (II. 16.) GKM–IHM–OM–PM–TNM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter mint a
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (a továb-
biakban: GVOP) felügyeletéért felelõs miniszter

a) a Regionális Támogatás Közvetítõ Közhasznú Tár-
saságot a GVOP 1. Beruházásösztönzési prioritás 1.1. ipa-
ri és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése
intézkedésén belül az 1.1.3. „Beszállítói integrátorok szá-
mának növelése és megerõsítésük” programkomponens
végrehajtására,

b) az IT Információs Társadalom Informatikai és Táv-
közlési Szolgáltató Közhasznú Társaságot a GVOP 4. In-
formációs társadalom- és gazdaságfejlesztés prioritás va-
lamennyi intézkedése végrehajtására,

c) a Vállalkozói Támogatásközvetítõ zrt.-t a GVOP
1.1.3. „Beszállítói integrátorok számának növelése és
megerõsítésük” komponenséhez kötõdõ pályázatkezelés-
sel kapcsolatos feladatok, valamint az 1.3.1. „Pro-aktív
Beruházás-ösztönzési tanácsadás” komponens döntés-elõ-
készítési, szerzõdéskötési és szerzõdésmódosítási felada-
tok kivételével a 1. „Beruházás-ösztönzés” prioritás intéz-
kedéseinek végrehajtására,

d) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Társa-
ságot a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
2. Kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritás vala-
mennyi intézkedése végrehajtására,

e) a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási
Irodát a GVOP 3. Kutatásfejlesztés, innováció prioritás
valamennyi intézkedése végrehajtására,
a strukturális alapok közremûködõ szervezeteként
(a továbbiakban: SA közremûködõ szervezet) jelöli ki.”

2. §

Az R. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az 1. § a)–e) pontjaiban megjelölt SA közremûkö-
dõ szervezetek kötelezettségeit a (2)–(8) bekezdések hatá-
rozzák meg.”

3. §

Az R. 2. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(8) A GVOP Irányító Hatóság külön jogszabályban
foglaltaknak megfelelõen e rendelet 3. §-ának (1) bekez-
désében meghatározott megállapodás keretében a pénz-
ügyi lebonyolítással és számvitellel kapcsolatos feladato-
kat az 1. § b)–e) pontjaiban meghatározott SA közremûkö-
dõ szervezetekre ruházza át. Ennek keretében az SA köz-
remûködõ szervezet befogadja a kifizetésigénylési kérel-
meket, a teljesítést igazoló számlákat, a számlákhoz kap-
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csolódó dokumentumokat, igazolja a teljesítést, továbbá
megküldi az átutalási megbízásokat a Magyar Államkincs-
tár részére.”

4. §

Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az SA közremûködõ szervezetnek a GVOP végre-
hajtásával kapcsolatos feladatairól, valamint azok végre-
hajtásáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a közremû-
ködõi feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközö-
ket az 5. § szerint biztosító minisztérium az SA közremû-
ködõ szervezetekkel megállapodást köt. A GVOP végre-
hajtása során alkalmazandó eljárási szabályokat a Megál-
lapodás mellékletét képezõ eljárásrend tartalmazza.”

5. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A közremûködõi feladatok ellátásához szüksé-

ges pénzügyi eszközöket 2006. évben
a) az 1. § a)–d) pontjaiban meghatározott SA közremû-

ködõ szervezet számára a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium fejezetébõl,

b) az 1. § e) pontjában meghatározott SA közremûködõ
szervezet számára a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi-
vatal fejezete terhére
kell biztosítani.

(2) A GVOP Irányító Hatóság a GVOP technikai segít-
ségnyújtás elõirányzatból az SA közremûködõ szerveze-
tek számára kiegészítõ forrást bocsáthat rendelkezésre. A
GVOP technikai segítségnyújtás elõirányzatból mûködési
célú kiadások finanszírozásához az 1. § b)–e) pontjaiban
meghatározott közremûködõ szervezetek részére nyújtha-
tó kiegészítõ támogatás.”

6. §

Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) E rendelet alkalmazásában programkomponens: az
Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások
felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi meg-
állapodások alapján finanszírozott programok monitoring
rendszerének kialakításáról és mûködésérõl szóló
102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésé-
nek a) pontjában, valamint a Tanács strukturális alapokra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló
1260/1999/EK rendeletében meghatározott intézkedésen
belül az adott területhez tartozó hasonló támogatási konst-
rukciók összessége.”

7. §

(1) Azon feladatokhoz kapcsolódó jogok és kötelezett-
ségek tekintetében, amelyeket e rendelet, valamint az R.
3. § (1) bekezdése alapján kötött megállapodás a Vállalko-
zói Támogatásközvetítõ zrt. feladatkörébe utal, a Vállal-
kozói Támogatásközvetítõ zrt. a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaság jogutódja.

(2) A GVOP 1.1.3. „Beszállítói integrátorok számának
növelése és megerõsítésük” komponens, valamint az
1.3.1. „Pro-aktív Beruházás-ösztönzési tanácsadás” kom-
ponens kivételével a 1. „Beruházás-ösztönzés” prioritás
intézkedései keretében meghirdetett pályázatok kedvez-
ményezettjeivel kötött támogatási szerzõdésekben a Ma-
gyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság helyébe jogutód-
ként a Vállalkozói Támogatásközvetítõ zrt. lép.

(3) A jogutódlással érintett támogatásközvetítési fel-
adatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében a
Vállalkozói Támogatásközvetítõ zrt. támogatáskezelési
tevékenysége megkezdésének feltételeit a Magyar Fej-
lesztési Bank Részvénytársaság haladéktalanul biztosíta-
ni köteles.

8. §

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

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
4. §-a hatályát veszti.

9. §

Ez a rendelet az Európai Bizottságnak a strukturális ala-
pok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenõr-
zési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi ren-
delet végrehajtása részletes szabályairól szóló
438/2001/EK rendelet végrehajtásához szükséges rendel-
kezéseket állapít meg.

Dr. Szilvásy György s. k., Dr. Kóka János s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ gazdasági és közlekedési

miniszter miniszter

HATÁROZATOK

A Miniszterelnök
66/2006. (X. 30.) ME

határozata
a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagja

megbízatása visszavonásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a Magyar Felsõok-
tatási Akkreditációs Bizottság mûködésérõl szóló
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69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
c) pontja alapján – az oktatási és kulturális miniszter javas-
latára –

dr. Róna-Tas Andrásnak,
az MTA r. tagjának, a Szegedi Tudományegyetem ny.

egyetemi tanárának a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottság tagsági teendõinek ellátására vonatkozó megbí-
zatását – felmentésének kezdeményezésére tekintettel –

visszavonom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
67/2006. (X. 30.) ME

határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben, az
oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére

dr. Balogh Imrét

– 2006. október 15-ei hatállyal –

fõiskolai tanárrá

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Versenyfelhívás a Kalmár László Országos Matematika Versenyre

A matematikai tehetséggondozás és kiválasztás egyik legeredményesebb módja a Tudományos Ismeretterjesztõ Tár-
sulat által szervezett Kalmár László Matematika Verseny.

A TIT Országos Szövetségi Irodája és a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesülete a 2006/2007-es tanévben is
meghirdeti a Kalmár László Országos Matematika Versenyt az általános iskolák 3–8. osztályos (illetve más iskolatípu-
sok ennek megfelelõ évfolyamú) tanulói számára.

A vetélkedõre a KMBK körök legjobbjai mellett más matematika szakkörök tanulói, illetve tehetséges diákok egyéni-
leg is nevezhetnek. (Részükre a részvétel feltételeirõl a megyei/területi TIT egyesületek, illetve a verseny szervezõi
nyújtanak tájékoztatást).

A verseny rendszere:
1. A házi – iskolán belüli – versenyt (javasolt) a tanári munkaközösségek, szaktanárok szervezik, melynek eredménye
alapján nevezik a tanulókat a megyei szintû fordulóra. A háziverseny elõtt a megyei/területi forduló szervezõivel kell a
kapcsolatot felvenni, mivel õk határozzák meg helyileg a következõ fordulóba jutás módját.
A háziversenyeket februárban javasoljuk megrendezni.
2. Megyei/területi forduló
Idõpontja egységesen: 2007. március 24. (szombat) 10 óra.
Helyszíne: a megyei/területi szervezõk által megjelölt hely.
A fordulóra nevezett tanulók létszámát (évfolyamonkénti bontásban) a megyei szervezõknek 2007. február 23-ig
kell a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület részére megküldeni.
A megyei/területi fordulóra a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület biztosítja egységesen évfolyamonként a fel-
adatlapokat, valamint a javítási-pontozási útmutatókat.
3. Országos döntõ
Tervezett idõpontja: 2007. június 25–26–27.
Az alsó tagozatosok részére (3. és 4. osztály) a TIT Jurányi Lajos Egyesülete rendezi.
Helyszíne: Nyíregyháza.
A felsõ tagozatosok (5–8. osztály, illetve más iskolarendszerben ennek megfelelõ korosztály) részére a Kalmár László
Országos Matematika Verseny szervezõje, a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület rendezi. Tervezett helyszíne:
Vác.
Az országos döntõbe (alsó és felsõ tagozat) a megyei/területi fordulók legjobb eredményt elért tanulóit hívja meg a ver-
seny rendezõ szerve által mûködtetett versenybizottság. (A versenybizottság a javítási/pontozási útmutatóban meghatá-
rozott min. pontszámot elért és továbbküldött dolgozatok alapján azok közül választja ki a legjobbakat).



Részletes információ a versenyrõl:
TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület
1085 Budapest, Üllõi út 14.
Postacím: 1447 Budapest, Pf. 588.)
Telefon: 317-0989, 266-2246

Az alsó tagozatos döntõrõl:
TIT Jurányi Lajos Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8.
Telefon: 06 (42) 507-280.

Naményi Béla s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
EMPIRIKUS TANULMÁNYOK INTÉZETE
SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK INTÉZETE
SZOCIOLÓGIAI INTÉZET
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
igazgatói tisztségének betöltésére

Az igazgató feladatait az egyetemi Szervezeti és Mûködési Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Mûködési Rend) 17., 18.,
19. §-ában foglaltaknak megfelelõen, a dékán felügyelete alapján látja el. A vezetõi megbízás 3 év idõtartamra szól.
Pályázhatnak az ELTE Társadalomtudományi Karon közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezõ egyetemi tanárok, habi-
litált fõiskolai tanárok és habilitált egyetemi docensek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a vezetõi munkatervet,
– tudományos önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket.

A pályázatokat a közzétételt követõ 30 napon belül a kar dékánjához, az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hiva-
talába címezve (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A) kell benyújtani nyomtatott, valamint elektronikus formában
(titkarsag.tatk@elte.hu).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata a karon folyó képzési, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenység szervezése és ellenõrzése.
A dékáni megbízás 2007. július 1-jétõl legfeljebb 4 év idõtartamra szól.
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Pályázhat az a fõállású egyetemi tanár vagy egyetemi docens, aki hazai és nemzetközi szinten szakterületének elismert
képviselõje, többéves felsõoktatási vezetõi gyakorlattal, tapasztalattal és egy világnyelv legalább középfokú ismeretével
rendelkezik. A pályázat elbírálásakor a további nyelvismeret elõnyt jelent. Képes a kar átfogó irányítására, különösen a
karon folyó képzési programok megvalósítására, fejlesztésére, a tudományos kutatás feltételeinek javítására, a kari gaz-
dálkodás felügyeletére, a szervezeti egységek összehangolt irányítására, a kar képviseletére, a hatékony mûködés bizto-
sítására, a hazai és nemzetközi kapcsolatok bõvítésére.

A pályázatnak tartalmaznia kell az egyetemi szabályzat elõírásain túlmenõen az alábbiakat:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a karon oktatott szakok helyzetének stratégiai értékelését,
– elképzeléseit a szakok stratégiai pozíciójának javítására,
– az elkövetkezendõ idõszakra tervezett szakindítási elképzeléseit, az ehhez tartozó nagyléptékû megvalósíthatósági
elemzést,
– az oktatás szervezésével és koordinálásával kapcsolatos elképzeléseit,
– a kutatás koordinálásával és finanszírozásával kapcsolatos terveit,
– elképzeléseit a gazdálkodási tevékenység ésszerûsítésére,
– személyügyi elgondolásainak alapelveit,
– vezetõi elveit és vezetési stílusát,
– referenciáit szervezetek irányításával kapcsolatban.

GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszékére
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshelyre

A kinevezett egyetemi docens feladata a Munkaszervezéstan, a Kertészeti ökonómia tantárgyak tantárgyfelelõsi felada-
tainak ellátása, a tananyag összeállítása, fejlesztése, jegyzet írása. A Vállalati gazdaságtan I. és a Mezõgazdasági vállala-
tok és ágazatok gazdaságtana tantárgyak gyakorlatainak tartása, továbbá konzulensi és adott esetben témavezetõi felada-
tok ellátása. Aktívan részt vesz az egyetemi, illetve a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben, szakmai rendezvé-
nyeken, továbbá eredményes pályázati tevékenységet folytat.
A pályázó rendelkezzék agrárszakirányú egyetemi végzettséggel, PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal,
legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlattal, rendszeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel, széles körû
hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.

MÉRNÖKI KAR
KÉMIA INTÉZETÉBEN
teljes munkaidejû egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata a szerves és fémorganikus kémiával kapcsolatos tárgyak elõadásainak tartása, tan-
tárgyfelelõsként történõ gondozása.
Vegyen részt az intézetben folyó kutatási munkában, mind alap-, mind alkalmazott kutatási témákban. Erõsítse az intézet
nemzetközi tudományos kapcsolatait. Vegyen részt oktatási kutatási pályázatok összeállításában, kutatási projektek
megvalósításában és irányításában. Folytasson színvonalas publikációs tevékenységet. Rendelkezzék jelentõs hazai és
nemzetközi szakmai elismertséggel. Vállalja TDK-, diploma- és PhD-munkák témavezetését. Vállaljon aktív szerepet a
tudományos közéletben.
A pályázó rendelkezzék szakirányú tudományos fokozattal, a munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi oktatói ta-
pasztalattal, egy államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával.

A pályázatok beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 90 napon belül kerül sor.
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A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a személyzeti osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

Dr. Gaál Zoltán s. k.,
rektor

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON,
A FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON,
A GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARON,
A TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KARON és a
KÖZPONTI SZERVEKNÉL
docensi álláshelyek betöltésére

Az álláshelyek 2007. július 1-jétõl betölthetõk, határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK nevelõmunka, továbbkép-
zés) és tudományos munkában, valamint az egészségügyi ellátásban.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga, amennyiben az adott szakterületen megszerezhetõ,
– elismert szakmai és tudományos tapasztalat,
– szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– aktív egyetemi oktatói tevékenység (pl. rendszeres gyakorlatvezetés, legalább alkalomszerû tantermi elõadás, TDK ne-
velõmunka),
– szakterületen jelentõs tudományos tevékenység,
– legalább egy világnyelv elõadó és vitaképes ismerete,
– legalább 10 éves oktatói múlt,
– a pályázó tevékenysége feleljen meg az általános szakmai etikai normáknak.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
ANATÓMIAI, SZÖVET- ÉS FEJLÕDÉSTANI INTÉZET
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– aktív részvétel a fogorvosi anatómiai kurrikulum szakmai koordinálásában, különös tekintettel az oktatási reform során
adódó követelményekre,
– oktatóként és elõadóként részvétel az intézet angol és német nyelvû anatómia oktatási programjaiban,
– önálló tudományos kutatóprogram irányítása,
– részvétel a PhD-képzésben.

Speciális feltételek:
– fogorvosdoktori diploma,
– angol és német nyelv elõadóképes ismerete,
– rendelkezzen önálló kutatóprogrammal,
– magas szintû hazai és nemzetközi publikáció.
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ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS KLINIKA
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– angol nyelvû oktatás irányítása,
– tudományos munka szervezése,
– ambuláns tevékenység szervezése.

ÉLETTANI INTÉZET
3 egyetemi docensi állás

1.
Speciális feladatok:
– részvétel az intézet graduális és posztgraduális oktatásában,
– szabadgyökképzésért felelõs enzimek élettani szerepét kutató laboratórium vezetése,
– az Élettani Intézet innovációs tevékenységének koordinálása.

Speciális feltételek:
– legalább 10 éves élettani oktatási tapasztalat (ezen belül legalább 5 tanéven keresztül tantermi elõadások tartása),
– posztgraduális (PhD) képzési tapasztalat,
– a hallgatók eredményei alapján dokumentálhatóan sikeres TDK témavezetõi tevékenység,
– szabadgyökképzésért felelõs enzimek sikeres kutatását és molekuláris biológiai módszerek sikeres alkalmazását iga-
zoló eredeti közlemények,
– benyújtott szabadalommal alátámasztható sikeres innovációs tevékenység.

2.
Speciális feladatok:
– részvétel az intézet graduális és posztgraduális oktatásában,
– transzgénikus technológiát alkalmazó laboratórium vezetése,
– német nyelvû oktatás helyettes vezetõje.

Speciális feltételek:
– legalább 10 éves élettani oktatási tapasztalat (ezen belül legalább 5 tanéven keresztül tantermi elõadások tartása ma-
gyar és német nyelven),
– posztgraduális (PhD) képzési tapasztalat,
– a hallgatók eredményei alapján dokumentálhatóan sikeres TDK témavezetõi tevékenység,
– transzgénikus modellek sikeres kutatását igazoló eredeti közlemények.

3.
Speciális feladatok:
– részvétel az intézet graduális és posztgraduális oktatásában,
– az élettani kutatásban modern képalkotó eljárásokat alkalmazó részleg munkájának szakmai irányítása.

Speciális feltételek:
– legalább 10 éves élettani oktatási tapasztalat (ezen belül legalább 5 tanéven keresztül tantermi elõadások tartása),
– a hallgatók eredményei alapján dokumentálhatóan sikeres TDK témavezetõi tevékenység,
– fény- és fluoreszcens mikroszkópos eljárások, valamint molekuláris biológiai módszerek sikeres alkalmazását igazoló
eredeti közlemények.
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FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS FEJ-NYAKSEBÉSZETI KLINIKA
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– az országos szintû otoneurológiai szakambulancia, egyensúlyvizsgáló laboratórium irányítása,
– fekvõbeteg osztályos és mûtõi feladatok ellátása,
– részvétel a magyar és angol nyelvû graduális és posztgraduális képzésben, valamint a kiemelt szintû, ún. szintentartó
orvostovábbképzésben.

Speciális feltételek:
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat az egyensúlyrendszeri betegek vizsgálatában,
– fül-orr-gégészeti és audiológiai szakvizsga,
– nagyfokú jártasság a neurológia területén,
– jártasság elektronystagmographiás, elektrofiziológiai vizsgálatokban.

I. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA
2 egyetemi docensi állás

1.
Speciális feladatok:
– a klinika angiológiai profiljának vezetése,
– az angiológiai ambuláns és fekvõbeteg-ellátás irányítása.

Speciális feladatok:
– belgyógyászatból, kardiológiából és klinikai farmakológiából szakképesítés,
– belgyógyászati angiológiából és hypertonológiából képesítés,
– oktatói, többéves szakmai és tudományos munka az angiológia területén.

2.
Speciális feladatok:
– a klinika Kutató és Izotopdiagnosztikai Laboratórium Molekuláris Biológiai Részlegén folyó kutatási munkák koordi-
nálása,
– a klinika gyógyszerforgalmának felügyelete szakmai és gazdaságossági szempontok figyelembevételével,
– a klinika informatikai rendszerének felügyelete,
– a klinika endokrin csoportja által végzett klinikai farmakológiai vizsgálatok koordinálása.

Speciális feltételek:
– belgyógyászatból, endokrinológiából és klinikai farmakológiából szakképesítés,
– jelentõs tapasztalat klinikofarmakológiai vizsgálatok koordinálásában (részvétel legalább 10 nemzetközi endokrin jel-
legû gyógyszervizsgálatban),
– tudományos munka a molekuláris biológia területén,
– jelentõs tapasztalat Unit Dose kórházi gyógyszerelosztó rendszer alkalmazásában,
– jelentõs egészségügyi informatikai gyakorlat.

II. SZ. PATHOLÓGIAI INTÉZET
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– tantermi elõadások tartása és részvétel a gyakorlati oktatásban magyar, angol és német nyelven,
– a hisztopathológiai diagnosztikus munkában való részvétel, különös tekintettel a májelváltozásokra és a daganapatho-
lógiára,
– daganatkutatással foglalkozó munkacsoport irányítása,
– molekuláris pathológiai laboratóriumi munka felügyelete,
– tudományos pályázati tevékenység.
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Speciális feltételek:
– pathológus szakvizsga,
– ráépített molekuláris pathológiai szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai és oktatási tevékenység,
– egyetemi habilitáció vagy azzal egyenértékû tudományos tevékenység igazolása,
– egyetemi molekuláris pathológiai laboratórium vezetése,
– hosszabb (többéves) eredményes külföldi tanulmányút,
– eredményes kutatási tevékenység,
– 2 világnyelv elõadóképes ismerete.

MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
2 egyetemi docensi állás

1.
Speciális feladatok:
– német nyelvû oktatás szervezése orvosi pszichológia, orvosi szociológia, pszichoszomatika c. tantárgyakból (ÁOK és FOK),
– német nyelvû orvosi pszichológia elõadások megtartása, szemináriumok vezetése,
– oktatásszervezõ és oktatásfejlesztõi feladatok,
– magatartásorvoslás, orvosi pszichológia oktatása,
– német nyelvû hallgatók pszichológiai tanácsadása,
– igazságügyi pszichológiai tevékenység kutatása.

Speciális feltétel:
– klinikai pszichológiai, igazságügyi klinikai pszichológiai és pszichoterapeuta szakvizsga.

2.
Speciális feladatok:
– a bioetikai oktatás szervezése, elõadások tartása,
– a halállal, haldoklással és gyásszal kapcsolatos kutatások szervezése,
– a haldokló betegek jogainak és ellátásának tudományos vizsgálata,
– a hospice-ellátás egészségügyi rendszerbe integrálásában való közremûködés,
– a súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi személyzet mentálhigiénéjével, kiégésük megelõzésével foglalkozó pre-
venciós programok kidolgozása és alkalmazása,
– speciális, a halállal, haldoklással és gyásszal kapcsolatos szemlélet megváltoztatását célzó oktatási programok kidol-
gozása, bevezetése a graduális orvosképzésbe és az egészségügyi szakemberek képzésébe.

Speciális feltételek:
– bölcsészettudományi diploma, valamint mentálhigiénés másoddiploma,
– 15 éves orvosi etika, valamint többéves tanatológiai oktatási gyakorlat,
– hospice- és gyásztanácsadói végzettség és hospice-okban végzett többéves mentálhigiénés gyakorlat,
– haldokló betegek ellátásának etikai, szociológiai, mentálhigiéniai vonatkozásai a témakörben kiemelkedõ nemzetközi
és magyar kutatói, szakértõi, PhD témavezetõi tevékenység.

PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINIKA
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– a klinika járóbeteg részlegének (ambulancia) vezetése,
– a korszerû pszichiátriai járóbeteg-ellátás megszervezése (pl. konzultációs-kapcsolati pszichiátria),
– angol és magyar graduális és posztgraduális pszichiátriai képzésben való oktatás,
– kényszerbetegség kutatásában való részvétel.

Speciális feltételek:
– jelentõs publikációs tevékenység,
– jártasság járóbeteg-ellátás területén,
– vezetõi tapasztalat,
– jártasság a kényszerbetegek speciális járóbeteg-ellátásában,
– angolnyelv-ismeret.
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FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
ARC- ÉS ÁLLCSONT-SZÁJSEBÉSZETI ÉS FOGÁSZATI KLINIKA
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– Arc-állcsontsebészeti Fekvõosztály vezetése,
– magyar, német, angol nyelvû graduális képzésben való részvétel,
– a posztgraduális képzésben való közremûködés,
– dentoalveoláris és maxillofaciális mûtétek végzése,
– onkológiai és traumatológiai betegellátás,
– tudományos kutatói munka.

Speciális feltételek:
– fog- és szájbetegségek, szájsebészeti és klinikai onkológiai szakvizsga,
– minimum 1 éve megvédett PhD elméleti tudományok területérõl (onkológia),
– legalább 2 idegen nyelv (elsõsorban német, angol) elõadói szintû ismerete,
– arc-állcsontsebészeti fekvõosztályos gyakorlat (minimum 15 év).

FOGPÓTLÁSTANI KLINIKA
2 egyetemi docensi állás

1.
Speciális feladat:
– gnatológia c. tantárgy oktatása, szervezése fogorvostan-hallgatók részére,
– részvétel a szak- és továbbképzésben.

Speciális feltételek:
– fog- és szájbetegségek szakvizsga,
– konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga,
– legalább egy idegen nyelven elõadások tartása (angol).

2.
Speciális feladatok:
– magatartástudományok oktatása, szervezése a fogorvostan-hallgatók részére,
– részvétel a szak- és továbbképzésben.

Speciális feltételek:
– fog- és szájbetegségek szakvizsga,
– konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga,
– pszichoterápia szakorvos,
– legalább egy idegen nyelven elõadások tartása (angol/német).

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET
egyetemi docensi állás

Speciális feladat:
– gyógyszerhordozó rendszerek határfelületi viselkedését kutató tudományos csoport irányítása.

Speciális feltételek:
– gyógyszertechnológia szakvizsga,
– angol nyelven elõadói szintû készség és tapasztalat.
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GYÓGYSZERÉSZETI KÉMIAI INTÉZET
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– részvétel a gyógyszerészi kémia tantárgy oktatásában (elõadások tartása, gyakorlatvezetés, szakdolgozat témavezetés,
továbbképzõ elõadások tartása),
– részvétel a Gyógyszerészi Kémiai Intézet kiroptikai kutatócsoportjának munkájában.

Speciális feltételek:
– kémia (fizikai-kémiai) gyógyszerellenõrzés szakvizsga,
– angol nyelven elõadókészség és oktatási tapasztalat.

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR
SPORTÁGI INTÉZET
Úszás-Vízi sportok Tanszék
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– elméleti és gyakorlati foglalkozások vezetése az edzõi és humánkineziológia szakon, magyar és angol tagozaton,
– az úszás sportszakmai gyakorlat önálló vezetése,
– részvétel a tanszéki kutatómunkában, az eredmények publikálása,
– szerzõként részvétel egyetemi jegyzet és tankönyv írásában,
– hazai és külföldi szakirodalom tanulmányozása,
– részvétel hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon.

Speciális feltétel:
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi és szakedzõi végzettség.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
Társadalomtudományi Tanszék
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– a sportfilozófia, esztétika, etika tantárgyak oktatása valamennyi szakon és tagozaton,
– a test, mint filozófiai probléma, mozgás és táncterápia kutatása,
– részvétel a tanszéki kutatómunkában, az eredmények publikálása,
– hazai és külföldi szakirodalom tanulmányozása.

Speciális feltétel:
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi és szakedzõi végzettség.

SPORTÁGI INTÉZET
Sportjáték Tanszék
2 egyetemi docensi állás

1.
Speciális feladatok:
– röplabda oktatása valamennyi szakon és tagozaton magyar és angol nyelven,
– közremûködés a játékelmélet és stratégiai taktikai sportágak elemzõ, felkészítõ gyakorlatában,
– kutatómunkája hazai és nemzetközi röplabda sportág átfogó elemzése,
– irányító szerep vállalása a hallgatók TDK-n való szereplésébe,
– kapcsolat fenntartása a hazai Röplabda Szövetséggel alkotó együttmûködés érdekében.
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Speciális feltétel:
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi és szakedzõi végzettség.

2.
Speciális feladatok:
– az egyetemi szintû kézilabda oktatása a nappali és levelezõ tagozaton, a meghirdetett egyéb szakirányokban magyar és
idegen nyelven,
– kapcsolattartás a szövetséggel a kézilabdázás nemzetközi kutatásával kapcsolatban,
– részvétel a hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon.

Speciális feltételek:
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi és szakedzõi végzettség,
– doktori fokozat vagy ezzel egyenértékû az olimpiai játékokon, felnõtt vb-n, eb-n elért elsõ három helyezés szakedzõi
tevékenysége.

KINEZOLÓGIAI ÉS SPORTORVOSI INTÉZET
Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– a biológia, genetika, humánbiológia, dietetika, táplálkozásélettan, sportegészségügyi ismeretek tantárgyak oktatása,
– a biológia, genetika, humánbiológia tantárgyak vezetése,
– a gyermekek alkati és funkcionális fejlõdésének kutatása, az életmód hatásának vizsgálata a gyermeki és serdülõkori
fejlõdésre,
– kutatómunkájában TDK-hallgatók foglalkoztatása.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszék
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– az edzéselmélet, testneveléselmélet tantárgyak oktatása,
– tanterv elméleti kutatások,
– az életkornak megfelelõ képzés, terhelés, terhelhetõség kutatása,
– sportjátékok edzéselméletének kutatása,
– részvétel hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon.

Speciális feltételek:
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi és szakedzõi végzettség,
– doktori fokozat vagy ezzel egyenértékû olimpiai játékokon, felnõtt vb-n, eb-n elért elsõ három helyezés szakedzõi te-
vékenysége.

Rekreáció Tanszék
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– a turisztika, tájfutás, mûlesiklás, illetve minden havas sportág elméleti és gyakorlati oktatása,
– rekreációs táborok szervezése és vezetése,
– részvétel a tanszéki kutatómunkában, az eredmények publikálása,
– hazai és külföldi szakirodalom tanulmányozása,
– részvétel hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon.

Speciális feltétel:
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi és szakedzõi végzettség.
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KÖZPONTI SZERVEK
Mentálhigiéné Intézet
egyetemi docensi állás

Speciális feladatok:
– kultúrák, vallások, ideológiák, értékek, etika stúdiumokon elõadások tartása,
– multidiszciplináris esetmegbeszélésen csoportvezetés,
– integratív, tevékenységkísérés, projekt szemináriumokon csoportvezetés,
– konzulensi, opponensi feladatok ellátása, vizsgáztatás,
– doktori iskola képzési programjának megvalósításában való részvétel,
– idegen nyelvû szakmai folyóiratnál szerkesztõi feladatok ellátása,
– részvétel az intézet által indítandó szociális munkás mesterképzés kidolgozásában és megvalósításában,
– az intézet kutatási munkáiban való részvétel,
– nemzetközi kapcsolatok építése.

Speciális feltételek:
– bölcsészettudományi végzettség,
– többéves külföldi oktatási gyakorlat,
– többéves nemzetközi kutatói gyakorlat,
– idegennyelvû folyóirat- és könyvszerkesztõi gyakorlat,
– doktori iskolában témavezetõi akkreditáció,
– dokumentált együttmûködés a Mentálhigiéné Intézettel,
– felsõfokú angol nyelvvizsga.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítványok vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben pályázati feltétel),
– tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,
– orvosok és gyógyszerészek alap- és mûködési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,
– Személyi adatlap (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán, vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– Kérdõív az egyetemi docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz címû nyomtatvány (beszerezhetõ az egyetem
Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán, vagy letölthetõ a www.old.sote.hu/human honlapról),
– megjelent közlemények elsõ oldalának fénymásolata,
– tudományos munkák jegyzéke (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított jegyzéket a Semmelweis Egyetem Köz-
ponti Könyvtárába kell hitelesíttetni),
– az önéletrajzot és a kérdõívet elektronikus formában is csatolni kell floppyn vagy az uanita@rekhiv.sote.hu e-mail
címre.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az egyetem Humánmerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26. fszt. 11.) kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor
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A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA
pályázatot hirdet az
IDEGEN NYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladatai:
– vegyen részt az Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézethez tartozó tantárgyak oktatásában,
– az intézetben oktatott tantárgyak ismeretanyagának folyamatos fejlesztése a korszerû oktatástechnikai feltételek fel-
használásával,
– készítsen jegyzeteket, tankönyveket, oktatási segédanyagokat,
– végezzen oktatásszervezési feladatokat (új tematikák, oktatási programok készítése, összehangolása stb.), irányítsa a
fiatal munkatársak szakmai munkáját,
– mûködjön közre pályázatok kidolgozásában, megvalósításában,
– végezzen önálló tudományos munkát, ennek eredményeit publikálja,
– mûködjön közre intézeti és kari feladatok szervezésében és megoldásában, aktívan vegyen részt a kari, a fõiskolai szak-
mai és társadalmi közélet fórumain,
– kapcsolódjon be a fõiskolán kívüli szakmai együttmûködésbe belföldön és külföldön.

Pályázati feltétel:
– a fõiskolai tanári feladatokra pályázónak meg kell felelnie a Felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a
fõiskolai oktatói követelményrendszerben foglalt feltételeknek,
– a pályázatot a fõiskola teljes munkaidejében foglalkoztatott oktatója nyújthatja be,
– PhD/CSc-fokozat megléte,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat, amely legalább fele részben oktatói tevékenység,
– idegen nyelvi és irodalom szakon szerzett egyetemi diploma,
– a fõiskola valamely karán szerzett diploma vagy szakképzettség elõnyt jelent,
– publikáció az adott szakterületen,
– elõadói vagy vendégtanári tapasztalat külföldi konferencián vagy oktatási intézményben.

A pályázatnak a következõ dokumentumokat kell tartalmaznia:
– a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglaltakra,
– munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenység.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– publikációs tevékenység adatait: a teljes tevékenységen belül az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából
fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatait,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek,
– érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– továbbá minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A fõiskolai tanári kinevezésre 2007. szeptember 1-jével kerül sor.
A pályázat benyújtása
A pályázatot – mellékleteivel együtt – a fõiskola rektorának címezve a megjelenéstõl számított 30 napon belül egy erede-
ti és öt fénymásolt példányban kell benyújtani.

Dr. Roóz József s. k.,
fõiskolai rektor
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A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KARA
pályázatot hirdet
fõiskolai docensi kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása kémiai témájú tantárgyakból (szerves kémia, anyagszerkezet-vizsgálat, kémiai technológia),
– szemináriumok és laborgyakorlatok vezetése,
– részvétel a kar kutatási és tudományos munkájában,
– nemzetközi kapcsolatok bõvítése az adott területen.

A pályázó rendelkezzen:
– egyetemi oklevéllel,
– PhD-fokozattal és dr. habil címmel a kémiatudományok területén,
– angol középfokú nyelvvizsgával.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:
– pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolásra vonatkozó adatait,
– eddigi szakai munkájának ismertetését,
– publikációs tevékenységét,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– az idegennyelv-tudásra vonatkozó információkat,
– jövõbeni terveit.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél és az idegennyelv-tudást igazoló dokumentum másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– a publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve (4401
Nyíregyháza, Sóstói út 31/B).
A kinevezésre 2007. január 1. napjától kerül sor, a bérezés a Kjt. szerint történik.

Dr. Balogh Árpád s. k.,
rektor

A SZOMBATHELYI BERZSENYI DÁNIEL FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
TESTNEVELÉSI ÉS MÛVÉSZETI KAR
EMBERI ERÕFORRÁS-FEJLESZTÉSI INTÉZET
Alkalmazott Egészségtudományi Tanszékre
fõiskolai adjunktusi munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai adjunktus feladata: a Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak társadalomismeretek és
az egészségfejlesztés szakirányon belül a társadalomtudományi ismeretek moduljának gondozása, a szervezetfejlesztés,
az egészségfejlesztõ szervezetfejlesztés, az egészségfejlesztõ marketing, a tanácsadás etikája és a rehabilitáció tantár-
gyak oktatása, szakmaspecifikus terepgyakorlatok vezetése intézményekben, részvétel a tanszék tantárgyfejlesztései-
ben, kutatómunkájában, a TDK szervezésében.
A pályázónak rendelkeznie kell: humánszervezõi vagy azzal egyenértékû egyetemi diplomával, egészségfejlesztõ-men-
tálhigiénikus végzettséggel, idegennyelv-ismerettel, PhD-képzésben való részvétellel.
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A pályázathoz mellékelni kell: szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító – közjegyzõ által
hitelesített – okiratok másolatát, részletes szakmai önéletrajzot, tudományos munkák jegyzékét, érvényes hatósági erköl-
csi bizonyítványt.
A pályázatot a fõiskola rektorának kell benyújtani a megjelenést követõ 30 napon belül (9701 Szombathely, Károli Gás-
pár tér 4., Pf. 170).

Dr. Gadányi Károly s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Dombóvár Város
Önkormányzata,
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.

Szivárvány Óvoda,
7200 Dombóvári,
Zrínyi u. 10.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség
és pedagógus szakvizs-
ga. Legalább öt év
szgy. Elõny: közokta-
tás-vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi.: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testüle-
ti ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell: ve-
zetõi program, mely a pedagó-
giai programtervezetének
lényegi elemeit tartalmazza.
Pc.: Dombóvár város jegyzõje,
tel.: (74) 564-551.

Iskolaigazgató

Dombóvár Város
Önkormányzata,
7200 Dombóvár, Szent
István tér 1.

Illyés Gyula Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium,
7200 Dombóvár,
Bajcsy-Zs. u. 2.

Egyetemen szerzett
szakirányú v. és peda-
gógus szakvizsga.
Legalább öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi.: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testüle-
ti ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell: vp.,
mely a pedagógiai programter-
vezetének lényegi elemeit tartal-
mazza. Pc.: Dombóvár város
jegyzõje, tel.: (74) 564-551.
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Egyéb vezetõ

1. 2. 3. 4.

Jászapáti Városi
Önkormányzat
Képviselõ-Testülete,
5130 Jászapáti,
Velemi E. u. 2.

Egyesített Szociális In-
tézmény, 5130 Jászapá-
ti, István k. u. 17. 30
férõhelyes nappali ellá-
tást nyújtó intézmény
(idõsek klubja), étkez-
tetés, házi segítségnyúj-
tás, családsegítés,
gyermekjóléti szolgálta-
tás feladatokat ellátó in-
tézmény magasabb
vezetõ beosztású veze-
tõje.

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú mellékletében meg-
határozott felsõfokú
(egyetemi vagy fõisko-
lai) szakirányú szak-
képzettség, illetve a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
léklete szerinti felsõfo-
kú (egyetemi vagy
fõiskolai) v.
Legalább öt év felsõfo-
kú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a
szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: Az elbírálást követõ hónap
elsõ napjától. A megbízás öt
évre szól.
Pbhi.: a Szociális Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi.: a pályázati határidõ leteltét
követõ soros képviselõ-testületi
ülés. A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló okirat(ok) hi-
teles másolatát, a szakmai gyakor-
latot igazoló okirat(ok)at.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat az Egyesített Szociális
Intézmény vezetõi állására” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Szabó Lajos, Jászapáti város
polgármestere. Tel.: (57) 441-076.
F.: Nagy Erzsébet hatósági osz-
tályvezetõtõl telefonon. Tel.:
(57) 540-100/111, illetve szemé-
lyesen a polgármesteri hivatal 5.
számú irodájában, 5130 Jász-
apáti, Velemei E. u. 2.

Nyírmártonfalva
Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete,
4263 Nyírmártonfalva,
Kossuth u. 38.

Általános Mûvelõdési
Központ,
4263 Nyírmártonfalva,
Iskola tér 1.
Igazgató
(Az ÁMK igazgatója –
aki egyben az általános
iskola igazgatója is –
feladatkörébe tartozik a
napközi otthonos óvo-
da, az iskolai napközi
otthon, a klubkönyvtár
vezetése is.)

Felsõfokú pedagógusi
szakképesítés.
Legalább öt év szgy.

A megbízás öt évre szól. Pehi.:
2007. ápr. 30.
Pc.: Nyírmártonfalva község
polgármestere.

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek betöltésére

1. 2. 3. 4.

Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény, 2740
Abony, Kálvin János u.
11. Tel.: (53) 360-032

Moderntánc-oktató Táncmûvészeti fõisko-
lai szakirányú v.
Öt év szgy.

ÁEI: 2006/2007. tanév II. félévétõl.
A megbízás határozatlan idõre szól.
Pehi.: 2007. jan. 8. Juttatás: étkh. A
pályázathoz csatolni kell: a vég-
zettséget igazoló okmányok hiteles
másolatát, érvényes orvosi alkal-
massági vizsgálatot igazoló doku-
mentum fénymásolatát is.
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1. 2. 3. 4.

Gyógypedagógiai tanár
(tanulásban akadályo-
zott szakirány, vagy lo-
gopédus)

Fõiskolai v. ÁEI: 2006/2007. tanév II. félévétõl.
A megbízás határozott idõre szól.
Pehi.: 2007. jan. 8. Juttatás: étkh.
A végzettséget igazoló okmányok
hiteles másolatát, érvényes orvosi
alkalmassági vizsgálatot igazoló
dokumentum fénymásolatát is.

„Budapest” Külkeres-
kedelmi Szakközépis-
kola, 1201 Budapest,
Vörösmarty u. 89–91.

2 fõ angol–német kö-
zépiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 21.

Bartók Béla Általános
Iskola, 1225 Budapest,
Bartók Béla út 6.

Számítástechnika–fizi-
ka szakos tanár

Fõiskolai v. Pbhi.: 2007. márc. 31.
Pehi.: 2007. ápr. 30.
Pc.: Tokay Ildikó igazgató

Komárom–Bábolna
Többcélú Kistérségi
Társulás Logopédiai és
Gyógytestnevelési
Szolgálata, 2900 Ko-
márom, Klapka
György út 10.

Logopédus Felsõfokú v. ÁEI: azonnal. F.: Vizeliné Nagy
Ilona. Tel.: (34) 341-031

Szivárvány Óvoda,
2300 Ráckeve, Vörös-
marty u. 40.
Tel.: (24) 519-016
Fax: (24) 519-015

Logopédus Szakirányú ÁEI: 2007. jan. 1.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
F.: Kulcsárné Paska Ibolya óvoda-
vezetõ, e-mail: ovi@rackeve.hu

Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézmény,
2434 Hantos, Köztár-
saság tér 3.

Földrajz, fizika, kémia,
technika, szakok vala-
milyen párosításával
tanár

Fõiskolai v. Az álláshely a 2006/2007-es tanév-
re szól. ÁEI: azonnal. F.: Gyömörei
Barnáné igazgató, 06 (25) 506-095

XX. Ker. Nevelési Ta-
nácsadó, 1205 Bp.,
Mártonffy u. 76–84.

1 fõ pszichológus Szakvizsga F.: dr. Szakács Katalin igazgató
nevtan20@nevtan20.net,
fax: 283-4542

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KARON
dékáni megbízásra

Az álláshely 2007. július 1-jétõl betölthetõ, határozott idõre szóló kinevezéssel.

A kinevezendõ dékán feladatai:
– képviseli a kart az egyetemi, szakmai és tudományos közéletben,
– szervezi, irányítja és ellenõrzi a kar mûködését,
– összefogja és koordinálja a karon mûködõ oktatási és más kari szervezeti egységek munkáját,
– felügyeli a kari gazdálkodást,
– az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározottak szerint munkáltatói jogkört gyakorol,
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– kapcsolatot tart a hallgatói önkormányzat kari választmányával, az egyetemen mûködõ szakmai-érdekvédelmi szer-
vekkel és a többi karral,
– törvényességi felügyeletet gyakorol a Testnevelési és Sporttudományi Karon,
– további feladatait az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– az egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karához tartozó valamely oktatási szervezeti egységben fennálló teljes
munkaidejû egyetemi tanári vagy docensi, közalkalmazotti jogviszony,
– szakirányú egyetemi diploma,
– a karon folytatott legalább 10 éves oktatói tevékenység,
– szakterületén hazai és nemzetközi elismertség és kapcsolatrendszer,
– szakmapolitikai és közéleti aktivitás,
– szervezõi-vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató- és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– vezetõi programját,
– a fontosabbnak ítélt publikációi jegyzékét,
– idegennyelv-tudás és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító ok-
irat hiteles másolatát,
– személyi adatlap (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek ismerjék,
– az önéletrajzot és a vezetõi elképzeléseket elektronikus formában is, floppylemezen vagy az uanita@rekhiv.sote.hu
e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. A szabályszerûen
összeállított pályázatot 2 példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085 Budapest, Üllõi
út 26. fszt. 11.) kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
tudományos és továbbképzési dékánhelyettesi megbízás elnyerésére

A vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 1 évre szól és nyilvános pályázat kiírása nélkül megismételhetõ.

A dékánhelyettes feladata:
– a felsõoktatásra vonatkozó törvények, rendeletek, SZMSZ alapján a karon folyó alapképzésen kívüli képzések, kutatá-
si tevékenység, a kar pályázati tevékenységének szervezése, irányítása, ellenõrzése,
– a kari tudományos diákköri tevékenység, jegyzetek, tankönyvek, kiadványok publikációk koordinálása,
– az akkreditációs ügyekkel összefüggõ teendõk ellátása,
– a dékán segítése feladatai ellátásában,
– részvétel a kar munkájának szervezésében, irányításában és ellenõrzésében,
– a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.
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A megbízás elnyerésére pályázhatnak a karra kinevezett egyetemi és fõiskolai tanárok és docensek közül azok, akik leg-
alább 10 éves oktatói és vezetõi gyakorlattal, tudományterületükön hazai és nemzetközi elismertséggel, hazai és nemzet-
közi publikációkkal alátámasztott kutatói tevékenységgel, valamint tudományos fokozattal és 2 idegen nyelvbõl elõadó
szintû ismerettel rendelkeznek.

oktatási dékánhelyettesi megbízás elnyerésére

A vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2010. július 31-ig szól.

A dékánhelyettes fõbb feladatai:
– a karon folyó tanulmányi, oktatási és nevelési munka irányítása, ellenõrzése és koordinálása,
– tantervek és képzési programok aktualizálása,
– a kar fejlõdését szolgáló oktatási, képzési és tudományos programokra vonatkozó javaslatok elõkészítése,
– a Tanulmányi Osztály, kollégium, Nyelvi Lektorátus és a Testnevelési Csoport szakmai felügyelete,
– hallgatói önkormányzat munkájának felügyelete,
– a dékán munkájának segítése, a vezetõi döntések elõkészítése, végrehajtása az SZMSZ-ben foglaltak szerint,
– a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A megbízás elnyerésére pályázatnak:
A hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatában meghatározottak szerint a kar teljes munkaidõben, közalkalma-
zotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi és fõiskolai tanárai, docensei, akik a kar mûködésének ismeretével és leg-
alább 10 éves oktatói gyakorlattal, tudományterületükön hazai és nemzetközi elismertséggel, valamint egy idegen nyelv-
bõl elõadó szintû ismerettel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– fontosabbnak ítélt publikációinak jegyzékét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, szakmai díjait, a szakmai köz-
életben végzett munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót,
– hazai és nemzetközi publikációkkal alátámasztott kutatói tevékenység leírását,
– a kar menedzselésére, a dékánhelyettesi feladatok ellátására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, személyi adatlapot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, tudo-
mányos munkák jegyzékét,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagát az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
felsorolt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázat benyújtásának határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 15 nap.
A pályázatot a SZIE-YMÉK dékánjának címezve 3 példányban a dékáni hivatalban kell benyújtani (1146 Budapest,
Thököly út 74.).

Dr. Makovényi Ferenc s. k.,
dékán
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésé-
nek Oktatási Bizottsága
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225

Árpád Úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Árpád u. 5.
Óvodavezetõ

Püspök-kertvárosi
Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Püspök-kertváros 46.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: legkésõbb a közgyûlés
2007. júniusi ülése.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról szóló
igazolásokat is.
A pályázatot 3 példányban, „In-
tézményvezetõi pályázat”, és az
intézmény nevének megjelölésé-
vel kell benyújtani.
Pc.: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város polgármestere.
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Vízivárosi Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Sarló u. 11/E.
Óvodavezetõ

Tóvárosi Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Tóvárosi ln. 1.
Óvodavezetõ

Palotavárosi Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Kelemen Béla u. 30/A.
Óvodavezetõ
Herman Ottó Általános
Iskola
8000 Székesfehérvár,
Koppány u. 2.
Igazgató

Széna téri Általános
Iskola
8000 Székesfehérvár,
Széna tér 10.
Igazgató

Vízivárosi Általános
Iskola
8000 Székesfehérvár,
Budai u. 90.
Igazgató

Vasvári Pál Általános
Iskola
8000 Székesfehérvár,
György Oszkár tér 3.
Igazgató

Tóvárosi Általános
Iskola
8000 Székesfehérvár,
Iskola tér 1.
Igazgató

Táncsics Mihály
Általános Iskola
8000 Székesfehérvár,
Batthyány u. 1.
Igazgató

Hétvezér Általános
Iskola
Igazgató
8000 Székesfehérvár,
Hétvezér tér
Igazgató

Fõiskolán, egyetemen
szerzett tanári, tanítói v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.
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Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola
8000 Székesfehérvár,
Pozsonyi u. 99.
Igazgató

Beszédjavító Intézet
8000 Székesfehérvár,
Árpád u. 3.
Igazgató

Logopédia szakos
gyógypedagógiai tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év logopédia
szakos gyógypedagó-
giai munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Árpád Szakképzõ Isko-
la és Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 182.
Igazgató

Bugát Pál Egészségügyi
és Környezetvédelmi
Szakképzõ Iskola
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 15.
Igazgató

Gróf Széchenyi István
Mûszaki Szakközépis-
kola
8000 Székesfehérvár,
Budai u. 45.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
vagy a képzés szakirá-
nyának megfelelõ egye-
temi szintû v. és
szakképzettség, és
emellett pedagó-
gus-szakvizsga vagy
azzal egyenértékû vizs-
gát igazoló oklevél, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Nemes Nagy Ágnes
Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 13.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Tarnalelesz, Bükkszent-
erzsébet, Szentdomon-
kos és Fedémes
Községek Közoktatási
Intézményi Társulása
3258 Tarnalelesz,
Fedémesi út 8.

Általános Mûvelõdési
Központ
3258 Tarnalelesz,
Fedémesi út 10.
ÁMK Igazgató

Pedagógusdiploma, leg-
alább 5 év iskolai peda-
gógusgyakorlat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Juttatás: szl. megoldható.
A pályázatot elbírálók fenntart-
ják maguknak azt a jogot, hogy
a pályázat eredménytelenségét
kimondják.
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Tel.: (36) 357-020,
(36) 567-025
Fax: (36) 567-007

(Az ÁMK-hoz 1–8 osz-
tályos iskola gyógype-
dagógiai osztályokkal
(Tarnaleleszen), tagis-
kola (Szentdomonko-
son), óvoda,
konyhaétterem, iskolai
és községi könyvtár,
mûvelõdési ház tarto-
zik.)

Pc.: Palkovics Ákos Tarnalelesz
Községi Önkormányzat polgár-
mestere.

Budapest Fõváros XX.
kerület, Pesterzsébet
Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
1201 Budapest,
Kossuth tér 1.
Tel.: 283-1335
Fax: 283-1187

Pesterzsébeti Szociális
és Gyermekvédelmi
Központ

1201 Budapest, Nagy
Gyõri István u.
29–31/A
Intézményvezetõ

Az intézmény fõbb te-
vékenységi köre:
– szociális információs
szolgáltatás,
– szociális étkeztetés,
– házi segítségnyújtás,
– családsegítés,
– jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás,
– támogató szociális el-
látás,
– nappali szociális ellá-
tás,
– átmeneti elhelyezést
biztosító ellátás,
– gyermekjóléti köz-
pont,
– gyermekek napközbe-
ni ellátása (családi nap-
közi, házi
gyermekfelügyelet),
– gyermekek átmeneti
gondozása (helyettes
szülõ, gyermekek átme-
neti otthona),
– házi szakápolás (ott-
honápolás).

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú mellékletében elõírt
szakirányú felsõfokú v.,
legalább 5 év felsõfokú
végzettséget (szociális
munkás, szociális szer-
vezõ, szociálpolitikus,
szociálpedagógus, vagy
szociológus, pszicholó-
gus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakem-
ber, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi tanácsadó,
szociális igazgatásszer-
vezõ, szociális mene-
dzser, pedagógus,
gyógypedagógus)
igénylõ, a gyermekvé-
delem vagy a szociális
ellátás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett gya-
korlat, vezetõi
gyakorlat.
Elõny: szociális szak-
vizsga, a gyermekvéde-
lem és a szociális
ellátás területén szerzett
szgy.

ÁEI: 2007. ápr. 1.
A megbízás 2010. márc. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2007. jan. 31.
Pehi: 2007. márc. 31.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okirat hiteles
másolatát is, nyilatkozatot arról,
hogy az 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. § (8) bekezdése szerinti
feltételeknek megfelel.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc., f.: Budapest fõváros XX.
kerület, Pesterzsébet Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hi-
vatala, Egészségügyi, Szociális
és Gyermekvédelmi Osztály
Tel.: 283-1909
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Pályázati felhívás
pedagógus álláshelyek betöltésére

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

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

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

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

meg.

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.

Kossuth Zsuzsanna
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2370 Dabas,
József Attila u. 107.
Tel.: (29) 560-670
Fax: (29) 560-671
E-mail: kzsda-
bas@kzsdabas.suli-
net.hu
Honlap: www.kzsda-
bas.sulinet.hu

Matematika szakos ta-
nár (határozott idõre)

Angol szakos tanár

Történelem szakos tanár

Egyetemi v.
Elõny: informatika
szak.

Egyetemi v., számító-
gép-felhasználói szintû
ismeret.
Elõny: logisztikai szak-
mai nyelv ismerete.

Egyetemi v., számító-
gép-felhasználói szintû
ismeret.

ÁEI: 2007. január.
Pehi: benyújtás után max.
30 nap.
Juttatás: étkh., utazásikölt-
ség-hozzájárulás vagy szf.
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Ruhaipari mérnökta-
nár

Biológia szakos tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai, egyetemi
v., számítógép-fel-
használói szintû is-
merete.
Elõny: angol vagy
német nyelv ismerete.

Egyetemi v., számító-
gép-felhasználói is-
merete.

Helyesbítés

A 2006. december 6-án megjelent 31. számú Oktatási Közlöny 3210–3211. oldalán szereplõ, a Szolnoki Fõiskola rek-
tori megbízatásának ellátására kiírt pályázati kiírás szövege az alábbiak szerint módosul:

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

Dr. Törzsök Éva s. k.,
rektor
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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.
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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 2007. évi éves elõfizetési díj 21 924 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
06.4163 – 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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