
KÖZLEMÉNYEK

Közlemény Solt Ottília-díj adományozásáról

Solt Ottília emlékére, a Magyar Köztársaság oktatási
minisztere a kisebbségi oktatásban, a hátrányos helyzetû
tanulók támogatásában, továbbá a hátrányos megkülön-
böztetés elleni küzdelemben folytatott kiemelkedõ tevé-
kenységért

Solt Ottília-díjat

adományoz:

Kollárics Ferencnek, a gyulaji Általános Iskola és Napkö-
zi Otthonos Óvoda igazgatójának,
Petrécs Istvánnénak, a kalocsai Viola Utcai Óvoda vezetõ-
jének,
Radics József romológusnak, a darányi Körzeti Oktatási
Intézmény igazgatójának.

Közlemény
felsõfokú szakképzési program indításáról

A felsõoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXX. törvény 74. § (1) bekezdésének f) pontjában fog-
lalt jogkörömben közzéteszem az alábbi felsõfokú szak-
képzési program indításáról szóló döntést.

Az akkreditált iskolai rendszerû felsõfokú szakképzésrõl
szóló 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a
Tessedik Sámuel Fõiskola Fõiskolai Tanácsa 2005. jú-
nius 30-ai ülésének 53/2005. (VI. 30.) sz. határozatával az
alábbi képzés indításáról döntött.

A szakképesítés neve:
csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó

OKJ-száma:
55 8933 01

A szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó
miniszteri rendelet száma:
9/2001. (XII. 20.) SzCsM

A szakképesítésért felelõs miniszter:
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi

miniszter

A képzés indítására feljogosított felsõoktatási intézmény:
Tessedik Sámuel Fõiskola (Szarvas)

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Ügyiratszám: 30.847/2005.
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi
és oktatói állásaira

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
III. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKÁN
(1125 Bp., Kútvölgyi út 4.)
klinikai orvosi állás betöltésére

A kinevezés határozott idõre szól.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– orvosegyetemi diploma,
– egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés kereté-
ben befejezett törzsképzés,
– az egyetem oktatói-kutatói követelményrendszerében
meghatározottak.

A kinevezendõ klinikai orvos feladata:
– részvétel a klinika oktató-nevelõ, gyógyító-megelõzõ és
tudományos kutatótevékenységében,
– belgyógyászat szakképesítés megszerzése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma, vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy (helyben) hitelesített
másolata (amennyiben a pályázó rendelkezik vele),
– Orvosok Alap- és Mûködési Nyilvántartási igazolványa,
vagy (helyben) hitelesített másolata,
– személyi adatlap és nyilatkozat [beszerezhetõk az egye-
tem Humánpolitika (Önálló) Osztályán, vagy letölthetõk a
www.old.sote.hu/human honlapról.).

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben
történõ megjelenést követõ 30. nap.
Elbírálásra a beadási határidõ lejárát követõ 30 napon be-
lül kerül sor.
A pályázatot az egyetem Humánpolitikai (Önálló) Osztá-
lyára (1085 Budapest, Üllõi út 26. fszt. 11. Telefon:
266-0448) kell benyújtani.

Zelenákné Bogár Tünde s. k.,
Humánpolitikai Osztály

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
TÁJÉPÍTÉSZETI KAR
Kerttechnikai és Mûszaki Tanszék
további jogviszonyban foglalkoztatott
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási fel-
adatai:

– az Ábrázoló Geometria c. tárgy önálló elõadása és a tan-
tárgy gyakorlati vezetése, tantárgyfelelõsként a hallgatók
vizsgáztatása,
– fejlessze az oktatott diszciplínát, jegyzet, oktatási segéd-
let készítésével segítse a felkészülést,
– kapcsolódjon be a tanszék kutatási programjába, kutatási
pályázati témák vezetésébe,
– vegyen részt az oktatáshoz kapcsolódó szervezési fel-
adatokban és a tanszék külsõ kapcsolatainak fejlesztésé-
ben.

Pályázatot a kar közalkalmazotti jogviszonyban foglal-
koztatott oktatói nyújthatnak be, akik szakirányú végzett-
séggel, tudományos fokozattal és legalább egy idegen
nyelv elõadói szintû ismeretével, továbbá az ábrázoló geo-
metria oktatásában elismert szakmai tapasztalattal rendel-
keznek.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki kutatómunkáját és publiká-
ciós tevékenységét az ábrázoló geometria témakörében
végzi.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: a pályázók-
nak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló – többször
módosított – 1993. évi LXXX. törvény elõírásainak, és az
oktatási miniszter 33/2000. (XII. 26.) OM rendeletében,
valamint a BCE vonatkozó, hatályos szabályzataiban rög-
zített feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi mun-
kahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besoro-
lását, a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tar-
talmazó életrajzát, amelyben eddigi oktató-, kutató-, tudo-
mányos munkájára, elért eredményeire is ki kell térnie.
Fentieken kívül a hazai és nemzetközi szakmai, tudomány-
szervezõi és közéleti tevékenysége leírását, tudományos
közleményeinek jegyzékét, továbbá a tanszék által mûvelt
tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására
vonatkozó elképzeléseket.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, ide-
gennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolatát, személyi
adatlapot (1 példányban) és a tudományos tevékenység
nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hozzájárul ahhoz, hogy pá-
lyázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetemi sza-
bályzatok szerint erre jogosult bizottságok és testületek
megismerhetik,
– nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszo-
nyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tar-
talmáról és idõbeli behatároltságáról.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti
Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályáza-
tok beadási határidejét követõ 60 napon belül.
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A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül a
Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (az
egyetem humánpolitikai irodája részére) kell beérkeznie
egy eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest,
Köztelek u. 8. I. emelet 110.).
A pályázattal kapcsolatban szakmai felvilágosítást a Táj-
építészeti Kar Dékáni Hivatala (telefon: 482-6291) ad, to-
vábbi felvilágosítás a 482-8545-ös telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGI FÕISKOLAI KAR – Békéscsaba
fõigazgatói megbízás betöltésére

A megbízás 2006. július 1-jétõl 2010. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott kö-
vetelmények:
– egyetemi végzettség a kar profiljába tartozó tudományte-
rületek valamelyikén,
– ismertség a kar képzéséhez kapcsolódó tudományágak
valamelyikében hazai és nemzetközi téren, elismertség
felsõoktatási és/vagy szakmai fórumokon,
– legalább 3 éves felsõoktatási vezetõi gyakorlat,
– alkalmasság a kar oktatási, tudományos, igazgatási, gaz-
dálkodási, humánpolitikai tevékenységének irányítására,
– koncepciózusság a kar oktatási, tudományos tevékenysé-
ge fejlesztésében és korszerûsítésében.

A kari fõigazgató feladata:
– a fõiskolai kar képviselete,
– a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és
ellenõrzése,
– gazdálkodás a kar költségvetési kereteivel,
– a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatában meg-
határozottak szerinti munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a kar oktatási, kutatási, tudományos és továbbképzési te-
vékenységének vezetése,
– a karon folyó képzés fejlesztése és korszerûsítése,
– a kar szakmai-közéleti és nemzetközi tevékenységének
irányítása,
– a felsõoktatási törvényben, valamint a fõiskola és a kar
szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott to-
vábbi feladatok,
– a kar pályázati tevékenységének felügyelete.

A kari fõigazgatói megbízásra pályázhatnak a tudományos
fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok, fõiskolai tanárok
és egyetemi docensek.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, be-
osztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának,
vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a kar vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit és
azok megvalósítására vonatkozó elképzelését,
– szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot,
idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos publikációk jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbí-
rálása szempontjából fontosnak tart,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai
szabályzatokban rögzített testületek megismerhetik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30 napon belül kell a Tessedik Sámuel Fõiskola
rektorához benyújtani (5540 Szarvas, Szabadság út 2.).
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Tesse-
dik Sámuel Fõiskola fõiskolai rektora ad [telefon: (66)
216-581].

MEZÕGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI FÕISKOLAI KAR –
Szarvas
fõigazgatói megbízás betöltésére

A megbízás 2006. augusztus 1-jétõl 2010. július 31-ig
szól.

A kari fõigazgató feladata:
– a fõiskolai kar képviselete,
– a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és
ellenõrzése,
– gazdálkodás a kar költségvetési kereteivel,
– a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatában meg-
határozottak szerinti munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a kar oktatási, kutatási, tudományos és továbbképzési te-
vékenységének vezetése,
– a karon folyó képzés fejlesztése és korszerûsítése,
– a kar nemzetközi tevékenységének irányítása,
– a felsõoktatási törvényben, valamint a fõiskola és a kar
szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott to-
vábbi feladatok.

A kari fõigazgatói megbízásra pályázhatnak a tudományos
fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok, fõiskolai tanárok
és egyetemi docensek.
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A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, be-
osztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának,
vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a kar vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósí-
tására vonatkozó elképzelését,
– szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot,
idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos publikációk jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbí-
rálása szempontjából fontosnak tart,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai
szabályzatokban rögzített testületek megismerhetik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést
követõ 30 napon belül kell a Tessedik Sámuel Fõiskola
rektorához benyújtani (5540 Szarvas, Szabadság út 2.).
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Tesse-
dik Sámuel Fõiskola fõiskolai rektora ad [telefon: (66)
216-581].

PEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
GYAKORLÓÓVODÁJA ÉS GYAKORLÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
igazgatói megbízására

A megbízandó igazgató feladata a gyakorlóóvoda és gya-
korló általános iskola nevelõ-oktató munkájának irányítá-
sa, az intézmény törvényes és szakszerû mûködtetésének
biztosítása, a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításá-
ban együttmûködés a Pedagógiai Fõiskolai Karral.
A pályázónak meg kell felelnie a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény elõírásainak, valamint a 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek.

A pályázat további feltételei:
– szakirányú fõiskolai, illetve egyetemi végzettség,
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

Elõnyben részesül a pedagógusképzésben szerzett szak-
mai gyakorlat.
Az intézményvezetõi megbízás határozott idõre, 2006. au-
gusztus 1-jétõl 2011. július 31-ig szóló idõszakra szól.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok
hiteles másolatát,

– az intézmény vezetésére vonatkozó, a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ szakmai vezetési programot, valamint a
fejlesztési elképzeléseit,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
(külsõ pályázó esetén),
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az
arra jogosult testületek megismerhetik.

Az intézményvezetõt az intézményen belüli vélemény-
nyilvánítás, valamint a Pedagógiai Fõiskolai Kar Tanácsa
és a Tessedik Sámuel Fõiskola Tanácsa véleményének
meghallgatása után a fõiskolai rektor bízza meg.
A pályázatot 3 példányban az Oktatási Közlönyben tör-
ténõ megjelenést követõen 30 napon belül kell a Tessedik
Sámuel Fõiskola rektorának benyújtani [5540 Szarvas,
Szabadság út 2. Tel.: (66) 216-581.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ 60
napon belül kerül sor.

A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA KÖNYVTÁRA
igazgatói tisztség betöltésére

A megbízás 2006. július 1-jétõl 2011. június 30-ig szól.

A könyvtárigazgatót a Fõiskolai Tanács javaslata alapján a
fõiskolai rektor bízza meg.

A könyvtárigazgató feladata a Fõiskolai Könyvtárban fo-
lyó szakmai, gazdasági és személyzeti munka vezetése,
irányítása, a könyvtári hálózat mûködtetése. Feladat- és
hatáskörét a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatá-
ban, valamint a könyvtári szervezeti és mûködési szabály-
zatban foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség, vagy fõiskolai könyvtá-
rosi, közmûvelõdési képzettség,
– legalább tízéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
munkaköri besorolását,
– eddig szakmai, tudományos munkásságának, vezetõi te-
vékenységének részletes ismertetését,
– a fõiskolai könyvtár vezetésével kapcsolatos terveit és
azok megvalósítására vonatkozó elképzelését,
– szakmai kapcsolatait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást ta-
núsító okiratok hiteles másolatát,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbí-
rálása szempontjából fontosnak tart,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
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– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai
szabályzatokban rögzített testületek megismerhetik.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenését
követõ 30 napon belül kell a Tessedik Sámuel Fõiskola
rektorához benyújtani (5540 Szarvas, Szabadság út 2.).
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Tesse-
dik Sámuel Fõiskola fõiskolai rektora ad [telefon: (66)
216-581].

GAZDASÁGI FÕISKOLAI KAR – Békéscsaba
Marketingmenedzsment Tanszékén
egyetemi tanári álláshelyre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a szervezés-veze-
tés, a menedzsment, valamint a humán erõforrások téma-
köreinek oktatása, kutatása, a beosztott oktatók és kutatók
munkájának segítése.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi tanári kinevezés,
– legalább 15 éves felsõoktatási, ebbõl legalább 10 éves
vezetõ oktatói gyakorlat bármely hazai felsõoktatási intéz-
ményben,
– hazai és nemzetközi elismertségû szakirányú oktatói, ku-
tatói, oktatás-, illetve kutatásszervezõi tevékenység,
– széles körû publikációs tevékenység a szervezés, veze-
tés, valamint a menedzsment területén,
– részvétel a tudományos és a szakmai közéletben,
– legalább egy világnyelv államilag elismert nyelvvizsgá-
val igazolt ismerete,
– alkalmasság a hallgatók és az oktatók tanulmányi és tu-
dományos munkájának segítésére, vezetésére,
– a pályázónak meg kell felelnie a Tessedik Sámuel Fõis-
kola oktatói és kutatói követelményrendszerében rögzített
feltételeknek.

MEZÕGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI FÕISKOLAI KAR –
Szarvas
Mezõgazdasági Kémia és Talajtani Tanszékére
fõiskolai docensi álláshelyre

A fõiskolai docens feladata: a kémia, agrokémia, növény-
védõszer-kémia kurzusainak vezetése, a tantárgyak fej-
lesztése, a tanszék kutatómunkájában való részvétel és
szaktanácsadási tevékenység végzése. Analitikai vizsgála-
tok, környezeti hatástanulmányok, szakvélemények készí-
tése. A hallgatók tudományos diákköri munkájának segíté-
se, szakdolgozati konzultációk tartása.

Pályázati feltételek:
– vegyész, kémia szakos középiskolai tanári, környezetvé-
delmi szakmérnöki végzettség,

– PhD-képzésben való részvétel (legalább szigorlati lezá-
rással),
– egy világnyelvbõl állami középfokú C típusú nyelvvizs-
ga megléte,
– egy, a pályázó által választott világnyelvbõl bírálóbizott-
ság elõtt elõadás tartása,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– hazai és külföldi publikációs tevékenység,
– szakterületén kiépített hazai és nemzetközi kapcsolat,
– a Tessedik Sámuel Fõiskolával legalább 10 éves fõállású
közalkalmazotti jogviszony.

GAZDASÁGI FÕISKOLAI KAR – Békéscsaba
Elméleti és Alkalmazott Humántudományi Tanszékére
részmunkaidõs fõiskolai docensi álláshelyre

Az oktató feladata:
– az Andragógia alapszak pedagógiai-andragógiai vagy
pszichológiai kurzusai tantárgyfelelõsi teendõinek ellátá-
sa, a tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatása,
– részvétel az Andragógia alapszak tantervfejlesztésében,
– a tanszéki kutatásban való részvétel.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– pedagógia vagy pszichológia szakon szerzett egyetemi
diploma,
– neveléstudományból vagy pszichológiából szerzett tu-
dományos minõsítés (PhD, CsC),
– legalább 8 éves felsõoktatási vagy azzal egyenértékû
szakmai gyakorlat – saját kutatásokat dokumentáló önálló
vagy társzerzõkkel megírt publikációk és/vagy önállóan
vagy társszerzõvel hazai tudományos konferencián meg-
tartott elõadások, továbbá felsõoktatási jegyzet vagy jegy-
zetrészlet, illetve tankönyv vagy tankönyvrészlet,
– legalább egy világnyelvbõl C típusú középfokú állami
vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga,
– alkalmasság a hallgatók és beosztott oktatók tanulmányi
és tudományos munkájának irányítására.

Valamennyi pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanú-
sító okiratok hiteles másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az
arra feljogosított testületek megismerhetik.

A pályázatokat a fõiskola rektorának címezve 4 példány-
ban kell benyújtani a közzétételtõl számított 30 napon be-
lül (5540 Szarvas, Szabadság út 2.).

Dr. Patay István s. k.,
egyetemi tanár, fõiskolai rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira és egyéb vezetõi állásokra

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
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 vezetõi álláshelyek betöltésére

Óvodavezetõ

Békéscsaba Megyei
Jogú Város Közgyûlése
5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.

Penza Lakótelepi és Dr.
Becsey Oszkár Utcai
Óvoda
5600 Békéscsaba,
Penza ltp. 19.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû szakkép-
zettség

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
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Budapest-Zugló
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: 467-9203

Napsugár Óvoda
1144 Budapest,
Ond vezér sétány 9–11.
Tel.: 363-5885

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

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
oklevél hiteles másolata, öt év
szgy. igazolása, az adatvédelmi
törvény alapján készült nyilatko-
zatot a pályázati anyag kezelésé-
rõl.
Pc., f.: Budapest-Zugló Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és
Oktatási Osztály
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: 467-9203

Borsodgeszt-Bükk-
ábrány-Mezõnyárád-
Sály-Vatta Községi
Önkormányzatok
Napközi Otthonos
Óvodai Intézményfenn-
tartó Társulása

Körzeti Napközi
Otthonos Óvoda
Bükkábrány
(önálló gazdálkodási
jogkörrel rendelkezõ
körzeti napközi ottho-
nos óvoda és tagintéz-
ményeinek irányítására)

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fel-
sõfokú szakirányú szak-
képesítés, legalább öt
év Pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga, legalább
három év vezetõi gyak.

ÁEI: 2006. júl. 16.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
hat évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejárta
utáni 60. nap.
Pc: Bükkábrány község polgár-
mestere
Tóth-Móricz Péter polgármester
3422 Bükkábrány,
Vöröshadsereg u. 32.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani

Csenger Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4765 Csenger,
Ady E. u. 14.

Csenger Város
Önkormányzat óvodája

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap.
Pc: Bokor László, Csenger város
polgármestere
4765 Csenger,
Ady E. u. 14.
f: Farkasné Kiss Krisztina intéz-
ményi referens
4765 Csenger,
Ady E. u. 14.
Tel.: (44) 341-235
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Csongrád Város
Önkormányzata
6640 Csongrád,
Kossuth tér 7.

Óvodák Igazgatósága
6640 Csongrád,
Kossuth tér 7.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 10
éves szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat és pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc: Bedõ Tamás polgármester
6640 Csongrád,
Kossuth tér 7.

Dunaszekcsõ Község
Önkormányzata
Dunaszekcsõi ÁMK
7712 Dunaszekcsõ,
Rév u. 4.

Dunaszekcsõi ÁMK
Óvoda tagintézmény
7712 Dunaszekcsõ,
Kossuth L. u. 45.

Felsõfokú német nem-
zetiségi óvodapedagó-
gusi szakképzettség, öt
év szgy.

ÁEI: 2006. máj. 1.
A megbízás 2010. aug. 31-ig
szól.
Pehi: 2006. ápr. 30.
Pc: Dunaszekcsõi ÁMK igazga-
tója
7712 Dunaszekcsõ,
Rév u. 4.

Halásztelek Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2314 Halásztelek,
Posta köz 1.

Tündérkert Óvoda
Halásztelek

Fõiskolai szintû óvoda-
pedagógusi v., legalább
öt év Pedagógus-mun-
kakörben szerzett, ill.
ezzel egyenértékû
szgy., legalább három
év vezetõi gyak.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
A pályázatot írásban, személye-
sen Halásztelek Nagyközség
Polgármesteri Hivatala
2314 Halásztelek,
Posta köz 1.
vagy postai úton kell benyújtani
Halásztelek Nagyközség Önkor-
mányzatának polgármestere
2314 Halásztelek,
Pf. 37 címzéssel.
A postabélyegzõn a pályázat be-
adásának határnapja szerepelhet
legkésõbbi dátumként
f: Tel.: (24) 517-290/106 mellék
e-mail: hivatal@halasztelek.hu

Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város
Közgyûlése
6800 Hódmezõvásár-
hely,
Kossuth tér 1.

Hermann Alice Óvoda Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év felsõ-
fokú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a köz-
oktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.
Magyar állampolgárság.
Elõny: a pályázati alap-
feltételt meghaladó
mértékû szgy., legalább
középfokú nyelvvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. június havi közgyû-
lés napja.
A pályázathoz csatolni kell: hoz-
zájáruló nyilatkozatot a pályáza-
tok elbírálásában részt vevõknek
a pályázatokba történõ betekin-
tési jogát illetõen.
Pc: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzat pol-
gármestere
6800 Hódmezõvásárhely,
Kossuth tér 1.
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Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1.

Móravárosi Óvoda
6100 Kiskunfélegy-
háza,
Platán u. 14.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés,
legalább öt év óvodape-
dagógus-munkakörben
szerzett gyak.

ÁEI: 2006. aug. 15.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: vp. 300%.
A pályázathoz csatolni kell: az
adatvédelmi törvény alapján ké-
szült nyilatkozatot a pályázati
anyag kezelésérõl.
Pc: Ficsór József polgármester
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1.
A pályázatot elektronikus for-
mában is be lehet nyújtani:
e-mail: muvelodes@kiskunfe-
legyhaza.hu
Tel.: (76) 461-255

Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata
9200 Mosonmagyaró-
vár,
Fõ u. 11.

Vackor Óvoda
9200 Mosonmagyaró-
vár,
Kormos István lakóte-
lep

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.

Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa
9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 11.

Városi Óvoda
9970 Szentgotthárd,
Kossuth L. u. 14.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év szgy., elõny: peda-
gógus-szakvizsga

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ társulási tanácsi
ülés.
Juttatás: vp. 230%.
Pc: Viniczay Tibor elnök
9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 11.
f.: dr. Dancsecs Zsolt jegyzõ
Tel.: (94) 553-035

Szomor Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2822 Szomor,
Vörösmarty u. 3.

Napközi otthonos óvo-
da
2822 Szomor,
Vörösmarty u. 2.

Szakirányú fõiskolai v.,
öt év szgy., pedagó-
gus-szakvizsga.
Elõny: németnyelv-tu-
dás

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Juttatás: p. 200%
Pc: Szomor község
polgármestere
2822 Szomor,
Vörösmarty u. 3.
Tel.: (34) 580-508
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Tenk Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3359 Tenk,
Fõ út 58.

Óvoda
(az óvodavezetõ ellátja
az óvodával egy szerve-
zeti egységben lévõ
konyha vezetését is)

Óvodapedagógusi v.,
pedagógus-szakvizsga
vagy továbbképzéseken
való folyamatos részvé-
tel, legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a véleményezésre feljogo-
sított testületek állásfoglalásá-
nak beérkezésétõl számított 30
napon belül.
Az önkormányzat szolgálati la-
kást nem tud biztosítani.
Pc., f.: Török Margit polgármes-
ter
3359 Tenk,
Fõ út 58.
Tel.: (36) 470-336

Tompa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6422 Tompa,
Szabadság tér 3.

Bokréta Önkormányzati
Óvoda

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú (egyetemi
vagy fõiskolai szintû)
iskolai v. és szakkép-
zettség, 10 év szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben, óvodapeda-
gógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg óvodapedagó-
gus-munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 26.
Juttatás: vp. 200%.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a legfontosabb személyi adato-
kat, nyilatkozatot arról, hogy
hozzájárul a pályázati anyag
nyilvános kezeléséhez, nyilatko-
zatot arról, hogy a pályázatot el-
bíráló képviselõ-testület a
személyét érintõ ügy tárgyalása-
kor zárt vagy nyílt ülést tartson.
Pc: Tompa város polgármesteré-
nek személyesen vagy postai
úton kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni
„Óvodavezetõi pályázat”
6422 Tompa,
Szabadság tér 3.
Tel.: (77) 451-429

Zalacséb Község
Önkormányzata
8996 Zalacséb,
Rákóczi u. 43.

Napközi otthonos
óvoda

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi képesítés, leg-
alább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 15.
f: Pecsics Zoltán polgármester
Tel.: (70) 450-3722,
(92) 371-074, 571-027
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Csongrád Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

Bedõ Albert Középis-
kola, Erdészeti Szakis-
kola és Kollégium
6783 Ásotthalom,
Kiss F. krt. 76.

Egyetemi szintû tanári
v., pedagógus-munka-
körben szerzett leg-
alább öt éves szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-ve-
zetõi gyakorlat,
idegennyelv-tudás

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. aug. 1-ig tart.
Pehi: 2006. jún. 29.
Pc: Csongrád Megyei Önkor-
mányzat közgyûlésének elnöke

Balassagyarmat Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem
út 12.

Szabó Lõrinc Általános
Iskola
2660 Balassagyarmat,
Május 1. út 2.

Fõiskolán szerzett
tanári képesítés, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett gyakorlat.
Másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2006. aug.1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: p. 280%
A pályázatot zárt borítékban
„pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Balassagyarmat Város jegy-
zõje 2660 Balassagyarmat, Rá-
kóczi fejedelem út 12.
f: Kalcsó István vezetõ-fõtaná-
csos
Tel.: (35) 505-931

Békéscsaba Megyei
Jogú Város Közgyûlése
5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.

Szabó Pál téri Általános
Iskola
5600 Szabó Pál tér 1–2.

Gerlai Általános Iskola
és Jázmin Utcai Óvoda
5600 Békéscsaba,
Csabai u. 1.

Tanári v., öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû szakkép-
zettség

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.

Borsodgeszt-Bükk-
ábrány-Mezõnyárád-
Sály-Vatta Község
Önkormányzatok
Általános Iskola
Közoktatási-intézmény-
fenntartó Társulása

Körzeti Általános
Iskola Bükkábrány
(önálló gazdálkodási
jogkörrel rendelkezõ
Körzeti Általános
Iskola és tagintézmé-
nyeinek irányítása)

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fel-
sõfokú szakirányú szak-
képesítés, legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga, legalább
három év vezetõi gya-
korlat.

ÁEI: 2006. júl. 16.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
hat évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60. nap.
Pc: Tóth-Móricz Péter Bükkáb-
rány Község polgármestere
3422 Bükkábrány, Vöröshadse-
reg u. 32.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
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Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megye Közgyûlése
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.

Ady Endre Gimnázium,
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
4765 Csenger,
Honvéd u. 5.

Petõfi Sándor Közgaz-
dasági Szakközépiskola
4900 Fehérgyarmat,
Május 14. tér 16.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy közokta-
tás-vezetõi
szakképesítés és vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
A pályázathoz mellékelni kell:
eredeti oklevél, vagy annak köz-
jegyzõ által hitelesített másolata,
a korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolásokat.
Pc.: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Fõjegyzõ
4400 Nyíregyháza, Hõsök
tere 5.
A Megyei Közgyûlés fenntartja
azt a jogát, hogy megfelelõ pá-
lyázók hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Gyomaendrõd Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5500 Gyomaendrõd,
Szabadság tér 1.
Tel.: (66) 521-600
Fax: (66) 283-288

Városi Zene- és Mûvé-
szeti Iskola
5500 Gyomaendrõd,
Kisréti u. 27.

Öt év szgy. ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: vp. 250%
Pc: dr. Dávid Imre polgármester
5500 Gyomaendrõd, Szabadság
tér 1.

Hegyeshalom
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9222 Hegyeshalom,
Fõ u. 134.

Lõrincze Lajos
Általános Iskola
9222 Hegyeshalom,
Rákóczi F. u. 13.

Felsõfokú szakirányú
iskolai v., öt év pedagó-
gus szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázati és véleményez-
tetési határidõ lejártát követõ
elsõ testületi ülés.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Hegyeshalom Nagyközség
polgármestere
9222 Hegyeshalom, Fõ u. 134.
F: Vincze Zoltán polgármester,
dr. Gáli Péter jegyzõ.
Tel.: (96) 568-250
Fax: (96) 220-084
e-mail: hegyeshalomon-
korm.@satelit-kft.hu
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Jászberény Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 18.

Palotásy János
Zeneiskola
5100 Jászberény,
Bercsényi u. 42.

A szakképesítésnek
megfelelõ munkakör-
ben szerzett legalább öt
év szgy.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2006. aug. 30.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolata.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Gergely László irodavezetõ,
polgármesteri hivatal 5100 Jász-
berény, Lehel vezér tér 18.

Halásztelek Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2314 Halásztelek,
Posta köz 1.

Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Községi
Könyvtár (feladat: az
önkormányzat által
fenntartott, feladatait és
tevékenységét tekintve
általános mûvelõdési
központként mûködõ
Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Községi
Könyvtár vezetése, en-
nek keretében az általá-
nos iskola, az alapfokú
mûvészetoktatási intéz-
mény, és a könyvtár irá-
nyítása, valamint az
intézmény közmûvelõ-
dési feladatainak
ellátása)

Egyetemi vagy fõisko-
lai szintû pedagógusi
v., ill. pedagógus-szak-
vizsga.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett, ill. ezzel
egyenértékû szgy.
Legalább három év ve-
zetõi gyakorlat.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
A pályázatokat írásban, vagy
személyesen Halásztelek Nagy-
község polgármesteri hivatalába
2314 Halásztelek, Posta köz 1.
kell benyújtani, vagy postai úton
Halásztelek Nagyközség Önkor-
mányzata polgármesterének
2314 Halásztelek Pf.: 37 cím-
zéssel kell benyújtani.
A postai bélyegzõn a pályázat
beadásának határnapja szerepel-
het legkésõbbi dátumként.
F: tel.: (24) 517-290/106 mellék
e-mail: hivatal@halasztelek.hu

Hódmezõvásárhely
Megyei Jogú Város
Közgyûlése
6800 Hódmezõvásár-
hely,
Kossuth tér 1.

Kiss Lajos Általános
Iskola
Tornyai János
Általános Iskola

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év felsõ-
fokú végzettséget, vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a köz-
oktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: a pályázati alap-
feltételt meghaladó
mértékû szgy., legalább
középfokú nyelvvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. júniusi közgyûlés
napja.
A pályázathoz csatolni kell: hoz-
zájáruló nyilatkozatot a pályáza-
tok elbírálásában részt vevõknek
a pályázatokba történõ betekin-
tési jogát illetõen.
Pc: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzat pol-
gármesterénél.
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Karcag Városi Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
5300 Karcag,
Kossuth tér 1.

Gyõrffy István Általá-
nos Iskola
5300 Karcag,
József A. u. 1.

Gábor Áron
Gimnázium,
Egészségügyi
Szakközépiskola és
Kollégium
5300 Karcag,
Madarasi u. 1–3.

A nevelési-oktatási in-
tézmény alapfeladatá-
nak megfelelõ
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
fõiskolai v., szakmai
gyakorlat: legalább 10
év pedagógus-munka-
körben szerzett gyak.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben, pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. júl. 1.
Pc: Karcag Városi Önkormány-
zat polgármestere.

Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6100 Kiskunfélegyhá-
za,
Kossuth u. 1.

Göllesz Viktor Speciá-
lis Általános Iskola,
Elõkészítõ Szakiskola
és Pedagógiai Szakszol-
gálat
6100 Kiskunfélegyhá-
za,
Szent Imre herceg u.
1–3.

Gyógypedagógiai taná-
ri, vagy konduktori,
vagy konduktor-tanítói,
vagy terapeuta végzett-
ség és szakképzettség.
Legalább öt év azonos
típusú iskolában peda-
gógus-munkakörben
szerzett szakmai gya-
korlat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: p. 300%.
A pályázathoz csatolni kell: az
adatvédelmi törvény alapján ké-
szült nyilatkozatot a pályázati
anyag kezelésérõl is.
Pc: Ficsór József polgármester
6100 Kiskunfélegyháza, Kos-
suth u. 1.
Tel.: (76) 461-255
A pályázat elektronikus formá-
ban is be lehet benyújtani.
e-mail: muvelodes@kiskunfe-
legyhaza.hu

Kisvárda Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.

II. Rákóczi Ferenc
Szakképzõ- és Szakis-
kola
4600 Kisvárda,
Mártírok útja 8.

A képzés szakirányának
megfelelõ tanári, vagy a
képzés szakirányának
megfelelõ felsõfokú v.
Öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejét követõ 60. nap.
Pc: Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési és Egészségügyi Osztály
4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.

Teichmann Vilmos
Általános Iskola
4600 Kisvárda,
Tordai u.17.

Fõiskolai szintû tanári
v., öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejét követõ 60. nap.
Pc: polgármesteri hivatal Mûve-
lõdési és Egészségügyi Osztály
4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.
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Komló Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7300 Komló,
Városház tér 3.

Komló Város Önkor-
mányzata Kenderföldi
Általános Iskola
7300 Komló,
Gagarin u. 4.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú v., legalább
öt éves szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártától számított 30. napot követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat, amelyben a pályázó hoz-
zájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közremûködõk a pá-
lyázatba betekintsenek.
Pc: Komló Város polgármester
Kenderföldi Általános Iskola
igazgatói pályázat megjelöléssel.

Komló Város Önkor-
mányzata Kodály
Ének-zenei Általános
Iskola
7300 Komló,
Templom tér 2.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat, amelyben a pályázó
hozzájárul, hogy a pályázat elbí-
rálásában közremûködõk a pá-
lyázatba betekintsenek.
Pc: Komló Város polgármester
Kodály Zoltán Ének-zenei Álta-
lános Iskola igazgatói pályázat
megjelöléssel.

Baranya Megyei Ön-
kormányzat Óvodája,
Általános Iskolája,
Szakiskolája, Kollégiu-
ma és Gyermekotthona
7300 Komló,
Tompa u. 14.
Tel.: (72) 481-217

Iskolai
igzagatóhelyettes

TAP szakos gyógype-
dagógus, tanítói felsõ-
fokú v., öt év szgy.
Elõny: vezetõi szak-
vizsga.

ÁEI: azonnal.
f: Fazekasné Visnyei Irma igaz-
gató

Kötegyán Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5725 Kötegyán,
Kossuth u. 33.
Tel./fax: (66) 278-422

Kötgyán és Újszalonta
Községek Óvodája és
Általános Iskolája
5725 Kötegyán,
Táncsics u. 9–11.
(közös igazgatású köz-
oktatási intézmény)

Pedagógus v. és szak-
képzettség, pedagó-
gus-munkakörben
eltöltött öt év szgy.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2006. ápr. 1.
Pehi: 2006. máj. 31.
Pc: Kötegyán Község Önkor-
mányzata Nagyné Felföldi Ilona
polgármester
5725 Kötegyán, Kossuth u. 33.
A pályázatot A/4-es méretû,
összefûzött, gépelt oldalak két
példányban kell beküldeni.
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Csongrád Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

Erdei Ferenc kereske-
delmi és Közgazdasági
Szakközépiskola és
Kollégium
6900 Makó,
Posta u. 6.

Egyetemi szintû tanári
v., pedagógus-munka-
körben szerzett leg-
alább öt éves szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-ve-
zetõi gyak.,
idegennyelv-tudás.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. aug. 1-ig szól.
Pehi: 2006. jún. 29.
Pc: Csongrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlés elnöke
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

Csongrád megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése
6751 Szeged,
Rákóczi tér 1.

Kozmutza Flóra Óvoda,
Általános Iskola, Szak-
iskola, Diákotthon és
Gyermekotthon
Hódmezõvásárhely

A gyermekek, tanulók
fogyatékosságának tí-
pusa szerinti gyógype-
dagógiai tanári,
konduktori, konduk-
tor-tanítói, terapeuta
végzettséggel és szak-
képzettséggel rendelke-
zik, pedagógus-
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy.
Pedagógus-szakvizsga,
közoktatás-vezetõi gya-
korlat, idegennyelv-tu-
dás

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. aug. 1-ig tart.
Pehi: 2006. jún. 29.
Pc: Csongrád Megyei Önkor-
mányzat közgyûlésének elnöke
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.

Püspökladány Város
Önkormányzata
4150 Püspökladány,
Bocskai u. 2.

Csenki Imre Mûvészeti
Iskolában
4150 Püspökladány,
Petõfi u. 40.

Alapfokú mûvészetok-
tatási intézményben pe-
dagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
szakirányú tanári v. és
szakképzettség.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, ill. a megbí-
zással egyidejûleg létre-
jövõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre.
Pehi: 2006. júniusi kép-
viselõ-testületi ülésen.
Juttatás: magasabb vp: 250%.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai gyakorlatot igazoló
munkáltatói igazolást, határozat-
lan idõre szóló alkalmazásról
szóló munkáltatói igazolást.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Püspökladány város polgár-
mesterének.
f: Polgármesteri Hivatalban.
Tel.: (54) 451-510
Intézményben: (54) 514-010

Recsk Nagyközség Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
3245 Recsk,
Kossuth L. út 165.
Tel.: (36) 578-310
Fax: (36) 478-022
e-mail: polg-
hiv.recsk@exelero.hu

Általános Iskola és
Napközi Otthon
3245 Recsk,
Kossuth L. u. 142.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
A pályázat elbírálására az elõze-
tes véleménynyilvánítási eljárást
követõen a pályázók meghallga-
tása után a képviselõ-testület
zárt ülésén kerül sor.
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Juttatás: egyeztetés alapján ké-
sõbbi beköltözéssel szl. biztosí-
tása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a képesítési feltételek meglétét
igazoló dokumentumok hitelesí-
tett másolata és a személyes ada-
tok kezelésére vonatkozó
nyilatkozatot.
Pc : Holló Imre polgármester.
Tel.: (36) 578-310
A pályázati dokumentációt egy
eredeti és két másolati példány-
ban kell benyújtani a település
polgármesteréhez.

Csongrád Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése
6741 Szeged,
Rákóczi tér 1.

Klúg Péter Óvoda, Ál-
talános Iskola, Szakis-
kola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Diákotthon
6725 Szeged,
Bécsi krt. 38.

Rigó Alajos Óvoda, Ál-
talános Iskola, Szakis-
kola, Diákotthon és
Gyermekotthon
6600 Szentes,
Deák F. u. 52–54.

A gyermekek, tanulók
fogyatékosságának tí-
pusa szerinti gyógype-
dagógiai tanári,
konduktori, konduk-
tor-tanítói, terapeuta
végzettséggel és szak-
képzettséggel rendelke-
zik,
pedagógus-munkakör-
ben szerzett legalább öt
éves szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-ve-
zetõi gyakorlat,
idegennyelv-tudás.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. aug. 1-ig szól.
Pehi: 2006. jún. 29.
Pc: Csongrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlés elnöke
6741 Szeged, Rákóczi tér 1.

Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskola
6600 Szentes,
Apponyi tér 1.

Egyetemi szintû tanári
v., pedagógus-munka-
körben szerzett leg-
alább ötéves szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-ve-
zetõi gyakorlat,
idegennyelv-tudás.

Szentgotthárd Város és
Térsége Többcélú Kis-
térségi Társulás Társu-
lási Tanácsa
9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 11.

Szentgotthárdi Integrált
Általános Iskola, Gim-
názium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 1.
(intézményegységei:
két általános iskola, egy
zeneiskola, egy gimná-
zium)

Egyetemi szintû peda-
gógus v., legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. júl. 16.
A megbízás 2011. júl. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ társulási tanácsi
ülés.
Juttatás: vp: 250%.
Pc: Viniczay Tibor elnök
9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 11.
f: dr. Dancsecs Zsolt jegyzõ
Tel.: (94) 553-035
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Vörösmarty Mihály
Gimnázium

Egyetemi szintû peda-
gógus v.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Széchenyi István Álta-
lános Iskola

Arany János Általános
Iskola

Felsõfokú pedagógus
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Takács Jenõ Zeneiskola Felsõfokú zenepedagó-
gus v., legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Szigetvár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7900 Szigetvár,
Zrínyi tér 1.

Szigetvár Város Önkor-
mányzata Óvodái, Álta-
lános Iskolái és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézménye Tinó-
di Lantos Sebestyén
Általános Iskola
7900 Szigetvár,
Rákóczi u. 9–13.

Legalább öt éves peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: legkésõbb a képviselõ-tes-
tület 2006. júliusi ülésén.
Pc: Paizs József Szigetvár város
polgármestere
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: „Intéz-
ményvezetõi pályázat, az intéz-
mény nevének megjelölésével.
f: Csõkliné dr. Valler Mária al-
jegyzõ.
Tel.: (73) 514-308
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Tompa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6422 Tompa,
Szabadság tér 3.

Szabó Dénes Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú (egyetemi
vagy fõiskolai szintû)
iskolai v. és szakkép-
zettség, 10 év szgy., ne-
velési-oktatási
intézményben, pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízásssal egyidejû-
leg pedagógus-munka-
körben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 26.
Juttatás: vp. 250%.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
nyilatkozat arról, hogy hozzájá-
rul a pályázati anyag nyilvános
kezeléséhez.
Nyilatkozat arról, hogy a pályáza-
tot elbíráló képviselõ-testület a
személyét érintõ ügy tárgyalása-
kor zárt, vagy nyílt ülést tartson.
A pályázatot személyesen, vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Tompa Város polgármestere
„Iskolaigazgatói pályázat” meg-
jelöléssel
Tel.: (77) 451-429

Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megye Közgyûlése
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.

Frim Jakab Általános
Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola és
Kollégium
4450 Tiszalök,
Kossuth u. 39–41.

Oligofrénpedagógiai,
vagy értelmileg akadá-
lyozottak pedagógiája
szakos gyógypedagó-
giai tanári v. és szak-
képzettség, legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy közokta-
tás-vezetõi
szakképesítés és vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
A pályázathoz mellékelni kell:
eredeti oklevél, vagy annak köz-
jegyzõ által hitelesített másolata.
A korábbi munkaviszonyokra
vonatkozó igazolások.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei fõjegyzõ 4400 Nyíregy-
háza, Hõsök tere 5.
A Megyei Közgyûlés fenntartja
azt a jogát, hogy megfelelõ pá-
lyázók hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Zámoly Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8081 Zámoly,
Kossuth u. 43.

Zámolyi Általános
Iskola

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatás-vezetõi
képzettség.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: magasabb vp. 240%.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
nyilatkozatot arról, hogy pályá-
zatába az elbírálásban résztve-
võk betekinthetnek.
A pályázatot zárt borítékban
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Zámoly Község Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete
8081 Zámoly, Kossuth u. 43.
Tel.: (22) 251-000
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Békéscsaba Megyei
Jogú Város Közgyûlése
5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.

Deák Ferenc Középis-
kolai Kollégium
5600 Békéscsaba,
Andrássy út 56.
Kollégiumi igazgató

Arany János Középis-
kolai Tehetséggondozó
Kollégium
5600 Békéscsaba,
Lencsési u. 136.
Kollégiumi igazgató

Tanári, vagy pedagógia
szakos v., öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû szakkép-
zettség.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.

Hódmezõvásárhely Me-
gyei Jogú Város Köz-
gyûlése
6800 Hódmezõvásár-
hely,
Kossuth tér 1.

Móra Ferenc Kül-
területi Általános Mû-
velõdési Központ
Intézményvezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év felsõ-
fokú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a köz-
oktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy., magyar
állampolgárság.
Elõny: a pályázati alap-
feltételt meghaladó
mértékû szgy.
Legalább középfokú
nyelvvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. évi június havi köz-
gyûlés napja.
A pályázathoz csatolni kell: hoz-
zájáruló nyilatkozatot a pályáza-
tok elbírálásában részt vevõknek
a pályázatokba történõ betekin-
tési jogát illetõen.
Pc: Hódmezõvásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzat pol-
gármestere
6800 Hódmezõvásárhely, Kos-
suth tér 1.

Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Kollégium és Köz-
étkeztetési Központ
5650 Mezõberény,
Petõfi út 13–15.

Kollégiumvezetõ
5650 Mezõberény,
Petõfi út 14.

Egyetemi v., min. öt év
kollégiumi gyakorlat.
Elõny: németnyelv-tu-
dás, vezetõi gyakorlat,
szakvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pbhi: folyamatos 2006. jún.
1-ig.
Pehi: 2006. júl. 1.
Juttatás: szl. igényelhetõ
Pc: Szilágyi Tibor igazgató

Mezõcsát Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3450 Mezõcsát,
Hõsök tere 1.

Általános Mûvelõdési
Központ
Igazgató

Egyetemi v., pedagó-
gus-szakvizsga, öt év
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázatot csatolni kell: isko-
lai végzettséget igazoló okiratok
közjegyzõ által hitelesített má-
solatát.

Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés
6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Nevelési
Tanácsadója
6400 Kiskunhalas,
Városháza u. 2.
Igazgató

Pszichológusi vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés és a szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok hiteles másolatát.
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A pályázatot egy példányban
kell benyújtani.
Pc: Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyûlés elnöke
6000 Kecskemét, Deák Ferenc
tér 3.
f: Bodnár Tibor fõtanácsos
Tel.: (76) 513-895

Kisvárda Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.

Nevelési Tanácsadó
4600 Kisvárda,
Szent László u. 42.
Intézményvezetõ

Pszichológus, vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, öt év
szgy.
Elõny: szakvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejét követõ 60. nap.
Pc: Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési- és Egészségügyi Osztály
4600 Kisvárda, Szent László u.
7–11.

Komló Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7300 Komló,
Városház tér 3.

Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet
7300 Komló,
Pécsi út 51.
Intézményvezetõ

Pszichológus vagy lo-
gopédus v.
A szakképesítésnek
megfelelõ munkakör-
ben szerzett öt év szgy.

ÁEI: 2006. jún. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártától számított 30. napot követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat, amelyben a pályázó
hozzájárul, hogy a pályázat elbí-
rálásában közremûködõk a pá-
lyázatba betekintsenek.
Pc: Komló Város polgármestere
7300 Komló, Városház tér 3.

Sitke Község Önkor-
mányzata
9600 Sitke,
Hunyadi u. 1.
Tel.: (95) 442-018

Általános Mûvelõdési
Központ
9671 Sitke,
Petõfi S. u. 29.
Igazgató

Fõiskolai szintû tanítói
v. és szakképesítés.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2006. júl. 31.
Juttatás: étkh.
Pc: Sitke Község polgármestere
9600 Sitke, Hunyadi u. 1.

Tapolca Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8300 Tapolca,
Hõsök tere 15.

Tapolca Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és a
Veszprém Megyei Ön-
kormányzat közös fenn-
tartásában mûködõ
Járdányi Pál Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
8300 Tapolca, Deák Fe-
renc u. 16.
Intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú
tanári v., magyar állam-
polgárság, legalább öt
év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: magasabb vp. 260%.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban résztve-
võk megismerhetik.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Tapolca Város polgármeste-
réhez
8300 Tapolca, Hõsök tere 15.
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Általános Mûvelõdési
Központ
2244 Úri,
Rákóczi út 35.

ÁMK Könyvtár és Mû-
velõdési ház
Intézményegység-
vezetõ

Könyvtáros tanár, vagy
könyvtáros tanár-mûve-
lõdésszervezõi v.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2006. ápr. 30
Pehi: 2006. máj. 30.
Juttatás: vp. 100%

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 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.

Óvodapedagógus

Gyöngyszem Óvoda
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 91.
Tel.: 285-6937

Óvodapedagógus ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
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Horvát Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium
és Diákotthon
1144 Budapest,
Kántorné sétány 1–3.

Óvodapedagógus Horvát nemzetiségi
óvodapedagógus, felsõ-
fokú v.

ÁEI: 2006. aug. 22.
Juttatás: nyelvpótlék, nemzetisé-
gi pótlék

Gyermekek Háza
Óvoda
4400 Nyíregyháza,
Kereszt u. 8.

Óvodapedagógus Fõiskolai és nevelésok-
tatási intézeti ismeretek,
szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
f: Széplaki Sándorné

Tanító, tanár

1. 2. 3. 4.

Boróka ÁMK
6235 Bócsa,
Kecskeméti út 2.

Ének–földrajz szakos
tanár

Fõiskolai v. Pbhi: 2006. jún. 1.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: étkh., útiköltség-térí-
tés, szsz.
f: Tóth József igazgató
Tel./fax: (78) 453-144

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

2 fõ matematika–fizika
szakos tanár

1 fõ angol szakos tanár

(négy évfolyamos,
nyolc évfolyamos gim-
náziumi képzés és szak-
képzõ évfolyam)

Egyetemi v. (pályakez-
dõk elõnyben)

Egyetemi v.

ÁEI: 2006. aug. 16.
Pehi: 2006. jún. 1.
Juttatás: 8000 Ft.
étkh/hó
f: Tel.: (74) 466-874

Vocational Academy
Kéttannyelvû Közgaz-
dasági Szakközépiskola
9027 Gyõr,
Ipar u. 51/B
Tel./fax: (96) 511-103

2 fõ közgazdász tanár
(angol nyelvtudással,
közgazdaságtan és ang-
liai szakmai gyakorla-
tok bármely
közgazdasági tantárgy
tanítására)

2 fõ angol szakos tanár,
2 fõ magyar szakos ta-
nár

1 fõmatematika szakos
tanár, 1 fõ matemati-
ka–angol szakos tanár,
1 fõ magyar–angol sza-
kos tanár, 1 fõ informa-
tika–angol
nyelvtudással.

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 16.
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Vocational Academy
Kéttannyelvû Általános
Iskola
9027 Gyõr,
Ipar u. 51/B

Angol, matematika, ma-
tematika–angol, ma-
gyar–történelem,
magyar–angol, tanító–an-
gol, ének–angol nyelvtu-
dással szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 16.

Klapka György Szak-
közép- és Szakiskola
5100 Jászberény,
Hatvani u. 2.

Gépészet szakmacso-
port gyakorlati és elmé-
leti oktatása

Szakmunkás és felsõfo-
kú v.

ÁEI: 2006. aug. 16.
Pehi: 2006. máj. 16.
Pc: az iskola igazgatója

Baranya Megyei Ön-
kormányzat Óvodája,
Általános Iskolája,
Szakiskolája,
Kollégiuma
és Gyermekotthona
7300 Komló,
Tompa u. 14.
Tel.: (72) 481-217

TAP szakos gyógype-
dagógus

Biológia–bármely sza-
kos tanár

Óvodapedagógus felsõ-
fokú v., lehet pályakez-
dõ is.

Környezet- vagy termé-
szetvédelmi felsõfokú
v., TAP szak, 10 év taní-
tási gyakorlat elõny.

ÁEI: azonnal.
f: Fazekasné Visnyei Irma igaz-
gató

TAP szakos gyógype-
dagógus

Biológia–kémia–fizi-
kai–informatika szakos
v., szakiskolai gyakorlat
elõny lehet pályakezdõ
is.

ÁEI: 2006. szept. 1.
Pbhi: megjelenéstõl számított
60. nap.
Pehi: 2006. júl. 31.
f: Fazekasné Visnyei Irma igaz-
gató

Petõfi Sándor Gimná-
zium, Kollégium és
Közétkeztetési Központ
5650 Mezõberény,
Petõfi út 13–15.

Könyvtáros tanár Szakirányú egyetemi v.
Elõny: könyvtáros, vagy
könyvtáros tanári gya-
korlat.

ÁEI: 2006. aug. 1.
Pbhi: 2006. jún. 1.
Pehi: 2006. júl. 1.
Juttatás: szl. igényelhetõ.
Pc: Szilágyi Tibor igazgató

Vay Miklós Szakképzõ
Iskola
3960 Sárospatak,
Arany János u. 5.
Pf.: 104

Matematika–fizika sza-
kos tanár

fizika–bármely szakos
tanár

informatika–bármely
szakos tanár

földrajz–kémia szakos
tanár

magyar–angol szakos
tanár

Egyetemi vagy fõiskolai
v.

Egyetemi v.

ÁEI: 2006. aug. 15.
Pc., f.: Halász Tiborné
igazgató.

Gépészmérnök mûsza-
ki- vagy mérnöktanár

Elõny: a gyártástechno-
lógiában és informatiká-
ban való jártasság.

Építõ- vagy építészmér-
nök

Elõny: a mûszaki- vagy
mérnöktanári v.
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Faipari szakirányú v.
szakoktatói állásra

Felsõfokú v./vagy kö-
zépfokú szakirányú v. és
minimum öt éves szgy.

Többcélú Közoktatási
Intézmény Általános
Iskola
3754 Szalonna,
Petõfi út 26.

Testnevelés–matemati-
ka vagy testnevelés–ké-
mia szakos tanár

Tanárképzõ fõiskola v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: 4500 Ft/hó étkh.

Fekete István Általános
Iskola
2628 Szob,
Iskola u. 2.
Tel.:. (27) 570-685

Angol szakos tanár Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2006. aug. 20.
Pehi: 2006. jún. 20.
f: Járik László igazgató

Általános Mûvelõdési
Központ
2244 Úri,
Rákóczi út 35.

Matematika–informati-
ka, matematika–fizika,
testnevelés–földrajz,
testnevelés–informatika
szakos tanár

Fõiskolai v., tanári dip-
loma.

ÁEI: 2006. aug. 21.
Jelentkezni lehet Demeterné
Ecseri Katalin ÁMK igazgató-
nál (29) 456-001 telefonszámon
(29) 656-160 faxon

Kodolányi János Álta-
lános Iskola, Szakiskola
7838 Vajszló,
Iskola u. 1.

Fizika–bármely szakos
tanár

ÁEI: 2006. aug. 16.
f: iskola igazgatóságán
Tel.:. (73) 585-006
Tel./fax: (73) 485-091

Bajza Lenke Általános
Iskola
2116 Zsámbok,
Bajza Lenke tér 17.

Matematika–fizika–szá-
mítástechnika, bioló-
gia–kémia, vagy
biológia–technika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Bajza Lenke Általános Is-
kola igazgatója
Tel.: (28) 592-045

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

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

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

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

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

A sürgõs megjelenést igénylõ „zárás utáni” rovatban megjelentetni kért pályázati felhívásokban elõforduló esetleges
nyomdahibák javítására a szerkesztõségnek nincs módja, ezért az elírásokért felelõsséget nem vállalunk.

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

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

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

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

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ

Zárás után érkezett
közlemények, pályázati felhívások, helyesbítések

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
egyetemi tanári állásra az alábbi tanszékre:

MÛVÉSZETELMÉLETI ÉS MÉDIAKUTATÁSI INTÉZET

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
A modern európai társadalmak kulturális rendjének, szervezõdésének kultúratudományi, kulturális antropológiai kutatá-
sa, az ezzel a témával kapcsolatos nemzetközi kutatások, tudományterületek, elméletek stb. oktatása a graduális és poszt-
graduális képzésben. Ennek megfelelõen rendelkezzen az európai kulturális tér megfelelõ ismeretével, vegyen részt az
MA és a PhD-programok kialakításában.
Elvárások: 10 éves oktatói gyakorlat (tárgyterület: média- és kultúraelmélet), szakirányú publikációk, valamint szakirá-
nyú habilitáció.
A pályázathoz csatolandó: szakmai önéletrajz, a legmagasabb tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a
nyelvvizsga-bizonyítvány másolata, továbbá tudományos munkák jegyzéke. Ezen túlmenõen a pályázónak meg kell fe-
lelnie a többször módosított felsõoktatási törvényben (1993. évi LXXX. tv.) támasztott további követelményeknek, a
32/2003. (XII. 21.) OM rendelettel módosított 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak,
a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott szempontrendszerében foglaltaknak, valamint az
ELTE oktatói követelményrendszerében elõírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréséhez szükséges elvárásoknak.
A szabályosan felszerelt pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Budapest, Mú-
zeum krt. 4/A, I/140.) kell 2006. március 30-ig benyújtani.

Dr. Klinghammer István s. k.,
rektor

MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
(1145 Budapest, Columbus u. 87–89.)
rektora pályázatot hirdet
fõtitkári munkakör betöltésére

A megbízásra határozott idõre – 3–5 évre – szóló közalkalmazotti jogviszony létesül, amely több alkalommal meg-
hosszabbítható.

A fõtitkár fõbb feladatai:
– az oktatás igazgatási szervezetek munkájának vezetése,
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– az intézmény felsõ- és középfokú oktatási részlegei munkaszervezésének koordinálása,
– szabályzatok, egyéb rendelkezések készítése és karbantartása,
– az intézmény testületi szervezeteinek mûködésével kapcsolatos feladatok ellátása,
– a rektori titkárság feladataihoz kapcsolódó adminisztratív, ügyviteli, szakmai elõkészítõ, szervezési tevékenyég irányí-
tása,
– a rektor érdekképviseleti szervezetekben való tagságával kapcsolatos feladatok ellátása,
– a rektori tanácskozások, találkozók, konzultációk elõkészítése és bonyolítása.

Pályázati feltétel:
– büntetlen elõélet,
– jogi egyetemi vagy államigazgatási fõiskolai végzettség,
– oktatási vagy államigazgatási, igazságszolgáltatási szakmai gyakorlat,
– középfokú nyelvvizsga angol nyelvbõl.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajz,
– diploma vagy hiteles másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy hiteles másolata,
– 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó hozzájárulása, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok és testü-
letek megismerhetik,
– nyilatkozat a fennálló munka/közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-
szonyairól, azok tartalmáról és idõbeli terjedelmérõl.

A pályázatnak az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell beérkeznie a Magyar Tánc-
mûvészeti Fõiskola rektorának címezve 1 eredeti és 2 másolati példányban. (1145 Budapest, Columbus u. 87. I. emelet,
Rektori Titkárság).
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a 273-3434-es telefonszámon kérhetõ.
A pályázatok elbírálása a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola szabályzatai szerint történik a pályázatok beadási határidejé-
tõl számított 30 napon belül.

Dózsa Imre s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira, továbbá pedagógus álláshelyek betöltésére

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Pesterzsébet
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1201 Budapest,
Kossuth tér 1.

Gézengúz Óvoda
1202 Budapest,
Zalán u. 11.

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2006. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: 2006. júl.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatokat.
A pályázatot zárt borítékban, két
példányban „Pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Pesterzsébet Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala,
Polgármesteri Titkárság
f: tel.: 283-0640/160
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Debreceni Egyetem
4010 Debrecen,
Pf. 95

Debreceni Egyetem
Empátia Alapítványi
Óvodája
4028 Debrecen,
Bessenyei u. 7.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt éves
szgy., vezetõi óvodape-
dagógusi szakvizsga

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc: Debreceni Egyetem Tudo-
mányegyetemi Karok elnöke.

Szentgáloskér Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7465 Szentgáloskér,
Kossuth u. 3.

Napközi Otthonos
Óvoda

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év szgy.

A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határnapját kö-
vetõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: a
szakirányú felsõfokú végzettsé-
get és szakképzettséget igazoló
okirat hiteles másolata, legalább
öt év pedagógus szakmai gya-
korlatot igazoló okirat másolata.
Pc: Egerszegi Ferenc polgár-
mester

Iskolaigazgató

Pesterzsébet
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1201 Budapest,
Kossuth tér 1.

Ady Endre Általános
Iskola
1204 Budapest,
Ady Endre u. 98.

Tátra Téri Általános
Iskola
1204 Budapest,
Tátra tér 1.

Felsõfokú (egyetemi
vagy fõiskolai szintû)
iskolai v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2006. aug. 16.
A megbízás 2011. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2006. júl.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatokat.
A pályázatot zárt borítékban, két
példányban „Pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Pesterzsébet Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala,
Polgármesteri Titkárság
f: tel.: 283-0640/160.

Dabas Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2370 Dabas,
Szent István tér 1/B

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola
2370 Dabas,
Iskola u. 1.

Felsõfokú iskolai v. (fõ-
iskola), legalább öt év
pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy., pe-
dagógus munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap, illetve az
ezt követõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló oklevél hiteles
másolata, nyilatkozat, hogy nyílt
vagy zárt ülésen tárgyalja-e a
testület a pályázatot.
Pc: Dabas város polgármestere.
f: Dabas Város Polgármesteri
Hivatal jegyzõje.
Tel.: (29) 561-216.
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Debreceni Egyetem
4010 Debrecen,
Pf. 95

Debreceni Egyetem
Arany János Gyakorló
Általános Iskolája
4026 Debrecen,
Hajó u. 18–20.

Egyetemi szintû tanári
v., legalább 10 éves pe-
dagógus munkakörben
szerzett gyakorlat, pe-
dagógus szakvizsga ke-
retében megszerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.
Elõny: a közoktatási te-
rületen szerzett vezetõi
gyakorlat, a felsõokta-
tásban szerzett gyakor-
lat, egy vagy több
nyelvbõl C típusú kö-
zép- vagy felsõfokú
nyelvvizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Pc: Debreceni Egyetem Tudo-
mányegyetemi Karok elnöke.

Dunavecse Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
6087 Dunavecse,
Fõ u. 43.

Petõfi Sándor Általános
Iskola
6087 Dunavecse,
Zrínyi u. 6.

Felsõfokú iskolai v., ta-
nítói, tanári képzettség,
továbbá pedagógus
szakvizsga, legalább öt
év pedagógus munka-
körben eltöltött szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi szakvizsga, veze-
tõi gyakorlat

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2006. ápr. 30.
Pehi: 2006. máj. 31.
Juttatás: vp. 230%, szl. megold-
ható.
Pc: Dunavecse város polgármes-
tere.

Gyékényes Község Ön-
kormányzata
8851 Gyékényes,
Szabadság tér 7.

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
8851 Gyékényes,
Szabadság tér 44.

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség, öt év
szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat, intézményvezetõi
szakképzettség, idegen
nyelv ismerete.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pc: önkormányzat jegyzõje.
Tel.: (82) 596-012.

Kisar–Nagyar–Tivadar
Községi Önkormányza-
tok Képviselõ-testületei
4921 Kisar,
Tisza u. 6.

Kölcsey Ferenc Körzeti
Általános Iskola és
Óvoda
4921 Kisar,
Tisza u. 8.

Felsõfokú v. és pedagó-
gus szakképzettség, va-
lamint szakvizsga, öt év
szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: p. 240%, étkh., munká-
ba járással kapcsolatos költség-
térítés.
Pc: Kisar-Nagyar-Tivadar köz-
ségek körjegyzõje.
4921 Kisar,
Tisza u. 6.
Tel.: (44) 510-255.

Körmend Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9900 Körmend,
Szabadság tér 7.

Kölcsey Utcai Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
9900 Körmend,
Kölcsey u. 12.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2006. máj. 31.
Pc: Bebes István polgármester.
f: polgármesteri hivatal mûvelõ-
désügy
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Öskü Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8191 Öskü,
Szabadság tér 1.
Tel.: (88) 497-860.
Tel./fax: (88) 497-158.

Tasner Antal Általános
Iskola
8191 Öskü,
Mecset u. 3.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakvizsga, legalább
10 év vezetõi, ebbõl öt
év közoktatási vezetõi
gyakorlat.
Elõny: német- vagy an-
golnyelv-ismeret

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pc: polgármester.

Pécel Város Önkor-
mányzata
2119 Pécel,
Kossuth tér 1.

Szemere Pál Általános
Iskola
2119 Pécel,
Kossuth tér 7.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: legalább három
éves intézményvezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2006. máj. 31.
Pc: Pécel város jegyzõje.

Egyéb vezetõ

Békés Megye
Képviselõ-testülete Ön-
kormányzati Hivatala
5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.
Megyeháza
Tel.: (66) 441-141

Békés Megyei Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
(Orosháza)
igazgató

Gyógypedagógus v., a
felsõfokú végzettség-
nek és szakképzettség-
nek megfelelõ, legalább
öt éves szgy.
pedagógiai munkakör-
ben.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 60 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
felsõfokú végzettséget igazoló
okmány vagy annak hiteles má-
solata.
Pc: Békés megyei fõjegyzõ.
5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.
Megyeháza

Dunaföldvár Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.

Dunaföldvár Alapszol-
gáltatási Központja
7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 14.
(részben önállóan gaz-
dálkodó intézmény)
Intézményvezetõ.
Az alapszolgáltatási
központ az alábbi ellá-
tásokat nyújtja: idõsek
nappali ellátása, szociá-
lis étkeztetés, házi se-
gítségnyújtás,
családsegítõ szolgálta-
tás, gyermekjóléti szol-
gáltatás, szociális
információs szolgálta-
tás, védõnõ szolgálat,
bölcsõde

Szakirányú felsõfokú v.
[az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 6.
§-ának (6)–(7) bekezdé-
se és a 3. sz. melléklete,
valamint a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. sz. melléklete szerinti
képesítés, a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rende-
let 3. § (3) bekezdésé-
ben elõírt feltételek
megléte].
Elõny: hasonló intéz-
ményben szerzett veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2006. júl. 1.
A megbízás 2011. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben, a
Hivatalos Értesítõben és az Ok-
tatási Közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap, de
legkésõbb a legutolsó idõpont-
ban megjelenõ közlöny megjele-
nésétõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül.
A pályázatot zárt borítékban
„Dunaföldvár Alapszolgáltatási
Központja intézményvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázatot elbíráló üléseken a pá-
lyázó kívánja-e zárt ülés tartását.
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Pc: Dunaföldvár Város Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hi-
vatala, Nagy Gáborné
polgármester.
7020 Dunaföldvár,
Kossuth L. u. 2.
f: Jákhalmi Tímea szociális ügy-
intézõ.
Tel.: (75) 541-550/70.

Gyõr-Moson-Sopron
Megye Önkormányza-
tának Közgyûlése
9021 Gyõr,
Árpád út 32.

Gyõr-Moson-Sopron
Megye Önkormányza-
tának József Attila
Gyermekvédelmi Köz-
pontja
9400 Sopron,
József A. u. 42.
Igazgató.
(A vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú
v., vagy felsõfokú szak-
mai képesítést igénylõ
munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
közalkalmazotti kineve-
zés.)

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklete szerinti
szakirányú szakképzett-
ség, a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rende-
let 3. § (3) bekezdé-
sében foglaltak szerinti
szgy., a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
3. § (3) bekezdés
b) pontja szerinti szak-
vizsga.
Elõny: legalább három
éves vezetõi gyakorlat,
gyermekotthonok mû-
ködésében szerzett gya-
korlat, idegen nyelv
ismerete

ÁEI: a közgyûlés döntését köve-
tõ hónap elsõ napja.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
való közzétételt követõ naptól
számított 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai gyakorlatot igazoló hi-
teles okmányok, iskolai végzett-
séget tanúsító oklevelet, vagy
annak hiteles másolatát, nyilat-
kozatot az elbírálásban résztve-
võk betekintési jogáról.
Pc: Gyõr-Moson-Sopron Megye
Közgyûlésének elnöke.
9021 Gyõr,
Árpád út 32.
A pályázat elkészítéséhez szük-
séges információkat a Gyõr-Mo-
son-Sopron Megyei
Önkormányzati Hivatalnál lehet
beszerezni.
Tel.: (96) 522-262,
(96) 522-214.
Intézmény tel.: (94) 313-032

Tarnalelesz, Bükkszen-
terzsébet, Szentdomon-
kos és Fedémes
Községek Közoktatási
Intézményi Társulása
3258 Tarnalelesz,
Fedémesi út 8.
Tel.: (36) 367-020,
(36) 567-025.
Tel./fax: (36) 567-007.

Általános Mûvelõdési
Központ
3258 Tarnalelesz,
Fedémesi út 10.
Igazgató (az ÁMK-hoz
1–8. osztályos iskola
gyógypedagógusi osztá-
lyokkal, óvoda, kony-
ha–étterem, iskolai és
községi könyvtár, mû-
velõdési ház tartozik.)

Tanári diploma, leg-
alább öt év szgy.

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2006. ápr. 15.
Pehi: 2006. ápr. 30.
Juttatás: lakás megoldható.
Pc: Tarnalelesz Község Önkor-
mányzat polgármestere.
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Taszár, Baté, Fonó, Ka-
poskeresztúr, Kaposho-
mok, Bõszénfa,
Simonfa, Zselickislak,
Zselicszentpál, Nagy-
berki, Csoma, Szabadi,
Kercseliget, Mosdós és
Kaposszerdahely Köz-
ségi Önkormányzatok
Képviselõ-testületei
7261 Taszár,
Széchenyi u. 64.

2005. február 1-jei ha-
tállyal alapított Taszár
székhellyel mûködõ
„Esély” Alapszolgálta-
tási Központ.
Intézményvezetõ.
A vezetõ feladata: az
1993. évi III. tv. 57. §
(4) bekezdésében felso-
rolt feladatok irányítá-
sa, koordinálása társult
önkormányzatoknál,
valamint a Taszári Idõ-
sek Klubja vezetõi fel-
adatainak ellátása.

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM r. 3. sz. mel-
lékletében a gondozási
központ vezetõjére vo-
natkozó szakirányú
szakképzettség, továbbá
legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás területén végzett
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: gépjármûvezetõi
engedély megléte, ha-
sonló munkakörben
szerzett tapasztalat.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben,
vagy a Hivatalos Értesítõben tör-
ténõ legkésõbbi megjelenést kö-
vetõ 20 napon belül.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 20 munkanapon belül.
Juttatás: vp. a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint, szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló,
közjegyzõ által hitelesített okira-
tok másolatát.
Pc: Taszár Község Önkormány-
zat polgármestere.
7261 Taszár,
Széchenyi u. 64.
f: Taszár–Kaposhomok Közsé-
gek körjegyzõje.
Tel.: (82) 575-026.

Tolna Város Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
7130 Tolna,
Hõsök tere 1.

Általános Nevelési
Központ
igazgató

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, pedagógus
szakvizsga, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén
a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség, legalább öt
év pedagógus munka-
körben szerzett szgy., a
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus
munkakörben fennálló
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejû-
leg pedagógus munka-
körben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.

Az intézményvezetõi
megbízásnál szakmai
gyakorlatként elfogad-
ható
a) a tanügyirányítási
munkakörben

ÁEI: 2006. aug. 1.
A megbízás 10 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
f: tel.: (74) 540-804,
(74) 540-800.
Pc: Tolna Város Polgármesteri
Hivatala
7130 Tolna,
Hõsök tere 1. 6. iroda.
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b) a pedagógiai szak-
szolgálatban és a peda-
gógiai szakmai
szolgálat ellátását nyúj-
tó munkakörben eltöl-
tött idõ is,
ha a pályázó rendelke-
zik legalább három év
szakmai gyakorlattal.
Elõnyben részesül az a
pályázó, aki az intéz-
mény gazdaságos mû-
ködtetésére vonatkozó
programot mellékel a
pályázathoz

Pedagógus

Bethlen Gábor Szak-
képzõ Iskola és Kollé-
gium
4300 Nyírbátor,
Füveskert út 9.

Matematika–kémia sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2006. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
les om.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógia Inté-
zet Pedagógiai Szakmai
és Szakszolgálat
5000 Szolnok,
Mária út 19.

Az intézet pedagógiai
szakmai szolgáltató in-
tézményegységébe pe-
dagógiai szakértõ

Egyetemen szerzett v.,
szakvizsga, öt év szgy.
Elõny: minõségügyi
szakvizsga, tapasztalat.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól kinevezéssel.
Juttatás: étkh.
f: Szabó Gyõzõné igazgató.
Tel.: (56) 510-710.

Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny 2006. évi 4. számának 461. oldalán a Keszthely Város Önkormányzata által meghirdetett Csoko-
nai Vitéz Mihály Általános Mûvelõdési Központ igazgatói pályázatánál a képesítési feltételek hiányosan kerültek közzé-
tételre. A kiegészítés a következõ:

Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1)–(2) bekez-
désében és 18. §-ában meghatározott fõiskolán vagy egyetemen szerzett tanári végzettség és szakképzettség.

Az igazgatói megbízás helyesen: 2016. július 31-ig szól.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a kiadó közlönyboltjában: (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrum-
ban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

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

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6 678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõknek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gon-
dolkodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Buda-
pest, Somogyi Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest
VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-

ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltünte-
tett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

Jogtanácsadó

Új adószabályok 2006
címû különszámát

Adótörvények a módosításokkal egységes szerkezetben,
magyarázatokkal

� Személyi jövedelemadó
� Társasági adó és osztalékadó
� Egyszerûsített vállalkozói adó
� Egyszerûsített közteherviselési

hozzájárulás
� Általános forgalmi adó
� Jövedéki adó
� Adózás rendje

A törvényekhez fûzött magyarázatokat
a Pénzügyminisztérium szakemberei állították össze

Ára: 1150 Ft áfával
Keresse a hírlapárusoknál!

Megvásárolható vagy megrendelhetõ
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönyboltjában

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Bp. 62., Pf. 357;
telefon/fax: 267-2780) vagy az 1072 Budapest, Rákóczi út 30.

(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban is
(telefon: 321-5971; fax: 321-5275).

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

M E G R E N D E L Õ L A P
Megrendeljük az

Új adószabályok 2006
címû Jogtanácsadó különszámot …………… példányban.

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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.

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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási 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 megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti közlönyboltjában (telefon/fax: 267-2780),
vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax:
321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Egy példány ára: 690 Ft áfával. 2006. évi elõfizetési díj: 19 908 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

megjelentette a

LEX-ICON § 2.0
kiadványát, amely a

Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteményét
tartalmazza

A Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye – a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – tartalmazza a 2005. no-
vember 1-jén hatályba lépõ, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, vala-
mint a törvény alkalmazásához szükséges további jogszabályokat. A kötet öt részbõl áll.
Az elsõ részében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló jogszabályokkal ismerkedhetünk meg:
a közigazgatási hatósági eljárást újraszabályozó 2004. évi CXL. törvénnyel, a törvény hatálybalépésével összefüggõ, különféle törvé-
nyek módosításait tartalmazó 2005. évi LXXXIII. törvénnyel, azzal a 7 kormányrendelettel, amely a belügyi, egészségügyi, foglalkozta-
táspolitikai és munkaügyi, a földmûvelésügyi, a gazdasági és közlekedési, a környezetvédelmi és vízügyi, az oktatási szakterületeken
az eljárási törvény hatályba lépésével összefüggésben egyes kormányrendeletben szabályozott eljárási szabályok módosítását tartal-
mazza. E rész tartalmazza a hatósági közvetítésre és költségmentességre vonatkozó jogszabályokat is. A második rész az elektro-
nikus közigazgatásra vonatkozó jogszabályokat tartalmazza: az elektronikus aláírásról szóló törvényt, az elektronikus információ sza-
badságról szóló törvényt, az elektronikus kereskedelemre és információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásokról szóló törvényt,
továbbá ezek végrehajtására kiadott kormányrendeleteket és IHM miniszteri rendeleteket. E területen jelentõs elõrelépést jelent az
elektronikus közigazgatási ügyintézésre vonatkozó szabályok, illetve az elektronikus igazgatási és szolgáltatási tevékenység folytatá-
sának követelményeire és feltételére vonatkozó szabályok megalkotása. A harmadik rész az adatkezeléssel és adatvédelemmel kap-
csolatos jogszabályokat (lakcímbejelentés és nyilvántartás, személyes adatok védelme és közérdekû adatok nyilvánossága stb.);
a negyedik rész a közigazgatási határozatok felülvizsgálatával kapcsolatban a bírósági eljárásra (Pp.; igazságügyi szakértõi nemperes
eljárás, az egyes közigazgatási nemperes eljárások; illetéktörvény) és ügyészségi tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, továbbá
a Legfelsõbb Bíróság elvi jellegû iránymutatásait tartalmazza. A Függelékben az olvasó tájékoztatást kaphat a közigazgatási hatósági
eljárásról és szolgáltatásról, valamint az elektronikus információ szabadságról szóló törvény indokolásáról, és a közel 50 évig hatály-
ban volt Áe. hatályon kívül helyezett szövegérõl.
A kiadványt nemcsak az egyetemi, fõiskolai hallgatók, hanem az állami és önkormányzati közigazgatás köztisztviselõi, a közigazgatási
szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársai is használhatják mindennapi munkájukhoz. A tematikusan rendszerezett jogszabálygyûj-
temény megfelelõ segédeszközt jelenthet a kutatók, az elektronikus informatikai szolgáltatást végzõk és a szolgáltatást igénybe vevõ
személyek számára is.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó közlönyboltjában (Budapest, VIII., Somogyi
Béla u. 6. címen; postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357; fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban [1072 Budapest, Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán), telefon: 321-5971, fax: 321-5275].

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a LEX-ICON § 2.0 Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye
kiadványt (ára: 4950 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


