
JOGSZABÁLY

A Kormány
221/2006. (XI. 15.) Korm.

rendelete
a Felsõoktatási Minõségi Díjról

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Ftv.) 153. § (1) bekezdésének
4. pontjában foglalt felhatalmazása alapján a következõket
rendeli el:

1. §

A Kormány Felsõoktatási Minõségi Díjat (a továbbiak-
ban: Díj) alapít azoknak a felsõoktatási intézményeknek,
illetve szervezeti egységeiknek az elismerésére, amelyek a

minõségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtanak, folyamatos fejlõdést mu-
tatnak.

2. §

(1) A Díjat pályázat útján azok a felsõoktatási intézmé-
nyek, illetve szervezeti egységeik nyerhetik el, amelyek
eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

a) a folyamatos, stratégiai jellegû minõségfejlesztés a
felsõoktatási intézmény és szervezeti egységei mûködésé-
nek meghatározó részét képezi;

b) az Európai Minõségi Díj követelményrendszerével
összhangban támogatják a folyamatos minõségfejlesztést;

c) folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a
szolgáltatásaikat igénybe vevõ ügyfelek elégedettségének
alakulását;

LI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. JANUÁR 12.

TARTALOM

oldal oldal
JOGSZABÁLY
221/2006. (XI. 15.) Korm. rendelet a Felsõoktatási Minõ-

ségi Díjról....................................................................... 1

HATÁROZAT
1108/2006. (XI. 20.) Korm. határozat a 2007-ben a felsõ-

oktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói lét-
számkeretrõl ................................................................... 3

KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, okta-

tói állásaira..................................................................... 5
Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõi

állásaira .......................................................................... 18
Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére ...... 21
Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl és a köz-

lemények közzétételének módjáról ................................ 23
A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások ......... 24

F E L H Í V Á S !
Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét

a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra
és a 2007. évi elõfizetési árainkra



d) gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanu-
lást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a si-
keres megoldások átvételét.

(2) A Díjra vonatkozó pályázati kiírást az oktatási
és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) teszi
közzé.

3. §

(1) A Díjat a miniszter évente, júniusban adományozza.

(2) A díjazottak névsorát a Magyar Közlönyben, az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisz-
térium) hivatalos lapjában és honlapján közzé kell tenni.

4. §

(1) A Felsõoktatási Minõségi Díj és Minõségfejlesztési
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) évente – az Európai
Minõségi Díj követelményrendszerével összhangban, az
európai díjértékelési módszerek alkalmazására kiképzett
szakértõk és a korábbi díjazottak tapasztalatai, valamint
a nemzetközi elvárások alapján – kidolgozza a Díj követel-
ményrendszerét, a pályázók körét és az értékelés módszerét,
amit elõterjeszt a miniszter számára jóváhagyás céljából.

(2) A részletes pályázati kiírást minden évben február
végéig kell közzétenni a Minisztérium hivatalos lapjában
és honlapján.

(3) A pályázati dokumentáció költségét – a Bizottság
javaslata alapján – a miniszter állapítja meg és a pályázati
kiírással együtt teszi közzé.

5. §

A részletes pályázati kiírás tartalmazza:
a) a felsõoktatási intézmények, illetve szervezeti egy-

ségeik adottságainak vizsgálati szempontjait, amelyek a
következõk:

aa) vezetés: az intézmény küldetésének és jövõképé-
nek megvalósítását segítõ vezetõi tevékenység és a vezetés
értékrendjének kialakítása, irányítási rendszerének bizto-
sítása, mûködtetésének továbbfejlesztése a munkatársak
közremûködésével,

ab) stratégia: az intézmény küldetésének és jövõképé-
nek megvalósításában alkalmazott módszerek, különös te-
kintettel a hosszú távú tervekre, azok oktatási, kutatási
programjaira,

ac) emberi erõforrások: a munkatársak szakmai isme-
reteinek és képességeinek egyéni, csoportos és intézményi
szinten alkalmazott fejlesztése; a munkatársak tevékeny-
ségeivel kapcsolatos oktatási, kutatási programok és folya-
matok támogatásának megtervezése a hatékony mûködés
érdekében,

ad) partnerkapcsolatok és erõforrások: az intézmény
külsõ partnerkapcsolatainak, belsõ erõforrásainak, straté-
giai programjának megtervezése és menedzselése az intéz-
ményi folyamatok hatékony mûködése érdekében,

ae) folyamatok: az oktatási, kutatási programok támo-
gatása, a partneri elégedettség elérése, a partnerek számára
nyújtott értékek növelése céljából alkalmazott folyamatok
módszereinek megtervezése és menedzselése az intéz-
ményben;

b) a felsõoktatási intézmények, illetve szervezeti egy-
ségeik által elért eredmények következõ vizsgálati szem-
pontjait:

ba) a közvetlen partnerek elégedettsége: a felsõoktatási
intézmény és szervezeti egységei által elért eredmények a
partnerek elégedettsége terén tervezett és teljesített célokat
illetõen, erre kiválasztott intézmények eredményeivel
összehasonlítva,

bb) a munkatársak elégedettsége: a felsõoktatási intéz-
mény és szervezeti egységei által megvalósított eredmé-
nyek a munkatársak elégedettsége terén tervezett és elért
célokat illetõen, erre kiválasztott intézmények eredmé-
nyeivel összehasonlítva,

bc) társadalmi hatás: a társadalom és a külsõ partnerek
véleménye és elégedettsége a felsõoktatási intézménnyel,
szervezeti egységeivel és azok tevékenységeivel kapcso-
latban,

bd) kulcsfontosságú eredmények: a felsõoktatási intéz-
mény és szervezeti egységei által tervezett célok, elért
eredmények és teljesítmények, más kiválasztott intézmé-
nyek eredményeivel való összehasonlításban.

6. §

(1) A pályázatokat szakértõk értékelik, akiket az értéke-
lésre a Bizottság kér fel. A szakértõk szakmai szempontból
pontozzák és szövegesen értékelik a benyújtott pályázato-
kat. A Bizottság összegezi, a pontszámok alapján rangso-
rolja és elbírálja az értékelt pályázatokat, továbbá javasla-
tot tesz a díjazottakra. Az elbírálás alapja a pályázatban be-
nyújtott intézményi önértékelés.

(2) A beérkezett pályázatokat a Bizottság bírálja el.
(3) A Díj odaítélésérõl a Bizottság javaslatára a minisz-

ter dönt.

7. §

(1) A Bizottság kilenc tagból áll. A Bizottság tagjait a
miniszter bízza meg a felsõoktatás és a minõségügy elis-
mert elméleti és gyakorlati szakemberei közül. A Bizott-
ságba a Felsõoktatási és Tudományos Tanács két fõt, a
Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság két fõt, a
Magyar Rektori Konferencia két fõt, a gazdasági kamarák
egy-egy fõt, a minõségügy területén nemzetközileg elis-
mert személyt delegálnak. A Bizottság elnökét az európai
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díjértékelési módszerek alkalmazására kiképzett és a fel-
sõoktatás elismert elméleti és gyakorlati szakemberei
közül a miniszter bízza meg.

(2) A tagok megbízatása két évre szól. A megbízás egy
alkalommal – két évvel – meghosszabbítható. A tagok
tisztségükrõl indokolás nélkül lemondhatnak, a megürese-
dett helyet 45 napon belül be kell tölteni. A tagok számára
a tisztség ellátásáért tiszteletdíj nem jár.

(3) Nem lehet a Bizottság tagja:
a) büntetett elõéletû személy;
b) a Minisztérium köztisztviselõje;
c) a Díjra pályázó felsõoktatási intézmény gazdasági

tanácsának tagja;
d) az állami hatáskörök ellátásában közremûködõ tes-

tületek tagjai [Ftv. 109–114. §];
e) akitõl a pályázat tárgyilagos elbírálása egyéb okból

nem várható el.

8. §

(1) A Bizottság munkájában tanácskozási joggal vesz-
nek részt a felkért külsõ szakértõk: a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciája, a Doktoranduszok
Országos Szövetsége, valamint a legutolsó évben díjazott
szervezetek által delegált egy-egy személy.

(2) A Bizottság ügyrendjét maga alakítja ki és közzé te-
szi a Minisztérium honlapján. A szakértõk díjazásával és
összeférhetetlenségével kapcsolatos feltételeket a Bizott-
ság az ügyrendjében határozza meg.

(3) A Bizottság döntését egyszerû szótöbbséggel hozza
meg, szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

9. §

(1) A díjazottak oklevelet és plakettet kapnak.
A 30 × 30 centiméteres plakett gravírozott szövege tartal-
mazza a felsõoktatási intézmény, illetve szervezeti egy-
sége nevét, a „..... ÉVI FELSÕOKTATÁSI MINÕSÉGI
DÍJ” és „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI ÉS
KULTURÁLIS MINISZTERÉTÕL” szöveget.

(2) A Díjjal pénzjutalom nem jár.

(3) A Felsõoktatási Minõségi Díjban részesült a címet
az adományozás évére való utalással használhatja.

10. §

(1) A Díjjal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szerve-
zési, lebonyolítási feladatokat a miniszter által kijelölt
szervezet látja el.

(2) A miniszter által kijelölt szervezet az (1) bekezdés-
ben felsorolt feladatai körében

a) lebonyolítja a Felsõoktatási Minõségi Díj pályá-
zatot;

b) kezeli a pályázati dokumentáció költségeit;
c) koordinálja a Bizottság és a szakértõk munkáját;
d) megszervezi a Díj átadását;
e) kapcsolatot tart a felsõoktatási intézményekkel, a

Minisztériummal, a Bizottsággal és a tanácskozási joggal
részt vevõ szervezetek által delegált személyekkel, vala-
mint szakértõkkel a jelen rendeletben meghatározott fel-
adatok összehangolása érdekében;

f) nyilvántartja a Díjjal kapcsolatos dokumentációt.

11. §

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

HATÁROZAT

A Kormány
1108/2006. (XI. 20.) Korm.

határozata
a 2007-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag

támogatott hallgatói létszámkeretrõl

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 101. §-a (1) bekezdése b) pontjának felhatalmazá-
sa alapján

1. a 2007-ben az államilag támogatott új belépõ lét-
számkeretet (felsõfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve
egységes, osztatlan képzésre felvehetõ, államilag támoga-
tott hallgatói létszámkeretet) – a katonai és rendvédelmi
felsõoktatást bele nem értve – 56 000 fõben határozza meg
az alábbiak szerint:

a) a felsõfokú szakképzésre felvehetõ
hallgatók létszáma 12 500 fõ

b) alapképzésre felvehetõ hallgatók lét-
száma 39 450 fõ

ebbõl

agrár képzési területre felvehetõ hall-
gatók száma 1 900 fõ

bölcsészettudomány képzési terület-
re felvehetõ hallgatók száma 4 800 fõ

gazdaságtudományok képzési terü-
letre felvehetõ hallgatók száma 6 000 fõ

informatika képzési területre felve-
hetõ hallgatók száma 4 600 fõ

jogi és igazgatási képzési területre
felvehetõ hallgatók száma 500 fõ
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mûszaki képzési területre felvehetõ
hallgatók száma 9 200 fõ

orvos- és egészségtudomány képzési
területre felvehetõ hallgatók száma 2 000 fõ

pedagógusképzés képzési területre
felvehetõ hallgatók száma 2 000 fõ

sporttudomány képzési területre fel-
vehetõ hallgatók száma 500 fõ

társadalomtudomány képzési terület-
re felvehetõ hallgatók száma 3 300 fõ

természettudomány képzési területre
felvehetõ hallgatók száma 3 900 fõ

mûvészet képzési területre felvehetõ
hallgatók száma 450 fõ

mûvészközvetítés képzési területre
felvehetõ hallgatók száma 300 fõ

c) egységes, osztatlan képzésre felvehetõ
hallgatók létszáma 3 250 fõ

ebbõl

agrár képzési területre felvehetõ hall-
gatók száma 100 fõ

jogi és igazgatási képzési területre
felvehetõ hallgatók száma 1 200 fõ

mûszaki képzési területre felvehetõ
hallgatók száma 200 fõ

orvos- és egészségtudomány képzési
területre felvehetõ hallgatók száma 1 500 fõ

mûvészet képzési területre felvehetõ
hallgatók száma 250 fõ

d) az államilag támogatott új belépõ létszámkeret leg-
feljebb 10%-a – az a)–c) pont szerinti keretszám része-
ként – a részidõs (esti, levelezõ) képzés kerete, amelyet
foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell
biztosítani,

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos

e) hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan kép-
zésre felvehetõ hallgatók számát az egyházakkal és feleke-
zetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megálla-
podások szerint kell megállapítani;

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos

2. a 2007-ben államilag támogatott mesterképzésre és
kiegészítõ alapképzésre felvehetõ hallgatók létszámát
– tekintettel a 2004-ben indult kísérleti alapképzésekre –
300 fõben határozza meg, azzal, hogy ebbõl az informati-
ka képzési területre felvehetõ hallgatók száma legalább
30 fõ;

3. a 2007-ben államilag támogatott doktori képzésre
felvehetõ hallgatók létszámát 1000 fõben határozza meg
azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a
társadalomtudományok tudományterületére felvehetõ
hallgatók létszáma legfeljebb 360 fõ, míg az agrártudo-
mányok, a mûszaki tudományok, az orvostudományok,
a természettudományok és a mûvészetek tudományterü-
letekre felvehetõ hallgatók létszáma legalább 640 fõ le-
het;

4. az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés
esetében a ponthatárok megállapításának függvényében,
továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvez-
ménytörvény alapján támogatott képzésre felvehetõ mind-
összesen 600 fõre tekintettel, legfeljebb a képzési terüle-
tenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi úgy,
hogy az összlétszám nem léphetõ túl; a felsõfokú szakkép-
zésre biztosított létszám nem csoportosítható át;

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos

5. felhívja az oktatási és kulturális minisztert, hogy a
felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 162. §
(2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a
2008. és a 2009. évi létszámkeretre vonatkozó döntést
olyan módon készítse elõ, hogy az új belépõ létszámkeret-
nek és a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ, a
középiskolák utolsó évfolyamaira járó tanulóknak az ará-
nya érje el a 2005-ben megállapított államilag finanszíro-
zott hallgatói létszámkeretnek és a 2005-ben nappali rend-
szerû iskolai oktatásban részt vevõ, a középiskolák utolsó
évfolyamaira járó tanulók arányát.

Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: folyamatos

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

4 OKTATÁSI KÖZLÖNY 1. szám



KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói állásaira

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR
dékán tisztségének betöltésére

A megbízandó dékán feladata a kar képviselete, a kari testületek mûködési feltételeinek biztosítása, a kari szervezet és
humánpolitika irányítása és felügyelete, az oktató és tudományos munka, valamint a kar hazai és nemzetközi kapcsolata-
inak szervezése, fejlesztése és ellenõrzése. Feladat- és hatáskörét az SZTE Szervezeti és Mûködési Szabályzatában és az
ESZK ügyrendjében foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.
A tisztségre pályázhatnak a kar fõállású fõiskolai tanárai és doktori (PhD) minõsítéssel rendelkezõ docensei, akik leg-
alább 3 év felsõoktatási vezetõi gyakorlattal rendelkeznek.
A megbízás 2007. július 1-jétõl 2010. június 30-ig 3 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– eddigi vezetõi tevékenység leírását, vezetõi elképzeléseket, a kar fejlesztésére vonatkozó terveket,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– teljes publikációs jegyzéket,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

Fizioterápiás Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata a tanszék képviseletén túl a gyógytornász szakirány oktatásának, és az ezzel össze-
függõ tudományos munkának az irányítása, szervezése és fejlesztése, valamint az oktató munkában való részvétel. To-
vábbi feladata a kari keretbõl a tanszék rendelkezésére álló pénzeszközökkel való gazdálkodás, a kar hazai és nemzetkö-
zi kapcsolatainak szervezésében való közremûködés, továbbá együtt kell mûködnie a kar más oktatási és egyéb szerve-
zeti egységeivel is.
A pályázónak rendelkeznie kell gyógytornász szakképzettséggel és humánkineziológus vagy egészségtanár egyetemi
diplomával, az orvos- és egészségtudomány vagy sporttudomány területén szerzett doktori fokozattal, a felsõoktatásban
gyógytornászképzés területén szerzett legalább 5 éves, és a felsõoktatásban szerzett legalább 3 éves vezetõi gyakorlattal.
A tanszékvezetõi tisztségre pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyete-
mi vagy fõiskolai tanárok, illetve doktori (PhD) fokozattal rendelkezõ egyetemi vagy fõiskolai docensek.
A megbízás 2007. július 1-jétõl 2010. június 30-ig 3 évre szól.

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata a tanszék képviseletén túl a szociális munka alapképzés, a szociális munkás szak-
irányú képzés, továbbképzés oktatásának és ezzel összefüggõ tudományos munkának az irányítása, szervezése és fej-
lesztése, és az oktatásban való részvétel. További feladata a kari keretbõl a tanszék rendelkezésére álló pénzeszközökkel
való gazdálkodás, a kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak szervezésében való közremûködés, továbbá együtt kell mû-
ködnie a kar más oktatási és egyéb szervezeti egységeivel is.
A pályázónak rendelkeznie kell szociális munkás vagy jogi vagy szociológus vagy szociálpolitikus egyetemi diplomá-
val, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal, valamint legalább 3 éves vezetõi gyakorlattal.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális munkás képzésben szerzett tapasztalat.
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Pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi vagy fõiskolai tanárok,
illetve doktori (PhD) fokozattal rendelkezõ egyetemi vagy fõiskolai docensek.
A megbízás 2007. július 1-jétõl 2010. június 30-ig 3 évre szól.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– szakmai önéletrajzot,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– teljes publikációs jegyzéket,
– eddigi felsõoktatási szakmai gyakorlati tevékenység leírását, vezetõi tapasztalat ismertetését, vezetõi elképzeléseket,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

Valamennyi pályázó esetében a pályázóknak meg kell felelniük a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszerében elõírt feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszék oktatási-kutatási feladataiban való részvétel mellett a tanszékveze-
tõ-helyettesi feladatok ellátása is.
A pályázónak rendelkeznie kell állam- és jogtudományi egyetemi diplomával és tudományos minõsítéssel e tudomány-
területen, valamint legalább két középfokú állami nyelvvizsgával.
A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a jogszociológia és a jogbölcselet terén már több
publikációval rendelkeznek, és ezek között neves külföldi jogi folyóiratban megjelent publikációjuk is van.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézet oktató, gyógyító és tudományos munkájában való részvétel, tantermi
elõadások, konzultációk tartása, gyakorlatvezetés orvostanhallgatók részére magyar és angol nyelven, szakdolgozatok,
TDK-pályamunkák témavezetése. Részt kell vennie a szakorvosképzésben, a továbbképzésben, valamint a szakasszisz-
tensképzésben. További feladata posztgraduális tanfolyamok szervezése és tartása magyar és angol nyelven, eredmé-
nyes gyógyító és tudományos kutatómunka végzése és részlegvezetõi feladatok ellátása az intézet Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Klinika valamint a Gyermekgyógyászati Klinika Gyermeksebészeti Részlegein, továbbá társintéz-
ményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttmûködés fenntartása és továbbfejlesztése, valamint eredményes pályázati
tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, szakképesítéssel aneszteziológiából és intenzív terápiából, belgyó-
gyászatból, az orvostudomány területén szerzett PhD-fokozattal, egyetemi szintû oktatásban, betegellátásban szerzett
legalább 8 éves tapasztalattal, továbbá egy világnyelvbõl államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, vala-
mint hazai és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel.
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II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központjának
Szívsebészeti Osztályára
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a klinika oktató, gyógyító és tudományos munkájában való részvétel, tantermi
elõadások tartása, gyakorlatvezetés orvostanhallgatók részére, szakdolgozatok és TDK-pályamunkák témavezetése.
Részt kell vennie a szakorvosképzésben, a továbbképzésben is. További feladata posztgraduális tanfolyamok szervezése
és tartása, a szakdolgozó képzésben való részvétel, eredményes mûtéti tevékenység, gyógyító és tudományos kutató-
munka végzése, osztályvezetõi feladatok ellátása, továbbá társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együtt-
mûködés fenntartása és továbbfejlesztése, valamint eredményes pályázati tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, szakképesítéssel sebészetbõl és szívsebészetbõl, PhD-fokozattal az
orvostudomány területén, egyetemi szintû oktatásban, betegellátásban szerzett legalább 8 éves tapasztalattal, huzamo-
sabb idõtartamú külföldi mûtéti tapasztalattal, továbbá egy világnyelvbõl államilag elismert „C” típusú középfokú
nyelvvizsgával, hazai és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, valamint külö-
nös jártassággal a szívsebészet területén, beleértve az újszülött, gyermek- és felnõttkori szívmûtéteket is.

BIOKÉMIAI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézet oktató, kutató és tudományos munkájában való részvétel, elõadások,
szemináriumok, gyakorlatok tartása a génexpresszió szabályozása tárgykörben, kötelezõen választható kurzus tartása
molekuláris fejlõdésbiológia témakörben, vizsgáztatás magyar és angol nyelven orvostanhallgatók számára. További
feladata szakdolgozatok, TDK-pályamunkák témavezetése, magas szintû kutatómunka végzése az izomregeneráció, dif-
ferenciálódás molekuláris szabályozás programban, valamint társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együtt-
mûködés fenntartása és továbbfejlesztése, továbbá eredményes pályázati tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomával, a biológia tudomány kandidátusa
fokozattal, habilitációval, speciális jártassággal a molekuáris biológia területén, hazai és nemzetközi szakmai-tudomá-
nyos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, egyetemi szintû oktatásban szerzett legalább 8 éves gyakorlattal, va-
lamint egy világnyelvbõl államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával.

BÕRGYÓGYÁSZATI ÉS ALLERGOLÓGIAI KLINIKÁJÁRA
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a klinika oktató, gyógyító és tudományos munkájában való részvétel, tantermi
elõadások, konzultációk tartása, gyakorlatvezetés orvostanhallgatók részére magyar, angol és német nyelven és szakdol-
gozatok, TDK-pályamunkák témavezetése. Részt kell vennie a szakorvosképzésben, a továbbképzésben, posztgraduális
tanfolyamok szervezésében és tartásában, valamint a szakdolgozóképzésben is. További feladata eredményes gyógyító
és tudományos kutatómunka végzése különös tekintettel a bõr immunológia tulajdonságai, a humán herpesvírus 8, a Ka-
posi sarcoma psoriasis területén, valamint társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttmûködés fenntartása
és továbbfejlesztése, továbbá eredményes pályázati tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, bõr-, nemi betegségek és kozmetológiai szakképesítéssel, PhD-foko-
zattal az orvostudomány területén, habilitációval, egyetemi szintû oktatásban, betegellátásban szerzett legalább 8 éves
tapasztalattal, továbbá egy világnyelvbõl államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgával, hazai és nemzetközi
szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, továbbá különös jártassággal az onkodermatológia
és a klinikai farmakológia területén.

ÉLETTANI INTÉZETÉBE
2 egyetemi docensi munkakör betöltésére

A) A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézet oktató, kutató és tudományos munkájában való részvétel, elõadá-
sok, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás magyar és angol nyelven orvostanhallgatók számára, szakdolgo-
zatok, TDK-pályamunkák témavezetése és magas szintû kutatómunka végzése az agyi vérkeringés szabályozása, életta-

1. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 7



na, a stroke kórélettana tárgykörben. További feladata a társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttmûködés
fenntartása és továbbfejlesztése, valamint eredményes pályázati tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, PhD-fokozattal az orvostudomány területén, hazai és nemzetközi
szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, egyetemi szintû oktatásban szerzett legalább 8 éves
gyakorlattal, és egy világnyelvbõl államilag elismert középfok „C” típusú nyelvvizsgával.
B) A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézet oktató, kutató és tudományos munkájában való részvétel, orvos-
tanhallgatók számára elõadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása és vizsgáztatás magyar, angol és német nyelven,
továbbá részt kell vennie magyar nyelven az egészségtan tanár fõiskolai szintû, a pszichológus egyetemi szintû oktatás-
ban is. További feladata szakdolgozatok, TDK pályamunkák témavezetése, magas szintû kutatómunka végzése az ideg-
tudomány, a capsaicin-szenzitív primer szenzoros neuronok anatómiája, élettana és pathológiája, a fájdalomérzõ rend-
szer neurobiológiai vonatkozásai területen, valamint társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttmûködés
fenntartása és továbbfejlesztése, továbbá eredményes pályázati tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, PhD-fokozattal az orvostudomány területén, hazai és nemzetközi
szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, egyetemi szintû oktatásban szerzett legalább 8 éves
gyakorlattal, és egy világnyelvbõl államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgával.

NEUROLÓGIAI KLINIKÁJÁRA
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a klinika oktató, gyógyító és tudományos munkájában való részvétel, tantermi
elõadások, konzultációk tartása, gyakorlatvezetés orvostanhallgatók részére magyar és angol, gyógytornász hallgatók
számára magyar nyelven, szakdolgozatok, TDK-pályamunkák témavezetése. Részt kell vennie a szakorvosképzésben,
továbbképzésben a szakdolgozóképzésben, posztgraduális tanfolyamok szervezésében és tartásában magyar és angol
nyelven. További feladata eredményes gyógyító és tudományos kutatómunka végzése, társintézményekkel, intézetek-
kel, klinikákkal az együttmûködés fenntartása és továbbfejlesztése és eredményes pályázati tevékenység folytatása. Az
osztályos munka mellett részt kell vennie a Parkinson és Sclerosis Multiplex ambulanciák munkájában is.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, szakképesítéssel neurológiából, az orvostudomány területén szerzett
PhD-fokozattal, habilitációval, egyetemi szintû oktatásban, betegellátásban szerzett legalább 8 éves tapasztalattal, to-
vábbá egy világnyelvbõl államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, hazai és nemzetközi szakmai-tudomá-
nyos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, továbbá különös jártassággal a neurodegeneratív betegségek kutatá-
sában és gyógyításában.

PSZICHIÁTRIAI KLINIKÁJÁRA
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a klinika oktató, gyógyító és tudományos munkájában való részvétel, tantermi
elõadások, konzultációk tartása, gyakorlatvezetés orvostanhallgatók részére magyar és angol nyelven, szakdolgozatok,
TDK-pályamunkák témavezetése. Részt kell vennie a szakorvosképzésben, továbbképzésben a szakdolgozó-képzésben
is. További feladata posztgraduális tanfolyamok szervezése és tartása magyar és angolnyelven, eredményes gyógyító és
tudományos kutatómunka végzése, osztályvezetõi feladatok ellátása, kutatómunka végzése a szkizofrénia etiológiája,
kognitív zavarai farmakoterápiája tárgykörében, továbbá igazságügyi elmeorvos szakértõi feladatok ellátása, társintéz-
ményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttmûködés fenntartása és továbbfejlesztése és eredményes pályázati tevé-
kenység folytatása, valamint a Pszichózis Monitorozás Szakambulancia vezetése és a klinika Általános Ambulanciájá-
nak munkájában való részvétel is.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, szakképesítéssel pszichiátriából, az orvostudomány területén szer-
zett PhD-fokozattal, egyetemi szintû oktatásban, betegellátásban szerzett legalább 8 éves tapasztalat, egy világnyelvbõl
államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, hazai és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és
publikációs tevékenységgel.
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SZÜLÉSZETI ÉS NÕGYÓGYÁSZATI KLINIKÁJÁRA
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika oktató, gyógyító és tudományos munká-
jában való részvétel, tantermi elõadások, konzultációk tartása, gyakorlatvezetés orvostanhallgatók részére magyar és an-
gol nyelven, szakdolgozatok, TDK-pályamunkák témavezetése. Részt kell vennie a szakorvosképzésben, a továbbkép-
zésben, a szakdolgozóképzésben, posztgraduális tanfolyamok szervezésében és tartásában is. További feladata eredmé-
nyes gyógyító és tudományos kutatómunka végzése, a társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttmûködés
fenntartása és továbbfejlesztése, valamint eredményes pályázati tevékenység folytatása és a Menopauza Ambulancia
vezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, szakképesítéssel szülészet-nõgyógyászatból, az orvostudomány kan-
didátusa fokozattal, habilitációval, egyetemi szintû oktatásban, betegellátásban szerzett legalább 8 éves tapasztalattal,
egy világnyelvbõl államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, továbbá hazai és nemzetközi szakmai-tudo-
mányos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, különös jártassággal a perimenopauzában lévõ betegek gyógyítá-
sában, és a menopauzával kapcsolatos endokrinológiai és oszteológiai gyógyító-kutató munka területén.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
GERMÁN FILOLÓGIAI INTÉZETÉNEK
Német Nyelvészeti Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások és szeminárium tartása német nyelven a német nyelvészet és gram-
matika területén, elsõsorban szövegnyelvészet és pragmatika tárgykörben, ezen belül is többnyelvû összehasonlító nyel-
vészeti szempontból német szakos alap- és mesterképzésben. Feladata továbbá szakdolgozatok vezetése, a tanszéki di-
ákköri munkák irányítása, részvétel a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcso-
latainak ápolásában.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal német nyelvészeti tudományágban, elismert tudományos és szakmai te-
vékenységgel és legalább 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal.

Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata hagyományos, BA-, MA- és PhD-kurzusok tartása német szakos hallgatók szá-
mára elsõsorban XIX–XX. századi osztrák és német irodalom, valamint kultúra tárgykörében. Feladata továbbá szakdol-
gozatok vezetése, tanszéki diákköri munkák irányítása, részvétel a tanszék tudományos kutatómunkájában, pályázati
projektekben, kulturális programok szervezésében, valamint a tanszék nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal irodalomtudományból, továbbá elismert tudományos és szakmai tevé-
kenységgel és többéves egyetemi oktatói gyakorlattal.

PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZETÉNEK
Neveléstudományi Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kurzusok tartása elsõsorban neveléselmélet tárgykörében tanár szakos, vala-
mint pedagógia szakos képzésben részt vevõ hallgatók számára. Feladata továbbá szakdolgozatok vezetése, a tanszéki
diákköri munkák irányítása, részvétel a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kap-
csolatainak ápolásában.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal neveléstudományból, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel
és legalább 8 éves felsõoktatási tapasztalattal.
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Pszichológia Tanszékére
további jogviszonyban alkalmazott
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata személyiség-lélektan tárgykörbe tartozó elõadások és szakirányos kurzusok tar-
tása pszichológia szakos képzésben részt vevõ hallgatók számára. Feladata továbbá szakdolgozatok vezetése, a tanszéki
diákköri munkák irányítása, részvétel a tanszék tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
A pályázónak részt kell vennie az új tantárgyi tematikák kidolgozásában, illetve a személyiség-lélektani szakcsoport ve-
zetésében, szakmai irányításában is.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal pszichológiából, valamint elismert tudományos és szakmai tevékeny-
séggel és legalább 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal.
A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül a klinikai szakpszichológusi végzettséggel rendelkezõ pályázó.

TÖRTÉNETI INTÉZETÉNEK
Történeti Segédtudományok Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kurzusok tartása elsõsorban a történelemtanítás elmélete és gyakorlata, történeti
segédtudományok, továbbá történeti informatika tárgykörben történelem szakos, valamint történelemtanári nappali
alapképzésben részt vevõ hallgatók számára. Feladata továbbá szakdolgozatok vezetése, a tanszéki diákköri munkák irá-
nyítása, részvétel a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolá-
sában.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal nyelvtudományból, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel,
továbbá legalább 5 éves közoktatási tanári gyakorlattal.

ÚJLATIN KULTÚRÁK INTÉZETÉNEK
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kurzusok tartása elsõsorban a francia nyelvészet és nyelvfejlesztés tárgykörben
francia nyelv és irodalom, illetve romanisztika (francia szakirány) alapképzésben, valamint francia nyelv és irodalom ki-
egészítõ képzésben részt vevõ hallgatók számára. Feladata továbbá szakdolgozatok vezetése, a tanszéki diákköri mun-
kák irányítása, részvétel a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak
ápolásában.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal nyelvtudományból, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel,
továbbá legalább 10 éves egyetemi oktatói gyakorlattal.

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
GYÓGYSZERKÉMIAI INTÉZETÉBE
2 egyetemi docensi munkakör betöltésére

A) A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézet oktató, kutató, szakképzõ és továbbképzõ tevékenységében való
részvétel, az intézet enzimes kutatólaboratóriumának vezetése, valamint tantermi elõadások tartása a Szerves kémia c.
tantárgyból.
A pályázónak rendelkeznie kell gyógyszerészi, vegyészi vagy vegyészmérnöki diplomával, PhD-fokozattal és legalább
10 éves, egyetemen töltött oktatási gyakorlattal, angol nyelven elõadói és vitakészséggel, valamint hazai és nemzetközi
publikációs tevékenységgel.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent az enzimes kinetikus rezolválási reakciókkal kapcsolatos tudományos tevékeny-
ség.
B) A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézet oktató, kutató, szakképzõ és továbbképzõ tevékenységében való
részvétel, az intézet egyik szintetikus kutatólaboratóriumának vezetése, valamint tantermi elõadások tartása a Gyógysze-
részi kémia és Szerves kémia c. tantárgyakból.
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A pályázónak rendelkeznie kell gyógyszerészi diplomával, PhD-fokozattal és legalább 10 éves, egyetemen töltött okta-
tási gyakorlattal, angol nyelven elõadói- és vitakészséggel, valamint hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel. A
pályázat elbírálásánál elõnyt jelent az aliciklusos di- és trifunkciós vegyületek kémiájával kapcsolatos tudományos tevé-
kenység.

GYÓGYSZERTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézet oktató, kutató, szakképzõ és továbbképzõ tevékenységében való rész-
vétel, tantermi elõadások tartása Gyógyszertechnológia c. tantárgyból.
A pályázónak rendelkeznie kell gyógyszerészi oklevéllel, szakképesítéssel, PhD-fokozattal és legalább 10 éves, egyete-
men töltött oktatási gyakorlattal, angol nyelven elõadói- és vitakészséggel, valamint hazai és nemzetközi publikációs te-
vékenységgel. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a farmakonok biohasznosíthatóságának növelésében való jártasság,
tudományos tevékenység.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Algebra és Számelmélet Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az Algoritmusok és bonyolultságelmélet címû kötelezõ mesterszakos tantárgy
felügyelete, oktatása (elõadások, gyakorlatok tartása) és alkotói szintû mûvelése, speciálkollégiumok, kutatói szeminári-
umok és konferenciák szervezése az univerzális algebra témájában, szakdolgozók és doktorandusz hallgatók munkájá-
nak irányítása. Feladata továbbá a tanszékre háruló adminisztratív és további oktatási feladatok ellátásában való részvé-
tel, beleértve elõadások és gyakorlatok tartását is.
A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, legalább 8 éves oktatási gyakorlattal, valamint a feladatköréhez
nélkülözhetetlen nemzetközi tudományos elismertséggel.

Alkalmazott Informatikai Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata önálló kutatómunka végzése a játékelmélet és a kombinatorikus optimalizálás
területén, rendszeres nemzetközi publikációs tevékenység folytatása, továbbá részt kell vennie a hazai és nemzetközi tu-
dományos közéletben.
Fejlesztenie és oktatnia kell a tanszék operációkutatáshoz kapcsolódó tantárgyait, el kell látnia szakdolgozatok és diplo-
mamunkák témavezetését, valamint részt kell vennie a tanszék oktatásszervezési feladatainak megoldásában, a tanulmá-
nyi ügyek intézésében is. PhD-kurzusok tartásával és témavezetéssel kell segítenie a doktori iskola munkáját.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú PhD-fokozattal, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal, valamint hazai
és nemzetközi viszonylatban széles körben elismert publikációs tevékenységgel.

Analízis Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Matematika tanítása c. tárgy gondozása, elõadás tartása és gyakorlatok, sze-
mináriumok vezetése, az Elemi matematika c. tárgy felügyelete és oktatása, szakdolgozati munka irányítása elsõsorban a
fenti témákból, továbbá speciális kollégiumok tartása a matematikaoktatás aktuális problémáiról.
A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, a matematikaoktatás, a matematikai szakdidaktika terén kifejtett
kutatási eredményekkel, publikációkkal, tankönyvekkel, amelyek alapján a Bolyai Intézet Matematika Doktori Program
didaktikai kutatási témáiból témavezetõi feladatok ellátására is képes.
A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül a középiskolai tanítási gyakorlattal rendelkezõ, illetve középiskolában aktí-
van oktató pályázó.
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Ásványtani, Geokémiai és Kõzettani Tanszékre
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata ásvány-kõzettani és környezetföldtani tárgyú, a Föld belsõ folyamatait elemzõ
kollégiumok elõadása, gyakorlatvezetés, terepgyakorlatok elõkészítése és vezetése geográfus, földrajztanár, környezet-
tudomány, környezettan tanár szakok részére a hagyományos graduális és posztgraduális képzésben, valamint a földtu-
dományi, a földrajzi és a környezettudományi BSc-képzés keretében. Feladata továbbá a fenti szakokon évfolyamdolgo-
zat, projektmunka, szakdolgozat, diplomamunka készítésének és PhD-hallgatók kutatómunkájának irányítása, valamint
a tanszék Koch Sándor Ásványgyûjteményének kezelése, az állomány gyarapítása. További feladata önálló, színvonalas
kutatómunka végzése, a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása. Részt kell vennie a tanszékre háruló egyéb
(oktatási, gazdasági stb.) feladatok megoldásában is.
A pályázónak rendelkeznie kell okleveles geológusi diplomával, PhD-fokozattal, és legalább 10 éves egyetemi oktatói
gyakorlattal.

Embertani Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens fõ feladata a tanszéken folyó oktató és tudományos munkában való önálló és aktív, vala-
mint a tanszéken meghirdetett kurzusok önálló megtartásában való szükség szerinti részvétel, önálló melléktárgyak ki-
dolgozása és megtartása biológia (biológus, biológiatanár és alkalmazott biológus) és természetismeret szakos hallgatók
számára, laboratóriumi gyakorlatok vezetése, PhD-hallgatók, valamint szakdolgozatot készítõ hallgatók és diákkörösök
munkájának irányítása. Vállalnia kell önálló pályázati tevékenységet, a tanszék, és szükség szerint a Biológus Tanszék-
csoport és a Természettudományi Kar adminisztratív ügyeiben való aktív részvétel, továbbá az oktatással és kutatással
kapcsolatos feladatkörök önálló ellátását.
A pályázónak rendelkeznie kell az antropológai területén szerzett tudományos fokozattal, hazai vagy külföldi egyetemen
szerzett habilitációval, és legalább 10 éves tapasztalattal az antropológia kutatásában és/vagy oktatásában.
Elõnyben részesülnek a tanszék paleopatológiai, illetve történeti antropológiai kutatási területén és ezeken a területeken
a molekuláris biológiai módszerek alkalmazásában jártas, valamint hazai vagy külföldi kutatási, szervezési és vezetési
tapasztalatokkal rendelkezõ pályázók.

Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszék oktató-kutatómunkájában való részvétel, különös tekintettel a Ma-
gyarország társadalomföldrajza és a Népesség- és településföldrajz c. tárgyak oktatása. További feladata elõadások, gya-
korlatok tartása, terepgyakorlatok vezetése, valamint a doktori programban, továbbá a tanszék külkapcsolatainak,
ERASMUS-kapcsolatainak irányításában, illetve a tanszék tudományos diákköri tevékenységének koordinálásában
való részvétel. Témavezetõként irányítania kell a szakdolgozók, diplomamunkát készítõk, doktorjelöltek munkáját.
A pályázónak rendelkeznie kell földrajz vagy geográfus szakon szerzett egyetemi diplomával, legalább 8 éves oktatási
gyakorlattal (a doktori ösztöndíjjal együtt), a földrajz-földtudományok terén szerzett PhD-fokozattal és legalább egy vi-
lágnyelv (lehetõleg angol) megfelelõ szintû (középfokú) ismeretével.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a megfelelelõ szintû hazai és nemzetközi terepi ismeret, a külföldi részképzésen
való részvétel, az idegen nyelvû oktatási gyakorlat, valamint jártasság a különbözõ szakmai számítógépes programok
oktatási felhasználásában.

Mikrobiológiai Tanszékére
2 egyetemi docensi munkakör betöltésére

A) A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Mikrobiológia fõtárgy egyes fejezeteinek elõadása, továbbá egy mikrobio-
lógia melléktárgyként felvehetõ önálló kurzus kidolgozása. Feladatai közé tartozik a tantárgyfejlesztési és tanszéki kuta-
tásokban való aktív részvétel, tudományos diákköri, szakdolgozati pályamunkák és PhD-hallgatók munkájának témave-
zetése, továbbá a hazai és nemzetközi kutatási pályázati rendszerekbe történõ bekapcsolódás.
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A pályázónak rendelkeznie kell 10 éves mikrobilógiai (egyetemi oktatói és kutatói) szakmai gyakorlattal és PhD-foko-
zattal, a tanszék kutatási profiljához illeszkedõen a mikroszkopikus élesztõgombák kutatásához kapcsolódó saját kutatá-
sokat tartalmazó publikációs háttérrel.
B) A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Mikrobiológia fõtárgy egyes fejezeteinek elõadása, továbbá egy mikro-
biológia melléktárgyként felvehetõ önálló kurzus kidolgozása. Feladatai közé tartozik a tantárgyfejlesztési és tanszéki
kutatásokban való aktív részvétel, tudományos diákköri, szakdolgozati pályamunkák és PhD-hallgatók munkájának té-
mavezetése, továbbá a hazai és nemzetközi kutatási pályázati rendszerekbe történõ bekapcsolódás.
A pályázónak rendelkeznie kell 10 éves mikrobiológiai (egyetemi oktatói és kutatói) szakmai gyakorlattal és PhD-foko-
zattal, a tanszék kutatási profiljához illeszkedõen a mikotoxinok és az opportunista patogén mikroszkopikus fonalas-
gombák kutatásához kapcsolódó saját kutatásokat tartalmazó publikációs háttérrel.

Növényélettani Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens fõ feladata a tanszéken folyó oktató és tudományos munkában való önálló és aktív, vala-
mint a tanszéken meghirdetett kurzusok önálló megtartásában való szükség szerinti részvétel, önálló melléktárgyak ki-
dolgozása és megtartása biológia (biológus, biológiatanár és alkalmazott biológus) és természetismeret szakos hallgatók
számára, laboratóriumi gyakorlatok vezetése, PhD-hallgatók, valamint szakdolgozatot készítõ hallgatók és diákkörösök
munkájának irányítása, nemzetközileg elismert kutatómunka végzése a növénybiológia, növényélettan tárgykörében,
valamint a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése. Vállalnia kell önálló pályázati tevékenysé-
get, a tanszék, és szükség szerint a Biológus Tanszékcsoport és a Természettudományi Kar adminisztratív ügyeiben való
aktív részvételt, oktatással és kutatással kapcsolatos feladatkörök önálló ellátását.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal, legalább 10 év oktatási-kutatási gyakorlattal, külföldön szerzett kutatási
tapasztalattal és angol nyelvtudással, nemzetközi mércével mérve is elismerhetõ publikációs tevékenységgel. A pályázat
elbírálásánál elõnyt jelent, a stresszfiziológiai és molekuláris biológiai technikák alkalmazásának területén tapasztala-
tokkal rendelkezõ pályázó.

Szerves Kémiai Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ docens feladata elõadások tartása a Szerkezetvizsgálat tárgyon belül, szerves kémiai és szerkezetvizsgá-
lati laboratóriumi gyakorlatok tartása magyar és angol nyelven, diploma- és projektmunkák témavezetése, részvétel az
angol–magyar kémiai szakfordító-képzésben, a szerkezetvizsgálat tárgykörében speciális kurzusok tartása, részvétel új
oktatási tematikák kidolgozásában.
A pályázónak rendelkeznie kell vegyész szakos egyetemi oklevéllel, legalább 10 éves oktatói-kutatói gyakorlattal,
PhD-fokozattal, magas szintû angolnyelv-ismerettel, külföldi tudományos kutatói tapasztalatokkal, nemzetközileg elis-
mert tudományos tevékenységgel és kapcsolatokkal. A pályázó kutatási tevékenysége a szerkezetvizsgálat területére
kell, hogy essék. A pályázat elbírálásánál elõnyben részesül a habilitációval rendelkezõ pályázó.

JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR
TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata atlétika, testépítés, görkorcsolya, technikai és extrém sportok oktatása, vizsgáz-
tatás, tananyag fejlesztése a fenti tárgyakból. További feladata a tanszéki kutatási tervben meghatározott kutatómunká-
ban való részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, atlétikai szakedzõi diplomával, tudományos (PhD)
fokozattal sportbiomechanikából, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal, valamint középfokú nyelvvizsgával és a
karon fõállású közalkalmazotti jogviszonnyal.
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MÉRNÖKI KAR
ÖKONÓMIAI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata a marketing, ezen belül kiemelten az agrármarketing elõadások és gyakorlatok
tartása a nappali és levelezõ tagozatos gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök képzésben, vizsgáztatás, a tantárgyhoz
kapcsolódó jegyzetek írása, valamint az oktatást segítõ módszerek és eszközök fejlesztése. További feladata a hozzá be-
osztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának, szakdolgozatot és TDK-dolgozatot készítõ hallgatók tevékeny-
ségének irányítása, valamint az agrármarketing témakörében kutatómunka végzése és kapcsolattartás hazai és külföldi
felsõoktatási és kutatási intézetekkel.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal, legalább 5 éves oktatói és szakmai
gyakorlattal, igazoltan elismert tudományos kutatási tevékenységgel és államilag elismert angol középfokú nyelvvizsgá-
val.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
ANATÓMIAI, SZÖVET- ÉS FEJLÕDÉSTANI INTÉZETÉBE
tudományos fõmunkatársi munkakör betöltésére

A kinevezendõ tudományos fõmunkatárs feladata az intézet oktató, kutató és tudományos munkájában való részvétel,
elõadások, embriológia szemináriumok, szövettani gyakorlatok tartása, vizsgáztatás magyar és angol nyelven orvos- és
fogorvostan-hallgatók számára, szakdolgozatok, TDK-pályamunkák témavezetése. További feladata Neurocitológia
PhD-kurzus vezetése, molekuláris citológia és hisztológia speciális kollégium tartása, magas szintû kutatómunka végzé-
se az agyi vérellátás rendellenességeinek vizsgálata, valamint pharmacológiai preventív és terápiás stratégiák kidolgozá-
sa tárgykörben, társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttmûködés fenntartása és továbbfejlesztése és
eredményes pályázati tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell biológia szakos középiskolai tanári diplomával, angol tanári oklevéllel, PhD-fokozattal
a biológia tudomány területén, hazai és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel,
egyetemi szintû oktatásban szerzett legalább 8 éves gyakorlattal és egy világnyelvbõl államilag elismert középfokú „C”
típusú nyelvvizsgával.

FARMAKOLÓGIAI ÉS FARMAKOTERÁPIAI INTÉZETÉBE
tudományos fõmunkatársi munkakör betöltésére

A kinevezendõ tudományos fõmunkatárs feladata az intézet oktató, kutató és tudományos munkájában való részvétel,
elõadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás magyar és angol nyelven orvostanhallgatók számára, köte-
lezõen választható Szívelektrofizológia kurzus oktatása, szakdolgozatok, PhD- és TDK-pályamunkák témavezetése,
magas szintû kutatómunka végzése quantitatív, noninvazív módszerek és mérõrendszerek fejlesztése és adaptálása fizio-
lógiai problémák in vivo, izolált szerv illetve sejtszinten történõ tanulmányozására, a szívizom ioncsatornáinak fizioló-
giás szabályozásai, mechanizmusai, azok változásai pathológiás körülmények között, a szívritmuszavarok illetve a szív-
elégtelenség farmakológiai terápiájának lehetõségei elemzése tárgykörben. További feladata társintézményekkel, inté-
zetekkel, klinikákkal az együttmûködés fenntartása és továbbfejlesztése, eredményes pályázati tevékenység folytatása
és az Optikai Laboratórium vezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell okleveles fizikus diplomával, PhD-fokozattal az orvostudomány területén, hazai és
nemzetközi szakami-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, egyetemi szintû oktatásban szerzett
legalább 8 éves gyakorlattal, valamint egy világnyelvbõl államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával.

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI ÉS IMMUNBIOLÓGIAI INTÉZETÉBE
tudományos fõmunkatársi munkakör betöltésére

A kinevezendõ tudományos fõmunkatárs feladata az intézet oktató, kutató és tudományos munkájában való részvétel,
elõadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás magyar és angol nyelven orvostanhallgatók és gyógysze-
részhallgatók számára, szakdolgozatok, TDK- és PhD-pályamunkák témavezetése. További feladata magas szintû kuta-
tómunka végzése, humán interferon alfa és gamma produkció kutatása leukocyta kultúrákban, cytomegalovírus és Chla-
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mydia pneumoniae-fertõzés indukálta immunválasz vizsgálata, illetve a fertõzõ ágensek potenciális szerepének vizsgá-
lata az atherosclerosis kialakulásában tárgykörben, továbbá társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az
együttmûködés fenntartása és továbbfejlesztése, valamint eredményes pályázati tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell okleveles szakbiológus diplomával, PhD-fokozattal a biológiatudomány területén, hazai
és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, egyetemi szintû oktatásban szerzett
legalább 8 éves gyakorlattal és egy világnyelvbõl államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot, az ÁOK-ra pályázók esetében kitöltött pályázati kérdõívet is,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs és hivatkozási jegyzéket, az ÁOK-ra pályázók esetében különlenyomatokat is,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.
Valamennyi kiírt pályázat esetén a pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben és a Szegedi Tudomány-
egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60 nap.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM rektora – Sopron –
pályázatot hirdet a
BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR
SZOCIÁLIS ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– elõadások és gyakorlatok tartása Kutatásmódszertan, Informatika, Szociálinformatika, Informatika az óvodában c. tan-
tárgyakból,
– szakdolgozati és tudományos diákköri témák kiírása és konzultálása,
– módszertani segédanyagok összeállítása, a tanszéken oktató kollégák tudományos munkájának segítése,
– részvétel a tanszék kutatómunkájában és a tudományos közéletben.

A pályázat feltételei:
– szociálpedagógus-végzettség, egyetemi diploma,
– legalább 6 év felsõoktatási oktatói gyakorlat,
– egyetemi doktori cím, PhD-doktori fokozat,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga angol nyelvbõl,
– az eddigi kiemelkedõ szakmai és alkotói tevékenység igazolása,
– aktív részvétel a tudományos közéletben,
– a Nyugat-magyarországi Egyetemmel fõállású közalkalmazotti munkaviszony.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, munkaköri besorolását,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák publikációs jegyzékét,
– oktató, nevelõ, tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két példányban,
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– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített bizottságok, testületek megismerjék.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– filozófia, etika, neveléstörténet és szociális gondoskodás története tárgyak tantárgyfelelõsi feladatainak ellátása, elõ-
adások és szemináriumok vezetése,
– szakdolgozati és tudományos diákköri témák kiírása és konzultálása,
– módszertani segédanyagok összeállítása, a tanszéken oktató kollégák tudományos munkájának segítése,
– részvétel a tanszék kutatómunkájában és a tudományos közéletben.

A pályázat feltételei:
– filozófia–történelem szakos középiskolai tanári végzettség,
– legalább 6 év felsõoktatási oktatói gyakorlat,
– tudományos fokozat (PhD),
– felsõfokú „C” típusú nyelvvizsga német nyelvbõl,
– az eddigi kiemelkedõ szakmai és alkotói tevékenység igazolása,
– aktív részvétel a tudományos közéletben,
– a Nyugat-magyarországi Egyetemmel fõállású közalkalmazotti munkaviszony.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, munkaköri besorolását,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák publikációs jegyzékét,
– oktató, nevelõ, tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két példányban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített bizottságok, testületek megismerjék.

MÛVÉSZETI ÉS SPORT INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– a vizuális játékok, festészet-grafika, kreatív terápiás gyakorlatok, személyiségfejlesztõ vizuális játékok tantárgyak tan-
tárgyfelelõsi feladatainak ellátása és oktatása,
– a vizuális tantárgyblokk egyéb tárgyainak oktatása, mûhelymunka vezetése,
– a hallgatók szakdolgozati és mûvészeti-tudományos diákköri témáinak kiírása és irányítása,
– módszertani segédanyagok összeállítása, módszertani kiállítások rendezése,
– részvétel a tanszék mûvészeti és tudományos kutatómunkájában,
– a tanszéken oktató kollégák mûvészi-tudományos munkájának segítése, irányítása,
– önálló képzõmûvészeti alkotótevékenység,
– szereplés városi, megyei, országos és külföldi mûvészeti tárlatokon,
– tevékenység rangos mûvészeti szervezetekben,
– közéleti tevékenység vállalása.

A pályázat feltételei:
– Iparmûvészeti Egyetemen szerzett oklevél,
– rajz szakos tanári oklevél,
– több mint 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
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– az eddigi kiemelkedõ mûvészi és mûvészetpedagógiai tevékenység dokumentálása,
– Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete tagság,
– középfokú államilag elismert angol nyelvvizsga.

Pályázhatnak a NYME-BPK fõállású oktatói.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot 2 példányban,
– a végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi, kari
szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– az oktatott szakokon a jogi tárgyak oktatása,
– a hallgatók szakdolgozati és tudományos diákköri témáinak kiírása és irányítása,
– jegyzetek, oktatási segédanyagok összeállítása,
– részvétel a tanszék tudományos kutatómunkájában,
– közéleti tevékenység vállalása.

A pályázat feltételei:
– egyetemi doktori cím, szakirányú egyetemi végzettség,
– szakterületen szerzett tapasztalatok,
– legalább 6 éves oktatási gyakorlat,
– középfokú államilag elismert német nyelvvizsga,
– részvétel PhD-képzésben,
– elõnyt élvez az a pályázó, aki gyógypedagógiai tanári végzettséggel és a gyermekvédelem területén szerzett szakmai
gyakorlattal rendelkezik.

Pályázhatnak a NYME-BPK fõállású oktatói.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot 2 példányban,
– a végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi, kari
szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dé-
káni hivatal vezetõje ad.
A 2 példányban benyújtott pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánjához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.) kell benyúj-
tani.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.
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ERDÕMÉRNÖKI KAR
ERDÉSZETI-MÛSZAKI ÉS KÖRNYEZETTECHNIKAI INTÉZET
Géptani Intézeti Tanszékére
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– az Ipar- és környezettechnika, a Munkavédelem és biztonságtechnika, valamint az Ergonómia és munkavédelem c.
BSc.-törzsanyag tárgyak elõadásainak és gyakorlatainak tartása,
– az Általános géptan, a Mûszaki ismeretek, az Erdészeti gépek, és a Zaj-, rezgés- és sugárvédelem c. BSC-törzsanyag
tárgyak gyakorlatai egy részének vezetése,
– részvétel az EMKI Géptani Tanszék kutatási munkájában.

A pályázóval szemben támasztott követelményeket az egyetemi docensi álláshely betöltésére vonatkozó SzMSz foglal-
koztatási követelményrendszere tartalmazza.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot 2 példányban,
– szakképzettséget, tudományos címét, idegennyelv-tudását igazoló okiratok hiteles másolatát,
– személyi adatlapot 2 példányban,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A 2 példányban benyújtott pályázatokat az elõírt mellékletekkel együtt az Erdõmérnöki Kar dékánjához kel benyújtani a
megjelenést követõ 30 napon belül.
Felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti-Mûszaki és Környezettechnikai Intézet Géptani Tanszéké-
nek vezetõje és az Erdõmérnöki Kar dékánja ad.

Prof. dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30.

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

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
vp: vezetõi pótlék
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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.

Óvodavezetõ

Budapest Fõváros
VII. Kerület Erzsébet-
város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 6.

Akácfa Óvoda
Budapest VII.,
Akácfa u. 32.

Csicsergõ Óvoda
Budapest VII.,
Rózsa u. 32.

Dob Óvoda
Budapest VII.,
Dob u. 95.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés,
legalább öt év óvodape-
dagógusi munkakörben
szerzett gyakorlat.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. máj. 31.
A pályázatot és a vezetõi progra-
mot három példányban kell be-
nyújtani
Pc: Mûvelõdési Iroda
1076 Budapest,
Garay u. 5.
Tel.: 462-3395

Esztár Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4125 Esztár,
Árpád u. 1.

Esztár Óvoda
4124 Esztár,
Árpád u. 13.

Szakirányú v., öt év
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Esztár Község Önkormány-
zatának polgármestere

Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.

Pipitér óvoda
8800 Nagykanizsa,
Bajcsy-Zs. u. 67.
Rozgonyi Óvoda
8800 Nagykanizsa,
Rozgonyi u. 7.

Felsõfokú iskolai v.,
óvodapedagógusi szak-
képzettség, öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90 napon belül
Pc: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Mûvelõdési és Sport-
osztály
f: Szmodics Józsefné
Tel.: (93) 500-780
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Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros VII.
Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1073 Budapest,
Erzsébet krt.6.

Erzsébetvárosi Pedagó-
giai Szolgáltató Köz-
pont
Budapest VII.,
Erzsébet krt. 32.

Egyetemi szakirányú v.,
elõny: szakvizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. máj. 31.
A pályázatot és a vezetõi progra-
mot három példányban kell be-
nyújtani
Pc: Mûvelõdési Iroda
1076 Budapest,
Garay u. 5.
Tel.: 462-3395

Koroncó Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9113 Koroncó,
Rákóczi u. 48.

II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola és Óvoda
9113 Koroncó,
Rákóczi u. 41.

Felsõfokú pedagógusi
v. és szakképesítés, pe-
dagógusi munkakörben
eltöltött legalább öt év
szgy.
Közoktatás-vezetõi v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés
Pc: Koroncó község polgármes-
tere
9113 Koroncó,
Rákóczi u. 48.

Kunhegyes Város
Önkormányzata
5340 Kunhegyes,
Szabadság tér 1.

Családsegítõ Központ
és Gyermekjóléti Szol-
gálat
5340 Kunhegyes,
Kossuth L. u. 106.

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendeletben
meghatározott képesíté-
si elõírásoknak megfe-
lelõen

ÁEI: 2007. ápr. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
való megjelenéstõl számított
30 napon belül
Pehi: személyes meghallgatás
után a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül, illetve az
azt követõ elsõ képviselõ-testü-
leti ülésen
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat arról, hogy a személyét
érintõ kérdés tárgyalásakor nyílt
vagy zárt ülést kéri, részletes
szakmai ön.
Pc: Kunhegyes város jegyzõje
5340 Kunhegyes,
Szabadság tér 1.

Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.

Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola
8800 Nagykanizsa,
Hevesi u. 2.

Felsõfokú szakirányú
tanári v., öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90 napon belül.
Pc: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Mûvelõdési és Sport-
osztály
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8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
f: Szmodics Józsefné
Tel.: (93) 500-780

Sarkad Város
Önkormányzata
5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.
Tel.: (66) 375-633

I. Számú Általános
Iskola
5720 Sarkad,
Kossuth u. 17.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. ápr. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: legkésõbb Sarkad Város
Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének 2007. évi márciusi soros
ülésén.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát.
Pc: Tóth Imre polgármester
5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
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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

Mókavár Óvoda
1142 Budapest,
Róna park 5–7.
Tel.: 460-0120
Fax: 460-0121

Óvodapedagógus Jogszabályi elõírások
szerint.
2-3 év szgy.

ÁEI: azonnal.

Nefelejcs Mûvészeti
Óvodai Intézmény
2141 Csömör,
Kacsóh Pongrác u. 6.
Tel./fax: (28) 543-950
E-mail: nefelejcs2@in-
vitel.hu

Óvodapedagógus Óvodapedagógusi v. ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél (eredeti), eddigi munkavi-
szonyokról szóló összes
hivatalos, eredeti igazolás (belé-
pés-kilépés)

Gradus Óvoda
2085 Pilisvörösvár,
Hõsök tér 3.
Tel.: (26) 330-004

Német nemzetiségi
óvodapedagógus (üres
álláshelyre)

Német nemzetiségi
óvodapedagógus v.

ÁEI: azonnal.
Jelentkezés írásban vagy telefo-
non
Tel.: (26) 330-004

Tanító, tanár

Türr István Gazdasági
Szakközépiskola
6500 Baja,
Bácska tér 1.

Gyors- és gépíró szakos
tanár

Fõiskolán szerzett
tanári v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
f: személyesen az iskola igazga-
tójánál
Tel.: (79) 524-670

Budapest III. Ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat Elsõ
Óbudai Általános
Iskola
1033 Budapest,
Vörösvári út 93.

Német–földrajz szakos
tanár

német–történelem sza-
kos tanár

német nyelv és iroda-
lom szakos tanár
(anyanyelvi szintû is-
meret)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2007. febr.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pc: Elsõ Óbudai Általános
Iskola
1033 Budapest,
Vörösvári út 93.
Fetterné Szõnyi Éva igazgató
E-mail: vorosvari-a@kszki.hu
f: Tel.: 388-6900 vagy 367-2410

Surányi Endre Szak-
képzõ Iskola és Kollé-
gium
3702 Kazincbarcika,
Irinyi János út 1.
Tel.: (48) 310-822

Gyengeáramú villamos
mûszaki tanár

Szakirányú felsõfokú
iskolai v.

ÁEI: azonnal
Az intézmény kollégiumában
szálláshely biztosítható
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Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola
8800 Nagykanizsa,
Sugár u. 18.

Gitártanár
zongoratanár
furulyatanár
társastánctanár
moderntánctanár

Közalkalmazotti tör-
vény szerint

Tinódi Sebestyén Gim-
názium és Idegenfor-
galmi, Vendéglátói
Szakközépiskola
9600 Sárvár,
Móricz Zs. u. 2.
Tel.: (95) 321-245

Rajz–mozgóképkultúra
és médiaismeret vagy
rajz–magyar vagy törté-
nelem szak

Tanári v. ÁEI: 2007. jan. 22.
A megbízás 2007. jún. 30-ig, ha-
tározott idõre szól.
Pc: igazgató

Recsky Klára Általános
Mûvelõdési Intézmény
5235 Tiszabura,
Kossuth L. u. 62.
Tel.: (59) 355-148

2 fõ napközis nevelõ Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: angolnyelv-tu-
dás.
Minimum három év
szgy.

ÁEI: elbírálás után azonnal.
Pc: Brankovics László intéz-
ményvezetõ
Tel.: (59) 355-405

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 közzé tétele 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., te-
lefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzététel
ebben az esetben ingyenes.
A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 10 000 Ft+20% áfa (12 000 Ft). A sürgõs eljárás szerint a megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen alá-
írt megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Hivatalos Közlönyki-
adó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múl-
va 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 pályáza-
ti felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatoknál a
szerkesztõség értelemszerûen nem tünteti fel.
A pályázati felhívások nagy számára tekintettel a megjelenés pontos idõpontjáról, illetõleg arról, hogy a pályázati felhí-
vás az Oktatási Közlöny melyik számában jelenik meg, a szerkesztõségnek nem áll módjában írásban tájékoztatást adni.
Ugyanezen okból nem biztosítható az álláshelyekre meghirdetett felhívásoknak – a pályázati felhívás lényeges elemein
túlmenõ – szó szerinti közlése.
Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (normál
vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2006. január 1-jétõl érvényes tarifa-
jegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. § (1) be-
kezdése alapján a minisztériumok hivatalos lapjaikat a honlapjukon is közzéteszik. Ennek megfelelõen 2006. január
1-jét követõen az Oktatási Közlöny számai is elérhetõek az OM honlapjáról (www.om.hu/Közérdekû adatok/Szervezeti,
személyzeti adatok/Lapok/Oktatási Közlöny).

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

A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY meghirdeti
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal,
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal,
a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen

a 2006. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT.

A 15. alkalommal kiírt pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett társaságok vehetnek részt, amelyek a 2006. évben
kiemelkedõ innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentõs hasznot értek
el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológiatransz-
fer stb. lehet.
Elõzõ nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból pályázni nem lehet.

Tartalmi követelmények:
– egyoldalas összefoglaló: az innováció tárgyának ismertetése, továbbá az innovációt megvalósító szervezet(ek) neve,
címe, telefonszáma, e-mail címe; valamint az innováció gazdasági és egyéb eredményeinek, referenciáinak felsorolása,
– részletes leírás a megvalósításról és az elért piaci, ill. gazdasági eredményrõl (többleteredmény, többlet éves árbevétel,
paci részesedés növekedése stb.) max. 10 A/4-es oldalon,
– referenciák (szakvélemény, vevõk véleménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.),
– nyilatkozat a közölt adatok, információk hitelességérõl, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogokról.

A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért szakemberekbõl áll, elnöke a gazdasági és
közlekedési miniszter.
A 2006. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázat értékelésének szempontjai:
1. 2006-ban elért többleteredmény vagy többletárbevétel és egyéb mûszaki, gazdasági elõnyök
2. eredetiség, újszerûség
3. társadalmi hasznosság.

Az év legjelentõsebb innovációját elismerõ nagydíj mellett további kiemelkedõ innovációs teljesítmények a GKM, az
FVM, a KvVM, az NKTH, az MSZH és az MKIK 2006. évi innovációs díját kapják.
A díjak ünnepélyes átadására 2007. március végén kerül sor az Országházban.
Az alapítvány a bírálóbizottság által minden jelentõs innovációnak minõsített pályázatot oklevéllel ismer el.
A pályázatok összefoglalóit külön kiadványban és a világhálón közzéteszi.

2006. december 7.
Prof. Závodszky Péter s. k.,

kuratóriumi elnök

Beadási határidõ: 2007. február 13., 12 óráig beérkezõen
A pályázatokat kinyomtatva, 3 példányban (az egyoldalas összefoglalót lemezen is) az alábbi címre kell eljuttatni:

Magyar Innovációs Alapítvány, 1036 Budapest, Lajos u. 103.
További információ: dr. Antos László titkár, tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu

http://www.innovacio.hu
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A KAPOSVÁRI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
általános rektorhelyettes megbízásra

Az általános rektorhelyettes feladatai:
– a rektor akadályoztatása és tartós távolléte esetén ellátja a rektori feladatokat,
– összehangolja a minõségirányítás szervezetének mûködését,
– szervezi és összehangolja az egyetem akkreditációjával összefüggõ tevékenységet,
– felügyeli az egyetemi informatikai rendszer mûködését,
– kapcsolatot tart az érdekvédelmi, érdek-képviseleti szervezetekkel,
– irányítja az egyetem PR és kommunikációs és kiadói tevékenységét.

Pályázhatnak: az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok, egyetemi docensek, fõiskolai taná-
rok, akik egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, angol nyelven magas szintû tárgyalóképességgel, legalább
10 éves egyetemi vezetési és szolgáltatásirányítási gyakorlattal, valamint akkreditációs eljárásban szerzett tapasztalattal
rendelkeznek.

oktatási rektorhelyettes megbízásra

Az oktatási rektorhelyettes feladatai:
– koordinálja az egyetem más felsõoktatási intézményekkel, fõhatóságokkal, vagy egyéb testületekkel kialakított kap-
csolatait,
– összehangolja az egyetem oktatási és oktatásszervezési tevékenységét,
– felügyeli az oktatási igazgatóság munkáját,
– gondoskodik az egyetemi hallgatói követelményrendszer, a tanulmányi és vizsgaszabályzat jogszabályoknak megfe-
lelõ hatályáról,
– felügyeli a kreditrendszer szabályainak betartását,
– összefogja intézményi szinten a szakfejlesztéseket, szakirányú továbbképzéseket,
– ellátja a kollégium szakmai felügyeletét,
– kapcsolatot tart a szakterületéhez tartozó ügyekben a Hallgatói Önkormányzattal, valamint az érdekvédelmi, érdek-
képviseleti szervezetekkel.

Pályázhatnak: az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok, egyetemi docensek, fõiskolai taná-
rok, akik egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, egy világnyelvbõl államilag elismert középfokú „C” típusú
nyelvvizsgával, intézményi vezetõi gyakorlattal és oktatásfejlesztési tapasztalatokkal rendelkeznek.

tudományos rektorhelyettes megbízásra

A tudományos rektorhelyettes feladatai:
– irányítja az intézmény kutatás-fejlesztés-innovációs tevékenységét,
– koordinálja az egyetem tudományos munkáját,
– irányítja és felügyeli a doktori programokat,
– felügyeli a tudományos diákköri tevékenységet,
– hazai és nemzetközi tudományos, szakmai kapcsolatok fejlesztésének koordinálása,
– a munkaterülethez tartozó Doktori Tanács és a különbözõ szakmai bizottságok tevékenységének felügyelete, segítése,
– kapcsolattartás a szakterületéhez tartozó ügyekben a fõhatósággal, a tudományos testületekkel.

Pályázhatnak: az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok, egyetemi docensek, fõiskolai taná-
rok, akik egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, és angol nyelvbõl államilag elismert középfokú „C” típusú
nyelvvizsgával rendelkeznek. Elõnyt jelent a tudományos területen végzett szakmai irányító tevékenység.
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fõtitkár megbízás ellátására

A fõtitkár feladatai:
– vezeti a rektori hivatalt,
– a feladatköréhez tartozó ügyekben irányítja az egyetem igazgatási szerveinek ügyintézését, ügyvitelét, és felügyeletet
gyakorol a kari igazgatási szervek ilyen irányú tevékenysége felett,
– igazgatási és szervezetfejlesztési ügyekben segíti a rektor, a rektorhelyettesek, a dékánok, a fõigazgatók, a gazdasági
fõigazgató és az egyetemi szervezeti egységek vezetõinek munkáját,
– a szenátus titkáraként részt vesz a szenátus üléseinek elõkészítésében, szervezi és ellenõrzi a határozatok végrehajtását,
– ellátja a rektori tanács titkári feladatait,
– gondoskodik arról, hogy a karok és más szervezeti egységek vezetõi, illetõleg vezetõ testületei az egyetem mûködé-
sérõl megfelelõ tájékoztatást kapjanak,
– gondoskodik arról, hogy az egyetemen az igazgatási nyilvántartásokat szabályszerûen vezessék,
– felelõs az ügyviteli nyilvántartás és iratkezelési rendszer mûködtetéséért és korszerûsítéséért,
– biztosítja az egyetemen hozott döntések, határozatok jogszabályokkal és egyetemi szabályzatokkal való összhangját,
– szervezi és irányítja a munkaterületéhez tartozó adatszolgáltatási feladatok végzését,
– irányítja a rektori hivatalhoz tartozó egységek tevékenységét,
– ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a rektor, illetõleg a szenátus számára meghatároz.

Pályázhatnak: az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló ügyvivõ-szakértõ munkakörben dolgozó közalkal-
mazottak, akik jogász végzettséggel és angol nyelvbõl államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsgával rendel-
keznek. Elõnyt jelent az Európa jogi szakjogász szakképzettség, és az egyetemigazgatás területén szerzett vezetõi és hu-
mánpolitikai gyakorlat.

A rektorhelyettesi megbízás idõtartama: 2007. március 1.–2010. június 30.
A fõtitkári megbízás idõtartama: 2007. március 1.–2010. szeptember 30.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatói, tudományos, szakmai illetve közéleti tevékenységét a rektorhelyettesi pályázat esetében,
– eddigi szakmai tevékenységét a fõtitkári pályázat esetében,
– a magasabb vezetõi megbízás ellátására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot, részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles máso-
latát, (amennyiben a személyi anyagban már van, akkor a humánpolitikai csoporton igazolt másolat mellékelendõ),
– publikációs jegyzéket,
– szakmai-közéleti tisztségek felsorolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, (amennyiben a személyi anyagban már van, akkor a hu-
mánpolitikai csoporton igazolt másolat mellékelendõ),
– a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai-
ról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani két példányban (egy eredeti és egy fénymásolat)
a Kaposvári Egyetem Rektori Hivatal Humánpolitikai Csoportjához (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.). A pályázat elbírá-
lásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.

Kaposvár, 2006. december 15.

Horn Péter s. k.,
akadémikus, rektor
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MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
rektorhelyettesi feladatok ellátására

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség,
– a fõiskolán oktatott tantárgyak valamelyikének megfelelõ szakképesítés,
– egyetemi tanári, fõiskolai tanári, egyetemi docensi, kutató professzori, tudományos tanácsadói vagy tudományos fõ-
munkatársi munkakörben történõ alkalmazás,
– teljes munkaidõre szóló közalkalmazotti jogviszony a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolával,
– a felsõoktatási törvény szerint tudományos fokozat,
– bizonyított, eredményes, többéves vezetési, szervezési, gazdálkodási gyakorlat,
– megfelelõ képesség és készség az oktatási, mûvészeti és szakmai koncepciók kialakítására és megvalósítására,
– a fõiskola feladatainak eredményes ellátását segítõ oktatási, mûvészeti, gazdasági kapcsolatok,
– legalább egy világnyelven tárgyalóképes nyelvismeret.

A rektorhelyettes feladata:
– ellátja az intézményi adminisztráció és a tanügyigazgatás általános felügyeletét,
– ellátja a fõiskola által fenntartott közoktatási intézmények felügyeletét,
– gyakorolja a rektor egyes hatásköreit a Hallgatói Követelményrendszer alkalmazása során,
– képviseli az intézményt a külsõ partnerekkel és harmadik személyekkel folytatott tárgyalásokon,
– képviseli az intézményt a minisztérium és a felsõoktatásban mûködõ országos szervezetek felé,
– koordinálja az intézményfejlesztéssel és beruházásokkal összefüggõ feladatok végrehajtását,
– koordinálja a rektor által meghatározott egyéb intézményi célfeladatok végrehajtását,
– elvégzi a rektor által kijelölt, vezetõi intézkedést igénylõ, eseti feladatokat.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– rektorhelyettesi tisztség ellátásával kapcsolatos konkrét programját, terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit,
– részletes szakmai önéletrajzát,
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait,
– idegen nyelv tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos-kutatási munkáját,
– eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok hiteles másolatát, egyetemi tanári, fõ-
iskolai tanári, egyetemi docensi, kutató professzori, tudományos tanácsadói vagy tudományos fõmunkatársi munkakör-
ben történõ alkalmazás igazolását,
– az idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos, mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az arra feljogosított testületek és bizottságok megis-
merhetik.

A kinevezés hatálya: 2007. március 1.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Magyar Táncmûvészeti Fõisko-
la rektorához (Budapest 1145, Columbus u. 87.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a
fõiskola fõtitkára ad.

Budapest, 2006. december 20.
Ifj. Nagy Zoltán

rektor
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A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR
dékáni megbízatásának ellátására

A dékán fõbb feladata:
– a karon folyó képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenység irányítása, összehangolása, ellenõr-
zése;
– a kar rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti – rendelke-
zés;
– kar nemzetközi kapcsolatainak irányítása, kapcsolattartás szakmai-érdek-képviseleti és egyéb külsõ szervezetekkel;
– a kar humánpolitikai munkájának irányítása, valamint a munkáltatói, illetve a kiadmányozási jogkör gyakorlása.
A dékán feladatát a rektor közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

Pályázati feltételek:
– a magyar állampolgárság,
– a kar oktatási profiljának megfelelõ mesterfokozat és szakképzettség,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû vezetõ oktatói kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete,
– a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a fõiskola vezetõi követelményrendszere által meghatározott követelményeknek.
Pályázatot a fõiskola teljes munkaidõben foglalkoztatott vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A megbízás idõtartama: 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig terjedõ idõtartamra szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos-kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi életben való rész-
vételét,
– a Budapesti Mûszaki Fõiskola megpályázott karának tevékenységével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vo-
natkozó elképzelését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, vezetõ oktatói kinevezést, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok
hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagába a vonatkozó jogszabály és a fõiskola Szervezeti és
mûködési rendje szerint az erre a jogosult bizottságok és testületek betekinthetnek.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt, a közzétételtõl számított 30 napon beül 3 példányban kell
prof. dr. Rudas Imre a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.) rektora részére benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kar dékáni megbízá-
sára”.
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BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR
MECHATRONIKAI ÉS AUTÓTECHNIKAI INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári állás betöltésére

A fõiskolai tanár feladata: a Mechatronikai és Autótechnikai Intézetben a Hõ- és áramlástechnikai gépek, mechatronika
alapjai, irányítástechnika tantárgy oktatásában való részvétel, ezen belül elõadások és gyakorlatok tartása, tananyagfej-
lesztés és a kapcsolódó kutatásfejlesztési munkákban való részvétel.

Pályázati feltétel: a pályázónak gépészmérnöki végzettséggel, a neveléstudományok területén szerzett tudományos fo-
kozattal, az angol nyelv elõadói szintû, valamint egy további világnyelvnek a neveléstudomány tanulmányozásához
megfelelõ szintû ismeretével és legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, továbbá meg kell felelnie a
felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és minõsítési rendszer,
valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeinek is.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: a pályázati eljárás lebonyolítását követõ hó 1-je. A pályázat elbírálásának határideje, a pályázati ha-
táridõ leteltétõl számított min. 30 nap.

A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 3 példányban kell
prof. dr. Rudas Imre a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.) rektorához benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje, a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30. nap.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet fõiskolai tanári állására.”

Prof. Dr. Rudas Imre s. k.,
rektor
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Zárás után érkezett pályázatok

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

1. 2. 3. 4.

Fejér Megye Köz-
gyûlése
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.

Vajda János Gimnázi-
um, Postaforgalmi
Szakközépiskola és
Kollégium
2060 Bicske,
Kossuth tér 3.
igazgató

Egyetemi v., vagy a
képzés szakirányának
megfelelõ egyetemi és
pedagógiai v., legalább
ötéves szgy.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
iratok hiteles másolatát, a pályá-
zó személyi adatait is tartalmazó
részletes szakmai életrajzot, nyi-
latkozatot a személyes adatok
kezelésére vonatkozóan, továb-
bá arról, hogy a pályázatát elbí-
ráló testületi üléseken kívánja-e
zárt ülés elrendelését.
f: Humán Fõosztály
8000 Székesfehérvár,
Piac tér 12–14.
Tel.: (22) 522-529
Fax: (22) 316-592
Pc: Fejér Megyei Közgyûlés el-
nöke
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.

Prelúdium Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2060 Bicske,
Hõsök tere 3.
igazgató

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 17. § (1) bekezdés
k) pontjában foglalt fel-
sõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább ötéves szgy.

Lovasberény Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8093 Lovasberény,
Kossuth u. 62.

Általános Iskola és
Verebi Végh János
tagiskolája
8093 Lovasberény,
Kossuth u. 90.
igazgató

Felsõfokú szakirányú
v., öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 30. napot
követõ elsõ testületi ülésen tör-
ténik.
Juttatás: igény esetén szl. bizto-
sítva.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot a jogszabályokban rög-
zített testületek megismerhetik.
A pályázatot két példányban
kell benyújtani.
Pc: polgármesteri hivatal
Gálos László polgármester
f: Tel.: (22) 456-024
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1. 2. 3. 4.

Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyûlése
3525 Miskolc,
Városház tér 8.

10. Sz. Petõfi Sándor
Általános és Ma-
gyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvû Iskola
3529 Miskolc,
Katowice u. 17.

Avasi Gimnázium
3529 Miskolc,
Klapka Gy. u. 2.

Földes Ferenc
Gimnázium
3525 Miskolc,
Hõsök tere 7.

Fáy András Közgazda-
sági Szakközépiskola
3529 Miskolc,
Jászi O. u. 1.

Szemere Bertalan Szak-
középiskola, Szakiskola
és Kollégium
3529 Miskolc,
Ifjúság u. 16–20.

Petõfi Sándor Középis-
kolai Fiúkollégium
3527 Miskolc,
Bajcsy-Zsilinszky E.
u. 33.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, közép-
iskolában egyetemi
szintû tanári v. és szak-
képzettség, legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, ill. annak kere-
tében szerzett
intézményvezetõi kép-
zettség

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Amennyiben (a pályázat elbírá-
lásáig) az intézmény racionali-
zálásra kerül, a pályázatot kiíró
közgyûlés a kiírást érvénytelen-
né nyilvánítja.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló eredeti ok-
mányok, vagy azok hiteles má-
solatát, nyilatkozatot, melyben a
pályázó hozzájárul, hogy pályá-
zati anyagát a pályázat elbírálá-
sában részt vevõk, valamint a
képviselõ-testület megismerhes-
se, illetve abba betekinthessen.
Pc: Miskolc Megyei Jogú Város
polgármestere
f: Tel.: (46) 512-767

Tüskevár Óvoda és
Általános Iskola
3532 Miskolc,
Károly u. 10.

A gyermekek, tanulók
fogyatékosságának tí-
pusa szerinti gyógype-
dagógiai tanári,
konduktori, konduk-
tor-tanítói, terapeuta v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, illetve annak
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi képzettség
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Sarkad Város Önkor-
mányzata
5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.
Tel.: (66) 375-633

1. Számú Általános
Iskola
5720 Sarkad,
Kossuth u. 17.
igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v., öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. ápr. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: legkésõbb a képviselõ-tes-
tület 2007. márciusi soros ülésén
kerül sor.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget tanúsító ok-
irat hiteles másolatát.
Pc: Tóth Imre polgármester

Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata
5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.

Szandaszõlõsi Általá-
nos Mûvelõdési Ház és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
5008 Szolnok,
Gorkij u. 47.
igazgató

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
18. § alapján, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2007. márc. 31.
Pehi: legkésõbb a képviselõ-tes-
tület 2007. június havi ülése.
Juttatás: alapilletmény a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. alapján,
vezetõi pótlék a 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a
alapján, közgyûlési rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., aminek ki kell terjedni az
intézményi humán erõforrás ki-
használtságára, fejlesztésére, az
intézményi gazdálkodás kérdé-
seire, legyen összhangban a vá-
ros közoktatás-fejlesztési
tervében és az önkormányzati
minõségirányítási programban
megfogalmazottakkal.
Nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyáztató döntése alapján a veze-
tõi programról szakértõi
vélemény készülhessen.
f: dr. Kállai Mária alpolgár-
mester
Tel.: (56) 503-433
A pályáztató fenntartja magának
azt a jogot, hogy a pályázati el-
járást eredménytelennek nyilvá-
nítsa

Építészeti, Faipari- és
Környezetgazdálkodási
Szakközép- és Szak-
iskola
5000 Szolnok,
Petõfi S. u. 1.
igazgató

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2007. március 31.
Pehi: legkésõbb a képviselõ-tes-
tület 2007. június havi ülésén.
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Gépipari és Közleke-
dési Szakközép- és
Szakiskola
5000 Szolnok,
Baross u. 37.
igazgató

Városi Kollégium
5000 Szolnok,
Baross u. 68.
igazgató

Szolnok Városi Peda-
gógiai Szakszolgálat
5000 Szolnok,
Városmajor u. 65/a
igazgató

Juttatás: alapilletmény a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. alapján,
vezetõi pótlék a 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a
alapján, közgyûlési rendelet
alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr., aminek ki kell terjedni az
intézményi humán erõforrás ki-
használtságára, fejlesztésére, az
intézményi gazdálkodás kérései-
re, legyen összhangban a város
közoktatás-fejlesztési tervében
és az önkormányzati minõség-
irányítási programban megfogal-
mazottakkal.
A megbízás meghosszabbítására
pályázó röviden adjon számot az
elõzõ pályázatában megfogal-
mazott célkitûzéseinek megvaló-
sulásáról, nyilatkozat arról, hogy
a pályáztató döntése alapján a
vezetõi programról szakértõi vé-
lemény készülhessen.
f: dr. Kállai Mária alpolgármes-
ter
Tel.: (56) 503-433
A pályáztató fenntartja magának
azt a jogot, hogy a pályázati el-
járást eredménytelennek nyilvá-
nítsa

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth út 17–19.
Tel.: (92) 502-190

Páterdombi Szakképzõ
Iskola
8900 Zalaegerszeg,
Báthory u. 58.
igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt
egyetemi szintû tanári
szakképzettség, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt tanévre szól.
Pehi: 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet 5. § (13) bekezdése sze-
rint.
A pályázatot három példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc: Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth út 17–19.

Kossuth Zsuzsanna
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2370 Dabas,
József A. u. 107.

Matematika szakos ta-
nár (határozott idõre)

Egyetem, informatika
szak elõnyben

ÁEI: azonnal.
Pehi: benyújtás után max. 30.
nap.
Juttatás: étkh., utazásikölt-
ség-hozzájárulás vagy szf.
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E-mail: kzsda-
bas@kzsdabas.suli-
net.hu
honlap: www.kzsda-
bas.sulinet.hu
Tel.: (29) 560-670
Fax: (29) 560-671

angol szakos tanár egyetem, számító-
gép-felhasználói szintû
ismerettel (logisztikai
szakmai nyelv ismerete
elõny)

történelem szakos tanár egyetem, számító-
gép-felhasználói szintû
ismerettel

ruhaipari mérnöktanár fõiskola, egyetem, szá-
mítógép-felhasználói
szintû ismerettel, angol
vagy német nyelv isme-
rete elõny

biológia szakos tanár
(határozott idõre)

egyetem, számító-
gép-felhasználói szintû
ismerettel

Szegedi Kis István
Református Gimnázi-
um, Szakközépiskola és
Kollégium
5400 Mezõtúr,
Kossuth L. út 2.
Tel.: (56) 350-012,
(56) 350-043
Fax: (56) 350-305
E-mail: refgim@refor-
matus-mezotur.suli-
net.hu

Villamosmérnök, villa-
mosmérnök-tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v. (elektrotechni-
ka–elektronika
szakmacsoport tantár-
gyainak tanítása)

ÁEI: azonnal.
Juttatás: szl.
f: az iskola igazgatójánál
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt
vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

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

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.

OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Egy példány ára: 693 Ft áfával. 2007. évi éves elõfizetési díj 21 924 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
07.0043 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9
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