
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási és kulturális miniszter
7/2007. (II. 13.) OKM

rendelete
a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai

szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM
rendelet módosításáról

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pont-
jában, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, valamint a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
közoktatási törvény) 94. §-a (1) bekezdésének b), d),
– az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben –
e), valamint k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján
a következõket rendelem el:

1. §

A képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszol-
gálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 26/A. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„26/A. § (1) A szakértõi és rehabilitációs bizottságok
– 2007. március 31. és 2007. november 30. között – hiva-
talból indított eljárás keretében megvizsgálnak minden
olyan gyermeket, tanulót, akinek a sajátos nevelési igényét

pszichés fejlõdési zavar miatt (pl. dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar) állapították meg. A sajátos nevelési igény
akkor tartható fenn, ha azt a megismerés és viselkedés fej-
lõdésének rendellenessége indokolja.

(2) A szakértõi és rehabilitációs bizottság 2007. január
1-je után a pszichés fejlõdési zavar miatt indított eljárás-
ban a gyermek, a tanuló sajátos nevelési igényét akkor
állapíthatja meg, ha azt a megismerés és viselkedés fejlõ-
désének rendellenessége indokolja.

(3) A gyermek, illetve a tanuló sajátos nevelési igénye
a (2) bekezdésben meghatározottak alapján akkor állapítható
meg, ha a szakértõi bizottság szakvéleményét pszichológiai,
gyógypedagógiai és gyermekneurológiai vagy gyermek- és
ifjúságpszichiátriai szakorvosi vélemény alátámasztja.

(4) Az (1)–(2) bekezdések hatálya alá tartozó gyerme-
ket, tanulót 2008. július 31-éig – a vizsgálat eredményétõl
függetlenül – megilletik azok a jogok, amelyek a sajátos
nevelési igényû gyermekeket, tanulókat, beleértve a gyer-
mekek, tanulók után igényelhetõ normatív hozzájáruláso-
kat és támogatásokat.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép
hatályba.

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

A Kecskeméti Fõiskola alapító okirata

A Kecskeméti Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, amelynek jogelõ-
dei:
− a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola, amely a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola létesítésérõl
szóló 1969. évi 24. sz. tvr. és a Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskola irányításáról, képzési rendjérõl, valamint a
kecskeméti Felsõfokú Gépipari és Automatizálási Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekrõl
szóló 1032/1969. (VIII. 31.) sz. Korm. hat. alapján, a Felsõfokú Gépipari és Automatizálási Technikum átszervezésével
jött létre,
− a Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek történeti elõzménye az 1910-ben megnyitott Mezõgazdasági Szaktaní-
tóképzõ Intézet, az 1917-ben, illetve 1918-ban Kecskeméten létesített felekezeti tanítóképzõ intézetek, közvetlen jog-
elõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr.
végrehajtásáról szóló 187/1958. (M. K. 23.) MM számú utasítás alapján 1959-ben létrehozott felsõfokú Kecskeméti
Óvónõképzõ Intézet és a Magyar Népköztársaság felsõoktatási intézményeirõl szóló 1986. évi 13. sz. tvr. alapján létre-
jött Kecskeméti Tanítóképzõ Fõiskola,
− a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kecskeméti Kertészeti Fõiskolai Kara, amely a Kertészeti Egyetemen Kerté-
szeti Fõiskolai Kar létesítésérõl szóló 1038/1971. (IX. 8.) Korm. hat. alapján vált az egyetem fõiskolai karává, a kecske-
méti Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum átszervezésével.

1. Az intézmény hivatalos neve: Kecskeméti Fõiskola.
– rövidített megnevezése: KF
– angol nyelvû megnevezése: Kecskemét College

2. Az intézmény alapítója: a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.
4.2. telephely: nincs az intézménynek.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 5000 Szolnok, Baross u. 37.,
– 7400 Kaposvár, Pázmány Péter u.17.,
– 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.,
– 9999 Révkomárom (Szlovákia), Hradná ul. 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Kar Petõfi Sándor Gyakorló Általános Iskola
– címe: 6000 Kecskemét, Budai u. 7.,
– neve: Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Kar Gyakorló Óvoda
– címe: 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6–14.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma:
– szakág: 803000
– jellemzõ szakfeladat: 803218
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7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbképzést
folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.
– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rendszer-
ben fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt
ad ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a
felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak nem
minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításában.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, illetve mûvészeti ágban, alap-, alkalmazott és kí-
sérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb
kutatásokat végez.
– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató intéz-
ményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.
– A gyakorlati képzés megvalósítása érdekében tangazdaságot üzemeltet.
– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jog-
szabályok rendelkezése szerint.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az
idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
– Az oktatási, a kutatási és mûvészeti tevékenységek színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti
és ápolja.
– Tankönyv-, jegyzet- és elektronikusadathordozó-kiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv-, jegyzet- és interaktív elektronikus
oktatási segédanyagellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási le-
hetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, munkaerõ-piaci esélyeinek növe-
lését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásban lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el fel-
adatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egységet,
valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket
mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.
Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.10 alapfokú oktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
– agrár,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés;

alapképzés:
– székhelyen: agrár, informatika, mûszaki, pedagógusképzés;
– székhelyen kívül:
= agrár (Bácsalmás, Révkomárom),
= mûszaki (Szolnok).

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen:
– gépészet,
– kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció,
– oktatás,
– mezõgazdaság;

székhelyen kívül:
– gépészet (Kaposvár).

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alaptevé-
kenysége feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasz-
nálásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás érté-
kesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenn-
tartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele
mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és kime-
neti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési programokban
foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;
– tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása,
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, mûvészeti ágakban, kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szakta-
nácsadói és egyéb tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,
nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló helyi-
ségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
01.1 növénytermelés,
01.4 növénytermelési állattenyésztési szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.12 ingatlanforgalmazás,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
72.60 egyéb számítástechnikai tevékenység,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
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73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.15 vagyonkezelés,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
92.62 egyéb sporttevékenység,
22.11 könyvkiadás,
22.13 idõszaki kiadvány kiadása,
22.14 hangfelvétel kiadása,
22.15 egyéb kiadás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység,
92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérel-
me nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb fel-
adatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevé-
telnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevé-
kenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási
tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
Nincs a Kecskeméti Fõiskolának vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek és tangazdaság
mûködik.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:
– Kertészeti Fõiskolai Kar,
– Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fõiskolai Kar,
– Tanítóképzõ Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai hálózati, valamint könyvtár és információs feladatokat ellátó szolgáltató
szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, gazdasá-
gi-mûszaki fõigazgatóságot, belsõ ellenõrzési csoportot és oktatási irodát tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kezelõi jogra vonatkozó szerzõdés szerint. (2. számú melléklet szerint)

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.
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11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 6800 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 4765 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 15237-14/2006. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. január 29.

(16131-2/2006.)
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR dékánja
pályázatot hirdet a
REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZETBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docens feladata lesz:
– a Vidékfejlesztés I-II., a Bevezetés a demográfiába, a Demográfiai elemzések, a Helyi társadalom, a Társadalmi prob-
lémák, valamint az Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medencében c. tantárgyak oktatása a gazdasági agrármérnök, vala-
mint a közgazdász-gazdálkodási szakon, valamint a BSc- és az MSc-képzésekben,
– részvétel a PhD-képzésben, PhD-disszertációk, diplomamunkák és TDK-dolgozatok konzulensi és bírálói feladatainak
ellátása,
– részvétel a kar és az intézet nemzetközi kutatási, fejlesztõi és közéleti munkájában, pályázatok irányítása, pályázati
projektek menedzselése,
– az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak erõsítése oktatási és tudományos kutatási területeken egyaránt,
– a kar romológiai oktatásainak és kutatásainak menedzselése.

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
– legalább 10 éves, felsõoktatási oktatói-kutatói gyakorlat,
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– legalább két középfokú, államilag elismert nyelvvizsga,
– PhD-doktori fokozat a közgazdaság-tudományok terén,
– tudományos és publikációs tevékenység bemutatása,
– külföldi elõadói tevékenység, külföldi szakmai tapasztalatok megléte,
– nyilvános bemutatkozó elõadás megtartása idegen nyelven.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét bemutató életrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló oklevelek és dokumentumok másolatát,
– a szakirodalmi tevékenységet bemutató publikációs jegyzéket,
– a bemutatkozó nyilvános elõadás témáját, vázlatát,
– kitöltött személyi adatlapot.

A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot 4 példányban, a SZIE GTK dékánjának címezve kell benyújtani a 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. címre. A
pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a GTK Dékáni Hivatala ad a (28) 522-090-es telefonszámon.

Dr. Villányi László s. k.,
egyetemi tanár, dékán
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A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI TUDOMÁNYI KAR
BAROSS GÁBOR ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI INTÉZET
Környezetmérnöki Tanszékére
Közlekedési Tanszékére
Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszékére
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékére
egy-egy fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére és a
JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET
Gépszerkezettan és Mechanika Tanszékére
két fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére, továbbá a
Közúti és Vasúti Jármûvek Tanszékére
két fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére

A meghirdetett munkakörökre csak a Széchenyi István Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók nyújthatnak
be pályázatot.

A kinevezésre kerülõ oktató feladata:
– mûvelt tudományterületének megfelelõen elõadásokat, szemináriumokat, konzultációkat tartson, vizsgáztasson,
– folyamatosan eredményes tudományos munkát végezzen és eredményeit szaklapokban, tudományos konferenciákon
rendszeresen publikálja,
– tantárgyát folyamatosan fejlessze és részt vegyen a tantervek korszerûsítésében,
– a beosztott oktatók oktatási és tudományos tevékenységét irányítsa,
– diplomaterv, szakdolgozat és TMDK-témákat dolgozzon ki, és irányítsa a hallgatók ez irányú munkáját,
– aktívan részt vegyen a tudományos, szakmai közéletben.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség, ill. mesterfokozat és szakképzettség,
– doktori fokozat,
– alkalmasság a tanársegédek és hallgatók tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére,
– legalább egy idegen nyelven a szakirodalom-kutatáshoz megfelelõ nyelvismeret,
– legalább nyolcéves oktatási vagy legalább ötéves oktatási (legalább óraadói) és hároméves kutatói vagy szakmai gya-
korlat.

A pályázat részei:
– önéletrajz,
– motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelésekkel),
– tudományos munkák jegyzéke,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok máso-
lata,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megis-
merhetik.

A pályázatot az egyetem rektorához címezve a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Rektori Titkársá-
gon (9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. ép. 203.).
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.
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KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Marketing és Menedzsment Tanszékére
egy fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakör, továbbá a
Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszékére
két részfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére

A meghirdetett munkakörre csak a Széchenyi István Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók nyújthatnak be
pályázatot.

A kinevezésre kerülõ oktató feladata:
– mûvelt tudományterületének megfelelõen elõadásokat, szemináriumokat, konzultációkat tartson, vizsgáztasson,
– folyamatosan eredményes tudományos munkát végezzen és eredményeit szaklapokban, tudományos konferenciákon
rendszeresen publikálja,
– tantárgyát folyamatosan fejlessze és részt vegyen a tantervek korszerûsítésében,
– a beosztott oktatók oktatási és tudományos tevékenységét irányítsa,
– diplomaterv, szakdolgozat és TMDK-témákat dolgozzon ki és irányítsa a hallgatók ez irányú munkáját,
– aktívan részt vegyen a tudományos, szakmai közéletben.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség, ill. mesterfokozat és szakképzettség,
– doktori fokozat,
– alkalmasság a tanársegédek és hallgatók tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére,
– legalább egy idegen nyelven a szakirodalom-kutatáshoz megfelelõ nyelvismeret,
– legalább nyolcéves oktatási vagy legalább ötéves oktatási (legalább óraadói) és hároméves kutatói vagy szakmai gya-
korlat.

A pályázat részei:
– önéletrajz,
– motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelésekkel),
– tudományos munkák jegyzéke,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok máso-
lata,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megis-
merhetik.

A pályázatot az egyetem rektorához címezve a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Rektori Titkársá-
gon (9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. ép. 203.).
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.

PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET
Egészségtudományi Tanszékére
egy fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ oktató feladata:
– mûvelt tudományterületének megfelelõen elõadásokat, szemináriumokat, konzultációkat tartson, vizsgáztasson,
– folyamatosan eredményes tudományos munkát végezzen és eredményeit szaklapokban, tudományos konferenciákon
rendszeresen publikálja,
– tantárgyát folyamatosan fejlessze és részt vegyen a tantervek korszerûsítésében,
– a beosztott oktatók oktatási és tudományos tevékenységét irányítsa,
– diplomaterv, szakdolgozat és TMDK-témákat dolgozzon ki és irányítsa a hallgatók ez irányú munkáját,
– aktívan részt vegyen a tudományos, szakmai közéletben.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség, ill. mesterfokozat és szakképzettség,
– doktori fokozat,
– alkalmasság a tanársegédek és hallgatók tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére,
– legalább egy idegen nyelven a szakirodalom-kutatáshoz megfelelõ nyelvismeret,
– legalább nyolcéves oktatási vagy legalább ötéves oktatási (legalább óraadói) és hároméves kutatói vagy szakmai gya-
korlat.

A pályázat részei:
– önéletrajz,
– motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelésekkel),
– tudományos munkák jegyzéke,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok máso-
lata,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megis-
merhetik.

A pályázatot az egyetem rektorához címezve a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Rektori Titkársá-
gon (9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. ép. 203.).
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.

gazdasági fõigazgatói munkakör ellátására

A pályázaton csak a Széchenyi István Egyetem azon közalkalmazottai vehetnek részt, akik gazdasági jellegû felsõfokú
végzettséggel és ilyen területen szerzett vezetõi tapasztalattal rendelkeznek.
A kinevezésre kerülõ gazdasági fõigazgató feladata az egyetem szervezeti és mûködési rendjének 20. szakaszában (meg-
található az intraneten az intézményi szabályzatok között) a Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság feladat- és hatásköré-
be tartozóan megjelölt tevékenységek irányítása, végrehajtásának megszervezése és ellenõrzése.
A pályázónak képesnek kell lennie az egyetem gazdálkodásával és mûszaki üzemeltetésével kapcsolatos feladatok intéz-
ményi szintû koordinálására, szakmai viták levezetésére és az azokban való aktív közremûködésre.
A pályázónak rendelkeznie kell megfelelõ tájékozottsággal az egyetem szervezeti felépítését, mûködését, tudományos
és kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintõ kérdésekben.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– szakmai és vezetõi munkára vonatkozó elképzeléseket (max. két oldal),
– pályázati adatlapot (letölthetõ az intranetrõl),
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat véleményezésére jogosult egyetemi testületek tagjai a pályá-
zatot megismerhetik.

A megbízás legfeljebb 5 év határozott idõre szól, és 2007. július 1. kezdõ idõponttal kerül kiadásra.
A pályázatokat a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani dr. Szekeres Tamás rektorhoz címezve a Rektori
Hivatalban (9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. épület 203.).
A pályázat benyújtásával kapcsolatos formai követelményekre vonatkozóan dr. Író Béla fõtitkártól kérhetõ információ.
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.
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fõtitkári munkakör ellátására

A pályázaton csak a Széchenyi István Egyetem közalkalmazottai vehetnek részt.
A kinevezésre kerülõ fõtitkár feladata az egyetem szervezeti és mûködési rendjének 20. szakaszában (megtalálható az
intraneten az intézményi szabályzatok között) a Rektori Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozóan megjelölt tevékenysé-
gek irányítása, végrehajtásának megszervezése és ellenõrzése, továbbá az egyetemi szenátus üléseinek elõkészítése, le-
bonyolításának segítése, a határozatok végrehajtásának és nyilvántartásának megszervezése.
A pályázónak képesnek kell lennie az egyetem adminisztratív irányításával kapcsolatos feladatok intézményi szintû ko-
ordinálására, szakmai viták levezetésére és az azokban való aktív közremûködésre.
A pályázónak rendelkeznie kell megfelelõ tájékozottsággal az egyetem szervezeti felépítését, mûködését, tudományos
és kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintõ kérdésekben.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– szakmai és vezetõi munkára vonatkozó elképzeléseket (max. két oldal),
– pályázati adatlapot (letölthetõ az intranetrõl),
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat véleményezésére jogosult egyetemi testületek tagjai a pályá-
zatot megismerhetik.

A megbízás legfeljebb 5 év határozott idõre szól, és 2007. július 1. kezdõ idõponttal kerül kiadásra.
A pályázatokat a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani dr. Szekeres Tamás rektorhoz címezve a Rektori
Hivatalban (9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. épület 203.).
A pályázat benyújtásával kapcsolatos formai követelményekre vonatkozóan dr. Író Béla fõtitkártól kérhetõ információ.
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.

Dr. Szekeres Tamás s. k.,
rektor

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
TÁJÉPÍTÉSI KAR
tudományos kutatási és nemzetközi dékánhelyettesi megbízás elnyerésére

A megbízásra kerülõ tudományos kutatási és nemzetközi dékánhelyettes fõbb feladatai:
– a karon folyó tudományos munka összehangolása,
– a tudományos kutatás és továbbképzés fejlesztési koncepciók és programok kidolgozása, megvalósításának irányítása,
– a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, valamint a hazai és nemzetközi szakmai intézetekkel való együttmûkö-
dés szervezése, irányítása,
– a tudományos és nemzetközi projektek, feladatok irányítása, koordinálása,
– a kar nemzetközi kapcsolatrendszerének bõvítése.

A dékánhelyettesi megbízásra pályázókkal szemben támasztott követelmények:
– alkalmasság a kar különbözõ funkcióinak összehangolására, irányítására,
– képesség az egyes szervezeti egységek tevékenységének összehangolására,
– felsõoktatásban eltöltött vezetõi gyakorlat,
– legalább egy világnyelvbõl középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga megléte.

A dékánhelyettesi megbízás betöltésére pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoz-
tatott vezetõ oktatói nyújthatnak be, akik rendelkeznek a karon legalább 10 éves oktatói, továbbá felsõoktatási intéz-
ményben szerzett vezetõi és szervezési gyakorlattal, tapasztalattal, tudományterületén hazai és nemzetközi elismertség-
gel, jelentõs publikációs tevékenységgel, rendelkeznek tudományos fokozattal és legalább egy világnyelvbõl elõadói
szintû nyelvtudással.

A dékánhelyettesi megbízás legfeljebb a kar dékánja megbízásával azonos ideig (2008. december 31-ig) tart.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti és mûködési rendjében rögzített feltételeknek.
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A dékánhelyettesi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tudományos munkáját és kutatási tevé-
kenységét, elért eredményeit, szakmai díjait,
– hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való
részvételét, publikációs tevékenységét, valamint
– munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fejlesztésre
vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok má-
solatát,
– személyi adatlapot (1 példányban),
– a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és az
egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 90 na-
pon belül történik. A pályázatoknak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rekto-
rának címezve (az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Buda-
pest, Köztelek u. 8. I. emelet 110.).
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítás a Tájépítészeti Kar Dékáni Hivatala (telefon: 482-6552) ad,
egyéb információ a 482-8545 telefonszámon kérhetõ.

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
Védelemgazdasági Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– a Hadigazdaságtan c. tantárgy oktatása és kutatása,
– a Hadigazdaságtan c. tantárgyhoz kapcsolódó kutatások végzése, elõadások tartása idegen nyelven is.

A pályázóval szemben támasztott követelmények: pályázatot a tanszék azon oktatói nyújthatnak be, akik rendelkeznek
közgazdaság-tudományi egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal, a hadigazdaságtan területén többéves elméleti és gya-
korlati ismerettel, legalább 10 éves oktatói tapasztalattal, valamint angol, német, orosz felsõfokú nyelvismerettel.
A docensi kinevezés határozatlan idõre szól, és a Honvédelmi Minisztérium rendelkezései alapján történik.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: a pályázóknak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti és mûködési rendjében rögzített feltételeknek.
Az oktatói pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, eddigi szakmai, oktatói és tudományos
munkájának ismertetését, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét, a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó
elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat másolatát
(külsõ pályázó esetén fenti okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát),
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai díjait, tudományos közleményeinek jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– személyi adatlapot (1 példányban),
– a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
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– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában
rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 90 napon
belül történik.
A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (az
egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Köztelek u. 8.
I. emelet 110., telefon: 482-8545).
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5322) ad, egyéb információ a 482-8545-ös telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ILLYÉS GYULA FÕISKOLAI KAR
Gazdaságtudományi Intézetéhez
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz a közgazdasági tárgyak oktatása, elõadások tartása, szemináriumok vezetése,
szakdolgozati témák kiírása, oktatási segédletek készítése, szakfejlesztés, továbbá a fõiskolai kar által meghatározott to-
vábbi feladatok ellátása.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, DSc-fokozattal, habilitációval, legalább 12 éves fel-
sõoktatási gyakorlattal, a Magyar Köztársaság elnöke által kiadott egyetemi tanári kinevezéssel, és meg kell felelnie az
egyetemi tanárokkal szemben jelenleg támasztott jogszabályi követelményeknek.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, a tanári kinevezési okmány másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatokat a PTE a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljut-
tatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7620 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Lénárd László s. k.,
rektor

A SZOLNOKI FÕISKOLA
pályázatot ír ki
Idegen Nyelvi Intézetében
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi oklevél,
– tudományos fokozat,
– az intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározott felsõoktatási vagy szakmai gyakorlat,
– a szakterület átfogó, alapos, korszerû, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismerete,
– alkalmasság a fõiskolai szaknyelvi tantárgyak oktatására és tudományos kutatómunka végzésére,
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– alkalmasság a hallgatók tanulmányi, és a fiatal oktatók szakmai és tudományos munkájának irányítására.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– a végzettséget, a képesítéseket, a tudományos fokozatot, a nyelvismeretet igazoló dokumentumok hitelesített másola-
tát.

A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Bíró István oktatási rektorhelyettes ad. Telefon: (56) 551-022.
A pályázatot a rektornak címezve a Szolnoki Fõiskolára (5000 Szolnok, Ady Endre út 9.) kell benyújtani, a pályázati fel-
hívás megjelenését követõ 30 napon belül.
A pályázatok elbírálása a foglalkoztatási követelményrendszerben foglaltak szerint történik.

Dr. Törzsök Éva s. k.,
rektor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR
kari fõigazgatói megbízatásának ellátására

A megbízandó kari fõigazgató feladata lesz a Pedagógusképzõ Kar vezetése, az oktató- és tudományos tevékenység irá-
nyítása, valamint a gazdasági munka felügyelete. Feladat- és hatáskörét a Nyíregyházi Fõiskola szervezeti és mûködési
szabályzatában foglaltaknak megfelelõen gyakoroljon.
A kari fõigazgatói tisztség elnyerésére pályázhatnak a fõiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló fõiskolai és egye-
temi tanárok közül azok, akik többéves vezetõi tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek az intézmény szervezeti és
mûködési szabályzatában a kari fõigazgatókkal szemben támasztott követelményeknek.
A megbízás legfeljebb 5 évre szól.

A kari fõigazgató pályázatának tartalmaznia kell:
– pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a szakmai, tudományos önéletrajzot, ezen belül: az eddigi vezetõi, oktató-kutatói tevékenységének leírását, a hazai és
nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását,
– vezetõi programot és fejlesztési koncepciót.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget és tudományos fokozatot tanúsító okirat másolatát,
– publikációs jegyzékét,
– hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy errõl szóló igazolást,
– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a fõiskolai pályázati eljárási ügyrendben rögzített bizottságok
és testületek megismerjék.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információt a Nyíregyházi Fõiskola Humánerõforrások Osztályának vezetõje ad.
A pályázatot a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve, a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani (4400
Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b).
A pályázat elbírálása a pályázat benyújtására nyitva álló határnapot követõ 30 napon belül történik.

Dr. Balogh Árpád s. k.,
rektor
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ESZTERHÁZY KÁROLY Fõiskola rektora
(3300 Eger, Eszterházy tér 1.)
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI INTÉZET
Új- és Modernkori Egyetemes Történeti Tanszékére
fõiskolai docensi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz: elõadások, speciálkollégiumok tartása, szemináriumok vezetése, a hallgatói tudo-
mányos munka, szakdolgozati tevékenység irányítása, tantárgyi programok kialakítása a 20. századi egyetemes történe-
lem témaköreibõl.
Feltételek: habilitáció, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat, kiemelkedõ publikációs tevékenység magyar és idegen
nyelven, egy nyugati nyelvbõl felsõfokú nyelvismeret, idegen nyelven (német) kurzusok tartására alkalmasság, tudomá-
nyos konferenciákon bizonyított részvétel.
Pályázatot az nyújthat be, aki megfelel oktatási, tudományos szempontból a fõiskolai docensi kinevezés feltételeinek.
A pályázathoz mellékelni szakmai önéletrajzot, tudományos munkák jegyzékét, 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt, a végzettséget, tudományos minõsítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát.
A pályázatot az intézmény rektorának címezve (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított
egy hónapon belül.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor

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

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás óvodavezetõi és iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra

Óvodavezetõ

Abony Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2740 Abony,
Kossuth tér 1.

Pingvines Óvoda
2740 Abony,
Bethlen G. u. 4.

Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.
Öt év óvodapedagógusi
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30 nap
utáni elsõ képviselõ-testületi
ülés idõpontja.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: az is-
kolai végzettséget igazoló ok-
mány(ok) hiteles másolatát,
szakmai ön., nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát az illeté-
kes bizottságok megismerhessék.
Pc: Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármester.
A pályázatot zárt borítékban két
példányban kell beküldeni.
f: Pádár Éva közoktatási referens.
Tel.: (53) 360-135

Bük Nagyközség Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9737 Bük,
Széchenyi u. 44.

Csodaország Óvoda
9737 Bük,
Széchenyi u. 23.

Óvodapedagógusi, vagy
konduktor-óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év óvodapedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.,
pedagógus-szakvizsga.
Elõny: idegen nyelv
alapfokú ismerete, hiva-
talos dokumentációval
alátámasztva.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2007. jún. 26.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, az iskolai vég-
zettséget igazoló okmány – köz-
jegyzõ által – hitelesített
másolatát, vagy az eredeti ok-
mányt.
A pályázatot postai úton egy
eredeti és egy másolati példány-
ban, lefûzve kell benyújtani.
Pc: Horváth Lajos polgármester.
Az intézmény megismerésére
elõre egyeztetett idõpontban van
lehetõség.
f: Szabó András pályázati referens
Tel.: (94) 358-007
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1. 2. 3. 4.

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

3. Sz. Napközi Ottho-
nos Óvoda
2373 Dabas,
Benedek u. 2.

Fõiskolai v., legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
pedagógus-munkakör-
ben fennálló határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap, illetve az
ezt követõ testületi ülés.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló oklevél hiteles
másolata, szakmai ön., nyilatko-
zatot, hogy nyílt vagy zárt ülé-
sen tárgyalja-e a testület a
pályázatot.
Pc: Dabas város polgármestere
f: Dabas város jegyzõje
Tel.: (29) 561-216

Általános Mûvelõdési
Központ
8135 Dég,
Köztáraság u. 33.

Általános Mûvelõdési
Központ Óvodája
8135 Dég,
Széchenyi u.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés,
legalább öt év szgy.
Elõny: legalább három
év vezetõi gyakorlat,
közoktatás-vezetõi v.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig
szól.
Pehi: 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz.
Pc: ÁMK igazgatója
Tel.: (25) 505-291

Dombrád Város Képvi-
selõ-testülete
4492 Dombrád,
Rákóczi u. 36.

Mesevár Óvoda

Tündérkert Óvoda

Fõiskolai v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 15.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc., f: Dombrád város polgár-
mestere
Tel.: (45) 465-001, (45) 465-390

Erdõtarcsa Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2177 Erdõtarcsa,
Iskola u. 1.

Óvoda
Erdõtarcsa

Szakirányú v., legalább
öt év óvodapedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., a
nevelési-oktatási intéz-
ményben óvodapedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg óvodapedagó-
gus-munkakörbe
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2007. júl. 16. A megbízás
2012. júl. 31-ig öt évre szól.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget, szakképzett-
séget igazoló diploma vagy
annak közjegyzõ által hitelesített
másolata, szakmai ön.
Pc: Erdõtarcsa község polgár-
mestere
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1. 2. 3. 4.

Gábor Áron Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Óvoda
2755 Kocsér,
Szent István tér 1.

Gábor Áron Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Óvoda
2755 Kocsér,
Kossuth u. 8.

Felsõfokú szakirányú
iskolai v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 18. § (1) bek. d)
pontja szerinti nevelé-
si-oktatási intézmény-
ben határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményeztetést követõ
30 napon belül az igazgatóta-
nács ülésén.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképesítést igazoló okiratok
hiteles másolatát, szakmai ön.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat az Óvodavezetõ állás-
helyre” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Gábor Áron Általános Iskola
és Napközi Otthonos Óvoda
2755 Kocsér,
Kossuth u. 14.
f: Gévai Imre igazgató
Tel.: (53) 359-097

Komárom Város
Önkormányzata
2900 Komárom,
Szabadság tér 1.

Gesztenyés Óvoda
2900 Komárom,
Igmándi út 38.

Színes Óvoda
2921 Komárom, Kos-
suth L. u. 9.

Felsõfokú v., legalább
öt év szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi v.

A megbízás öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60 nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajzot.
Pc: Komárom város polgármes-
tere 2900 Komárom, Szabadság
tér 1.

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

Komló Város Önkor-
mányzata II. számú
Óvodakörzet Tompa
Mihály Utcai Óvoda
7300 Komló,
Tompa M. u. 2.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
éves szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot, amelyben a pályázó
hozzájárul, hogy a pályázat elbí-
rálásában közremûködõk a pá-
lyázatba betekintsenek, szakmai
ön.
Pc: Komló város polgármestere.
A pályázatot „II. számú Óvoda-
körzet – Tompa Mihály Utcai
Óvoda vezetõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
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Monor Város Önkor-
mányzata
2200 Monor,
Kossuth L. u. 78–80.

Tesz-Vesz Óvodai In-
tézmény
2200 Monor,
Katona J. u. 26.

Kossuth Lajos Óvodai
Intézmény
2200 Monor,
Kossuth L. u. 37.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot a pályázat elbírálásában
részt vevõk megismerhetik,
szakmai ön.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc., f: Monor város polgármes-
tere
Tel.: (29) 412-215

Ostoros Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
3326 Ostoros,
Hõsök tere 4.

Napközi Otthonos Óvo-
da
3326 Ostoros, Szent Ist-
ván tér 1.
(a megbízás ideje alatt
várható a tagintéz-
ménnyé történõ válás)

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., 10 év óvoda-
pedagógusi gyak.
Elõny: vezetõ óvodape-
dagógusi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
Szl. nincs
Pc: Kisari Zoltán polgármester
Tel.: (36) 356-010

Pilisszántó Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2095 Pilisszántó,
Kossuth L. u. 92.

Napközi Otthonos Óvo-
da
2095 Pilisszántó, Kos-
suth L. u. 86.

Szakirányú felsõfokú
szlovák nemzetiségû
óvodapedagógusi szak-
képesítés, legalább öt
év óvodapedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 30.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló okiratok hiteles
másolatait, szakmai ön.
Pc: Pilisszántó Község Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
polgármester.
A pályázatot „Napközi Otthonos
Óvoda intézményvezetõi pályá-
zat” megjelöléssel kell benyújtani.

II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Mûvészeti
Iskola
3974 Ricse,
Kossuth u. 3.

Óvodai intézményegy-
ség

Óvodapedagógusi fõis-
kolai v., és legalább öt
éves szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pc: II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola igazgatója
Tel.: (47) 576-017

Sirok-Bükkszék
Községek Önkormány-
zata
3332 Sirok,
Borics Pál út 6.

Kölyökvár Óvoda
3332 Sirok,
Lenin út 21.

Óvodában pedagó-
gus-munkakör betölté-
séhez szükséges
felsõfokú iskolai v., és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz.
Pc: Sirok-Bükkszék-Terpes kör-
jegyzõje
3332 Sirok, Borics Pál út 6.
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A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyi-
dejûlg pedagógus-mun-
kakörben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazása.
Öt év közoktatási intéz-
ményben szerzett veze-
tõi gyakorlat.

Tata Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2890 Tata,
Kossuth tér 1.

Piros Óvoda
2890 Tata,
Új út 14/A

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

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló oklevél hi-
teles másolatát, részletes szak-
mai ön.
Pc: Tata város polgármestere

Kuckó Óvoda
2890 Tata,
Almási u. 32.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló oklevél hi-
teles másolatát, részletes szak-
mai ön.
Pc: Tata város polgármestere

Iskolaigazgató

Aba Nagyközség
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
8127 Aba,
Rákóczi u. 12.

Aba Sámuel Általános
Iskola
8127 Aba,
Szent István tér 7.

Gróf Zichy János Álta-
lános és Mûvészetokta-
tási Tagiskola
8123 Soponya,
Dózsa Gy. u. 5.

Szakirányú felsõfokú
pedagógus v., legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakirányú szak-
képzettség megléte

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõen a
szakmai véleményezés utáni 30
napot követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Aba Nagyközség Önkor-
mányzatának polgármestere.
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Abony Város
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
2740 Abony,
Kossuth tér 1.

Somogyi Imre
Általános Iskola
2740 Abony,
Szelei u. 1.

Fõiskolai szintû tanári
v., ötéves szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: benyújtást követõ 30 nap
utáni elsõ képviselõ-testületi
ülés idõpontja.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó szakmai életrajzát,
az iskolai végzettséget iga-
zoló okmány(ok) hiteles má-
solatát, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó hozzájárul ah-
hoz, hogy pályázati anyagát
az illetékes bizottságok meg-
ismerhessék.
A pályázatot zárt borítékban
két példányban kell benyúj-
tani.
Pc: Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármester.

Kinizsi Pál Gimnázium
és Szakközépiskola
2740 Abony,
Kossuth tér 18.

Egyetemi szintû tanári
v., ötéves szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

f: Pádár Éva közoktatási refe-
rens
Tel.: (53) 360-135
ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30
nap utáni elsõ képviselõ-testü-
leti ülés idõpontja.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
a pályázó szakmai életrajzát,
az iskolai végzettséget igazo-
ló okmány(ok) hiteles másola-
tát, nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát az il-
letékes bizottságok megismer-
hessék.
A pályázatot zárt borítékban
kell benyújtani.
Pc: Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármester.
f: Pádár Éva közoktatási refe-
rens
Tel.: (53) 360-135
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Gyulai Gaál Miklós Ál-
talános Iskola, Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény
2740 Abony,
Kálvin u. 11.

Fõiskolai szintû tanári
v., öt éves szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30
nap utáni elsõ képviselõ-testü-
leti ülés idõpontja.
Szl. nincs
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó szakmai életrajzát, az
iskolai végzettséget igazoló ok-
mány(ok) hiteles másolatát,
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázó hozzájárul ahhoz, hogy
pályázati anyagát az illetékes
bizottságok megismerhessék.
A pályázatot zárt borítékban
két példányban kell benyújtani.
Pc: Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármester.
f: Pádár Éva közoktatási refe-
rens.
Tel.: (53) 360-135

Alcsútdoboz Község
Önkormányzata
8087 Alcsútdoboz,
József A. u. 5.

József Nándor Általá-
nos Iskola

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább öt
év szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi vizsga.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: pályázati kérelem, közok-
tatás-vezetõi bizonyítvány má-
solata.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.
Pc: Alcsútdoboz település pol-
gármestere
f: dr. Hargitai László polgár-
mestere
Tel.: (22) 594-081

Balatonfüred Város
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
8230 Balatonfüred,
Szent I. tér 1.

Bem József Általános
Iskola
8230 Balatonfüred,
Noszlopy G. u. 2.

Ferencsik János Zene-
iskola
8230 Balatonfüred,
Ady E. u. 13.

Egyetemi, vagy fõisko-
lai v. és szakképzett-
ség, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat és a pedagó-
gus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hitelesített másolata,
szakmai ön.
A pályázatot két példányban
(egy eredeti és egy másolat)
kell benyújtani.
Pc: dr. Bóka István polgármester
f: Tel.: (87) 858-239,
(87) 581-239
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Battonya Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
Battonya,
Fõ u. 91.

Szerb Általános Iskola
és Óvoda

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., pedagó-
gus-szakvizsga, a szerb
nyelv anyanyelvi szintû
ismerete, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
60 nap.
Juttatás: 230% vp.
A pályázathoz csatolni kell: a
felsõfokú végzettséget igazoló
okirat hiteles másolatát, szak-
mai életrajz.
A pályázatot két példányban
zárt borítékban kell benyújtani.
Pc: Battonya város polgármes-
tere

Bicske Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2060 Bicske,
Kossuth tér 14.

Városi Bölcsõde
2060 Bicske,
Ady E. u. 17.

A 15/1998. (IX. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklete szerinti
szakképesítés, illetõleg
az I. 2/B pontjában fel-
sorolt képesítések vala-
melyikének megszer-
zésére irányuló oktatás-
ban történõ részvétel
vagy a képesítések va-
lamelyike kinevezést
követõ két éven belül
történõ megszerzésé-
nek vállalása.
Legalább öt év felsõfo-
kú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben,
a Hivatalos Értesítõben és az
Oktatási Közlönyben történõ
közlönyök közül a legkésõbben
megjelenõ Oktatási Közlöny-
ben való megjelenést követõ
30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
szl: nincs.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okiratok hiteles
másolatát, részletes szakmai
ön., a személyi adatok és a leg-
fontosabb foglalkoztatási ada-
tok feltüntetésével.
Pc: Polgármesteri Hivatal 2060
Bicske,
Kossuth tér 14.
f: Molnár Julianna jegyzõ
Tel.: (22) 566-517

Budapest Fõváros
XV. Ker. Önkormányzat
Kossuth Nevelési-
Oktatási Központ Óvoda,
Általános Iskola
1151 Budapest,
Kossuth u. 53.
Tel.: 307-6546, 271-0216
www.kossuth@
vipmail.hu

Iskolai Intézményegy-
ség
1151 Budapest,
Kossuth u. 53.

Fõiskolán szerzett
szakirányú v., legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga kereté-
ben szerzett
közoktatási vezetõi v.
Minõségügyi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 31-ig
szól.
Pehi: 2007. aug. 26.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.
Pc: Kossuth Nevelési Oktatási
Központ 1151 Budapest, Kos-
suth u. 53. elnök-igazgató.
A pályázatot „Iskolai intéz-
ményegység vezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
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Budapest I. Kerület Bu-
davári Önkormányzat
1014 Budapest, Kapiszt-
rán tér 1.

Egyesített Gondozási,
Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat
1012 Budapest,
Attila út 89.

Felsõfokú szakirányú
képzettség [1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet
3. sz. melléklet 3. pont,
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. melléket
1. pont] legalább öt év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
szerzett szgy., az intéz-
mény vezetésére vonat-
kozó szakmai program,
szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel együtt,
szociális-szakvizsga.
Elõny: szociális
és/vagy gyermekjóléti
intézményben szerzett
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
történõ megjelenést követõ 30.
nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejár-
tát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., a vég-
zettséget, képzettséget, szakér-
tõi tagságot igazoló hiteles
okiratot, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagot az el-
járásban részt vevõk megismer-
hetik.
A pályázat benyújtásának for-
mája: dr. Nagy Gábor Tamás
polgármesternek címezve.
A pályázatot zárt borítékban
„Gondozási, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat intéz-
ményvezetõi pályázat” megje-
löléssel egy példányban kell
benyújtani.
Pc: Budapest I. Kerület Buda-
vári Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodája Budapest I. Kerület Bu-
davári Önkormányzat 1014 Bu-
dapest, Kapisztrán tér 1.
Hétfõ: 8.00–18.00 óráig,
kedd–csütörtök: 8.00–16.00
óráig, péntek: 8.00–13.00 óráig;
az eljárás lefolytatása, az elbí-
rálás módja a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociá-
lis, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban tör-
ténõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendeletben foglaltaknak meg-
felelõen.
f: Krizsán Ildikó irodavezetõ
Bp. I. ker. Budavári Önkor-
mányzat Népjóléti Iroda
Tel.: 458-3028 e-mail:
krizsan_i@budavar.hu
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Csákánydoroszló Község
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
9919 Csákánydoroszló,
Fõ u. 39.

Csaba József Általános
Mûvelõdési Központ
9919 Csákánydoroszló,
Vasút u. 31.

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Juttatás: ill., vp. a Kjt. szerint
egyéb juttatás jogszabály, illet-
ve fenntartói döntés alapján.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc., f: Császár Róbert Polgár-
mesteri Hivatal jegyzõje 9919
Csákánydoroszló, Fõ u. 39.
Tel.: (94) 542-002.
A pályázatot kizárólag postai
úton lehet benyújtani.

Csopak Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8229 Csopak,
Kossuth u. 113.
Tel.: (87) 446-250

Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
8229 Csopak,
Kossuth u. 106.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v., és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. júliusi rendes kép-
viselõ-testületi ülés.
Juttatás: magasabb vp. 300%.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz.
Pc: Ambrus Tibor polgármester
8229 Csopak, Kossuth u. 113.

Decs Nagyközség
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
7144 Decs,
Fõ u. 23.

Általános Mûvelõdési
Központ
7144 Decs,
Haladás u. 1.

Szakirányú v., öt év
szgy., pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 nap.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., szakmai
elképzelés.
Pc: Decs nagyközség jegyzõje
7144 Decs, Fõ u. 23.
A borítékra kérjük ráírni: „ve-
zetõi pályázat”.

Dunaalmás Község
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
2545 Dunaalmás, Almási
út 32.

Csokonai Általános Is-
kola
2545 Dunaalmás,
Csokonai út 22.

Fõiskolai vagy egyete-
mi tanítói, ill. tanári v.,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., ill. az 1993.
évi LXXIX. tv. 18. §
(6) bekezdésében meg-
határozott gyakorlat,
cselekvõképesség.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz.
Pc: Dunaalmás község polgár-
mestere 2545 Dunaalmás, Al-
mási út 32.
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Dunaszentgyörgy Község
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
7135 Dunaszentgyörgy,
Rákóczi u. 90.

Csapó Vilmos Óvoda
és Általános Iskola

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. aug. 1-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi
ülés.
Pc: Hencze Sándor polgármes-
ter 7135 Dunaszentgyörgy, Rá-
kóczi u. 90.
Tel.: (75) 536-020

Gyula Város Polgármes-
teri Hivatala
5700 Gyula,
Petõfi tér 3.

Román Gimnázium,
Általános Iskola és
Kollégium

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, román
nyelv tanítására jogosí-
tó tanítói, tanári, nyelv-
tanári v., legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyak.,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz.
Pc: dr. Perjési Klára polgár-
mester 5700 Gyula,
Petõfi tér 3.
f: Gyula Város Polgármesteri
Hivatala Oktatási és Kulturális
Osztálya
Tel.: (66) 526-800

Hernádnémeti Községi
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.

Hernádnémeti Általá-
nos, Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Iskola

Felsõfokú pedagógus
v., öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: a beadási határidõ utáni
30 napot követõ képviselõ-tes-
tületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levelek közjegyzõ elõtt hitele-
sített másolatát, szakmai ön., öt
évre szóló vpr.
A pályázatot „Pályázat a Her-
nádnémeti Általános Ma-
gyar–Angol Két Tanítási
Nyelvû és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Iskola igazgatói állás-
helyére” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Hernádnémeti Községi Ön-
kormányzat 3564 Hernádnéme-
ti, Kossuth u. 38.
f: Orosz Zsolt polgármester
Tel.: (46) 594-220
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Jármi Község Önkor-
mányzatának polgármes-
tere
4337 Jármi,
Kossuth u. 41.
Tel.: (44) 502-620

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
Jármi-Papos
4337 Jármi,
Petõfi u. 18.

Középiskolai tanári
vagy általános iskolai
tanári v., legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2007. júl. 2.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2007. jún.
Szl: nincs.
A pályázatot zárt borítékban
„Igazgatói pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Gyõrfiné Papp Judit polgár-
mester 4337 Jármi, Kossuth
u. 41.

Karancslapujtó Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3182 Karancslapujtó,
Rákóczi út 95.

Mocsáry Antal Körzeti
Általános és Mûvészeti
Iskola
3182 Karancslapujtó,
Rákóczi út 70.

Szakirányú v.
Elõny: legalább két
éves vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: vp. 230%
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Morgenstern Ferenc polgár-
mester
Tel.: (32) 447-447,
(32) 547-030, (32) 547-031

Kálló Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
és Erdõtarcsa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

Szakirányú v., legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2007. júl. 16.
A megbízás 2012. júl. 15-ig
szól.
A pályázatok elbírálásáról a
képviselõ-testületek együttes
ülésükön döntenek.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget, szakképzett-
séget igazoló diploma vagy
annak közjegyzõ által hitelesí-
tett másolata, szakmai életrajz.
Pc: Kálló Község polgármeste-
re 2175 Kálló, Kossuth u. 16.

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

Vári Emil Általános
Iskola
4600 Kisvárda,
Mártírok útja 5.

Felsõfokú pedagógusi
v., és szakképzettség,
öt év szgy.
elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
hat évre szól.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejét követõ 30 nap.
Pc: Polgármesteri Hivatal Mû-
velõdési és Egészségügyi Osz-
tálya 4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.
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Kocsér Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
2755 Kocsér,
Szent István tér 1.

Gábor Áron Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Óvoda
2755 Kocsér, Kossuth
L. u. 14.

Felsõfokú szakirányú
iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagó-
gus-szakvizsga.
Legalább öt év szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga kereté-
ben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: véleményeztetést követõ
testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképesítést igazoló okiratok
hiteles másolatát, szakmai ön.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat az Intézményvezetõi
álláshelyre” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Polgármesteri Hivatal 2755
Kocsér, Szent István tér 1.
f: Bodnár András polgármester
Tel.: (53) 359-080

Komárom Város Önkor-
mányzata
2900 Komárom, Szabad-
ság tér 1.

Dózsa György Általá-
nos Iskola
2903 Komárom,
Koppány vezér u. 59.

Feszty Árpád Általános
Iskola
2900 Komárom,
Csillag ltp. 16.

Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola
2900 Komárom,
Szabadság tér 2.

Egressy Béni Mûvésze-
ti Iskola
2900 Komárom,
Klapka Gy. út 54.

Felsõfokú v., legalább
öt év szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi v.

A megbízás öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60 nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz.
Pc: Komárom város polgármes-
tere 2900 Komárom, Szabad-
ság tér 1.

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

Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási In-
tézmény
7300 Komló,
48-as tér 7.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább ötéves
szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
járta utáni harmincadik napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., nyilatkozat,
amelyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba be-
tekintsenek.
Pc: Komló város polgármestere
7300 Komló, Városház tér 3.
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A pályázatot „Erkel Ferenc
alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.

Gagarin Általános
Iskola
7300 Komló,
Fürst S. u. 1.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú v., legalább
ötéves szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni harmincadik napot
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., nyilatkozat,
amelyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba be-
tekintsenek.
Pc: Komló város polgármestere
7300 Komlós, Városház tér 3.
A pályázatot „Gagarin Általá-
nos Iskola igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.

Lõrinci Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3021 Lõrinci,
Szabadság tér 26.

Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola
3021 Lõrinci,
Szabadság tér 18.

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett pedagó-
gus v., öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat és/vagy pedagógiai
szakszolgálat.

ÁEI: 2007. 2012. júl. 1.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60 nap, ill. az azt követõ testü-
leti ülés napja.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., nyilatkozat az el-
bírálásban részt vevõk betekin-
tési jogáról.
Pc: Víg Zoltán polgármester
Polgármesteri Hivatal 3021 Lõ-
rinci, Szabadság tér 26.
f: Tari Mihályné jegyzõ Hegyi
Sándorné hatósági irodavezetõ.
Polgármesteri Hivatal
3021 Lõrinci, Szabadság tér 26.
Tel.: (37) 388-155

Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi Tár-
sulás

Segítõ Szolgálat
2462 Martonvásár,
Budai út 4.

Feladat: a Szent László
Völgye Többcélú Kis-
térségi Társuláson be-
lül Baracska, Gyúró,
Kajászó, Martonvásár,
Ráckeresztúr, Tordas
települések szociális és
gyermekjóléti alap-

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet
3. számú melléklete
szerinti szakirányú
szakképzettség, ill. a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
léklete szerinti képesí-
tés.
Legalább öt év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakké-
pesítést igénylõ,

A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
való megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ Tár-
sulási Tanács ülésének napja.
A pályázathoz csatolni kell:
nyilatkozatot arról, hogy pályá-
zati anyagot az eljárásban részt
vevõk megismerhetik.
Pc: Szent László Völgye
Kistérségi Szolgáltató Iroda
2462 Martonvásár, Budai út 23.
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szolgáltatási (családse-
gítés, gyermekjóléti
szolgáltatás, pszichiát-
riai betegek közösségi
ellátása és támogató
szolgálat) feladatainak
szervezése, irányítása.

a gyermekvédelem, a
szociális ellátás terüle-
tén végzettség munka-
körben szerzett szgy.
Szociális-szakvizsga,
elõny: költségvetési in-
tézmény gazdálkodásá-
ban szerzett tapasztalat.
Helyismeret, vezetõi
gyakorlat, kistérségi
feladatellátásban szer-
zett gyak.

f: Krepsz János irodavezetõ
Tel.: (22) 569-128

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

Kollégiumvezetõ
5650 Mezõberény,
Petõfi út 14.

Egyetemi szintû tanári
v., kollégiumvezetõi
gyak., középfokú né-
met nyelvtudás.

ÁEI: 2007. aug. 1.
Pehi: 2007. júl. 1.
Juttatás: szl.
Pc: Szilágyi Tibor igazgató

Monor Város Önkor-
mányzata
2200 Monor, Kossuth L.
u. 78–80.

Ökumenikus Általános
Iskola
2200 Monor,
Ady E. u. 48–52.

Szakirányú v., legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
Juttatás: vp. a vonatkozó ön-
kormányzati határozat alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot a pá-
lyázat elbírálásában részt ve-
võk megismerhetik.
A pályázatot zárt borítékban
kell benyújtani.
Pc., f.: Monor város polgármes-
tere 2200 Monor, Kossuth L.
u. 78–80.
Tel.: (29) 412-215

Örkény Város Önkor-
mányzata
2377 Örkény,
Kossuth L. u. 2.

Huszka Hermina Álta-
lános Iskola

Szakirányú v. ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
Juttatás: lakás biztosítható.
Pc: Örkény Önkormányzat pol-
gármestere 2377 Örkény, Kos-
suth L. u. 2.

Rácalmás Nagyközség
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
2459 Rácalmás,
Széchenyi tér 19.

Jankovich Miklós Álta-
lános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény
2459 Rácalmás,
Szigetfû u. 24.

Szakirányú felsõfokú
v., pedagógus-szak-
vizsga.
Legalább öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtására
nyitva álló határidõt követõ 30
napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
f: Dr. Györe Andrea jegyzõ.
Tel.: (25) 440-036
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Recsk Nagyközség
Önkormányzata
3245 Recsk,
Kossuth L. út 165.
Tel.: (36) 578-310
Fax: (36) 478-022
e-mail: polgarmes-
ter@polghiv-recsk.t-onli-
ne.hu

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

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga.
elõny: vezetõi gyakor-
lat, kémia, vagy angol
nyelvszakos tanári
szakképesítés.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 30.
A pályázat elbírálásának mód-
ja: az elõzetes véleménynyilvá-
nítási eljárást követõen a
pályázók meghallgatása után a
képviselõ-testület zárt ülésén
történik.
Juttatás: szl. egyeztetés alapján
késõbbi beköltözéssel.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., a képesítési felté-
telek meglétét igazoló doku-
mentumok hitelesített
másolatát, a személyes adatai
kezelésére vonatkozó nyilatko-
zatot.
A pályázatot egy eredeti és két
másolati példányban kell be-
nyújtani.
Pc: Holló Imre polgármester
Tel.: (36) 578-310

II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészeti
Iskola
3974 Ricske,
Kossuth u. 3.

Mûvészeti Iskola
Intézményegység

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább ötéves szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Tel.: (47) 576-017

Sajókeresztúr
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3791 Sajókeresztúr,
Rákóczi u. 40.

Általános Mûvelõdési
Központ Eötvös József
Általános Iskola
3791 Sajókeresztúr,
Dózsa Gy. u. 2.

Fõiskolai v., minimum
10 éves szgy., mini-
mum öt év vezetõi gya-
korlat,
pedagógus-szakvizsga.

A megbízás öt évre szól.
Pc: Sajókeresztúr Önkormány-
zat jegyzõje

Sellye Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7960 Sellye,
Dózsa Gy. u. 1.

Kiss Géza Általános
Iskola és Zeneiskola
7960 Sellye,
Zrínyi u. 13.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Förster Gyula polgármester
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Tel./fax: (73) 580-900 e-mail:
hivatal@sellye.hu
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Sirok-Bükkszék-Ter-
pes-Szajla Községek
Önkormányzata
3332 Sirok,
Borics Pál út 6.

Országh Kristóf Általá-
nos Iskola
3332 Sirok,
Borics Pál út 2.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2006. jún. 30.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz.
Pc: Sirok-Bükkszék-Terpes
körjegyzõje

Szászberek Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5053 Szászberek,
Kossuth L. u. 197.

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
5053 Szászberek,
Kossuth L. u. 196.

Felsõfokú iskolai v.,
pedagógus-szakvizsga,
intézményvezetõ szak-
képesítés, legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Szászberek Községi önkor-
mányzat polgármestere.

Szigetmonostor Község
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
2015 Szigetmonostor,
Fõ u. 26.

Zöld Sziget Általános
Iskola, Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
2015 Szigetmonostor,
Mártírok u. 25–27.

Fõiskolán szerzett pe-
dagógusképesítés, pe-
dagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a pe-
dagógus-szakvizsga ke-
retében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejét követõ 30 napon belül.
Szl. nincs
A pályázathoz csatolni kell: a
képzettséget igazoló dokumen-
tumok hiteles másolatát, a
szakmai gyakorlatot igazoló
dokumentumokat, szakmai ön.
Pc: Molnár Zsolt polgármester
Szigetmonostor Község Polgár-
mesteri Hivatal 2015 Szigetmo-
nostor, Fõ u. 26.
f. el.: (26) 393-512,
(70) 456-9479

Tata Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testü-
lete
2890 Tata,
Kossuth tér 1.

Kõkúti Általános
Iskola
2890 Tata,
Kõkút köz 2.

Egyetemen, fõiskolán
szerzett pedagógus v.,
legalább ötéves szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: részletes szakmai ön.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló oklevélhi-
teles másolatát.
Pc: Tata város polgármestere
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Eötvös József Gimnázi-
um, Szakképzõ Iskola és
Kollégium
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy M. u. 13.

Kollégiumvezetõ Egyetemi v., legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 15.
Pc: dr. Fülöp György igazgató

Tiszakürt és Csépa Köz-
ségek Önkormányzati
Képviselõ-testületei
5471 Tiszakürt,
Hõsök tere 1.
5475 Csépa,
Rákóczi u. 24.

Körzeti Általános Isko-
la és Óvoda
5471 Tiszakürt,
Felszabadulás u. 2.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább ötéves szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szak

ÁEI: 2007. júl. 2.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a pályázat beérkezési ha-
táridejétõl számított 60 nap.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, az elõírt vég-
zettséget és szakképzettséget
igazoló okmányok hiteles má-
solata.
Pc: Tiszakürt Község Önkor-
mányzatának polgármestere
5471 Tiszakürt, Hõsök tere 1.
f: Tálas László polgármester
Tel.: (56) 318-001,
(56) 318-026

Törökszentmiklós Város
Önkormányzata
5201 Törökszentmiklós,
Kossuth L. út 135/a.

Kodály Zoltán Zeneis-
kola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
5200 Törökszent-
miklós,
Kossuth tér 5.

Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola
5200 Törökszent-
miklós,
Petõfi út 52.

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga, közok-
tatás-vezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázatnak tartalmaznia kell
szakmai ön. (európai típusú),
referenciák
Pc: dr. Juhász Enikõ polgár-
mester
5201 Törökszentmiklós,
Kossuth L. út 135/a.
Tel.: (56) 590-421

Lábassy János Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Kollégium
5200 Törökszent-
miklós,
Almásy út 51.

Egyetemi szintû szak-
irányú szakképzettség,
öt év szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga, közok-
tatás-vezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., referenciák.
Pc: dr. Juhász Enikõ polgár-
mester
5201 Törökszentmiklós,
Kossuth L. út 135/a.
Tel.: (56) 590-421
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Üllõ Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testü-
lete
2226 Üllõ, Templom
tér 3.

Harmónia Zeneiskola
2225 Üllõ,
Pesti út 53.

Szakirányú v.
Elõny: vezetõi gyak.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a benyújtástól számított
60 nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Kovács István alpolgármes-
ter Üllõ Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2225
Üllõ, Templom tér 3.
f: Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán
Tel.: (29) 320-011

Zamárdi Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8621 Zamárdi,
Szabadság tér 4.

Fekete István Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
8621 Zamárdi, Szabad-
ság tér 4.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett gyak.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: nevelõtestületi vélemé-
nyezési határidõ lejárta utáni
30 napot követõ elsõ testületi
ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Csákovics Gyula polgár-
mester 8621 Zamárdi, Szabad-
ság tér 4.

Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus pályázatok

Mikszáth Kálmán Gim-
názium, Szakközépis-
kola és Szakiskola
2660 Balassagyarmat,
Hétvezér út 26.
Tel.: (35) 501-190
Fax: (35) 301-966

Matematika–fizika sza-
kos tanár

rajz–ének szakos tanár

2 fõ angol nyelvtanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Juttatás szf.

Ránki György Zene-
iskola
8623 Balatonföldvár,
Gábor Á. u. 2.
Tel./fax: (84) 340-832
e-mail rankizene-
isk@axelero.hu

Félállású ütõtanár

gitártanár

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Juttatás: szl.
Pc: Kapusné Dojcsák Edit igaz-
gató.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.

Váci Mihály Gimnázi-
um
3078 Bátonyterenye,
Váci Mihály út 5.
Tel./fax: (32) 350-538

Matematika–fizika

matematika–kémia sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Juttatás: szl. megoldható

Bleyer Jakab Német
Nemzetiségi Általános
Iskola
2040 Budaörs,
Iskola tér 1.

Magyar–bármely sza-
kos tanár (német, angol,
történelem, biológia és
tánc)

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 21.
Pc: Bleyer Jakab Német Nemze-
tiségi Általános Iskola
2040 Budaörs, Iskola tér 1.
igazgato@bleyer.sulinet.hu

Pogány Frigyes Kéttan-
nyelvû Építõipari Szak-
középiskola és
Gimnázium
1183 Budapest,
Thököly u. 11.
Tel.: 290-7110

Matematika–fizika sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 27.
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„Budapest” Külkeres-
kedelmi Szakközépis-
kola
1201 Budapest, Vörös-
marty u. 89–91.

2 fõ angol–német sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. jún. 30.

Lajtha László Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
1204 Budapest, Ady
Endre u. 98.
Tel./fax: 285-3420

Gitártanár fél állásban
(határozatlan idõre)

népzenetanár fél állás-
ban (határozott idõre)

Mindkét esetben szak-
irányú fõiskolai vagy
egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Kossuth Lajos Szakis-
kola
9300 Csorna,
Kossuth L. u. 30.
Tel./fax: (96) 261-460
Igazgató: (96) 593-236

Építõipari szaktanár
(kõmûves, festõ szak-
mák oktatására)

Mérnök-tanári v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. jún. 15.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: Kertész Károly

Gábor Dénes Elektroni-
kai Mûszaki Szakkö-
zépiskola és Kollégium
4027 Debrecen, Füredi
u. 69.
Tel.: (52) 537-215

Kollégiumi nevelõ
matematika–bármely
szakos (fiúkollégium)

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pbhi: 2007. jún. 15.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: Szabó Lajos

Gyomaendrõd Város
Önkormányzat
5500 Gyomaendrõd,
Szabadság tér 1.
Tel.: (66) 386-122

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

zongora, gitár, citera,
moderntánc, bábjáték
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 25.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Holubné Hunya Anikó igaz-
gató
Városi Zene- és Mûvészeti Isko-
la 5500 Gyomaendrõd, Kisréti
u. 27.
Tel./fax: (66) 581-830
e-mail: hallhatohang@mail.da-
tanet.hu

Vocational Academy
Kéttannyelvû Közgaz-
dasági, Informatikai,
Idegenforgalmi Szakkö-
zépiskola
9027 Gyõr,
Ipar u. 51/b.
Tel.: (96) 511-100, (96)
511-108
e-mail: istitkar@vocati-
onal.hu

Magyar–angol szakos
tanár

magyar szakos tanár

matematika–angol sza-
kos tanár

matematika szakos ta-
nár

2 fõ angol szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 1.
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Zeneiskola-Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
9545 Jánosháza,
Sümegi u. 26.
Tel./fax: (95) 451-128

Félállású gitárszakos
tanár

félállású rézfúvós sza-
kos tanár

félállású zongora-szol-
fézs szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
Tel./fax: (95) 451-128
e-mail: jhazazeneisk@mail.glo-
bonet.hu

Bolyai János Gimnázi-
um
6000 Kecskemét,
Irinyi u. 49.
Tel.: (76) 482-071
Fax: (76) 507-523

Matematika–fizika
vagy matematika–ké-
mia szakos tanár

biológia–földrajz sza-
kos tanár

spanyolul jól tudó törté-
nelem–földrajz szakos
tanár, aki két tanítási
nyelvû osztályunkban
spanyolul képes szak-
tárgyait tanítani

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 27.
Pbhi: 2007. jún. 15.

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és Diák-
otthon
5310 Kisújszállás,
Rákóczi u. 1.
Tel.: (59) 321-312

3 fõ logopédus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Juttatás: szf.
Pc: Varga Vincéné igazgató

Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Középfokú Kollégiuma
2921 Komárom, Labo-
ráns u. 1.
Tel.: (34) 540-780

3 fõ kollégiumi nevelõ-
tanár (férfi, nõ)

Bármely szakos fõisko-
lai vagy egyetemi v.

ÁEI: 2007. aug. 21.
Juttatás szf.
Pc: Koppány Csaba igazgató

Kölcsey Ferenc ÁMK
Általános Iskolája
4965 Kölcse,
Arany J. u. 1.
Tel.: (44) 435-621
Tel./fax: (44) 435-622

Angol nyelv–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
A kinevezés részmunkaidõs, de
két tanév múlva teljes munka-
idõs, határozatlan idõre szól.
Juttatás: étkh.

Virágh Gedeon Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
6090 Kunszentmiklós,
Apostol Pál u. 2–6.
e-mail: suli283@vi-
ragh-szki.sulinet.hu

Matematika–fizika, ma-
tematika–bármely sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Juttatás: szl., étkh.
Pc: Toponáry András igazgató
Tel.: (76) 550-181, (76) 550-180
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Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Kollégium és Köz-
étkeztetési Központ
5650 Mezõberény,
Petõfi út 13–15.

Földrajz–német szakos
tanár

Egyetemi v. (mind a két
szak szükséges)

ÁEI: 2007. aug. 1.
Pehi: 2007. júl. 1.
Juttatás: szl.
Pc: Szilágyi Tibor igazgató

Szent László Gimnázi-
um és Közgazdasági
Szakközépiskola
3400 Mezõkövesd,
Mátyás király u. 146.
Tel.: (49) 500-033

Matematika–kémia
vagy kémia biológia
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.

Táncsics Mihály Gim-
názium
8060 Mór,
Kodály Z. u. 2.

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: Schnierer Judit igazgató
Tel./fax: (22) 407-126

Pestszentlõrinc–Pest-
szentimre–Felnõttek
Gimnáziuma és To-
vábbképzõ Központja
Távoktató Tagozata

Földrajz–történelem
szakos tanár

Egyetemi v.
Távoktatás módszerta-
nának ismerete (elmé-
let, gyakorlat)

ÁEI: 2007. aug. 25.

Vécsey Károly Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
6320 Solt,
Kossuth u. 60.

Klarinéttanár, fuvolata-
nár, gitártanár, ütõtanár
(részmunkaidõben),
néptánctanár, modern-
tánctanár, képzõ- és
iparmûvészeti ágban
szintén részmunkaidõ-
ben, kézmûves szakra
tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. aug. 10.
Pc: Gudszentné Széphegyi And-
rea igazgató.
A pályázatot írásban, postai úton
vagy személyesen lehet benyúj-
tani.
Tel.: (78) 486-028

Széchenyi István Gim-
názium
9400 Sopron,
Templom u. 26.

Matematika–fizika–in-
formatika vagy mate-
matika–fizika szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Szabó Miklós igazgató.
Tel./fax: (99) 505-390

Liszt Ferenc Mûvészeti
Iskola
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 38.
Pf. 140

2 fõ zongoratanár Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Pecze István igazgató
Tel.: (74) 511-027,
(74) 511-028, fax: (74) 511-029

Váci Mihály Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Dózsakert u. 17.
Tel.: (34) 311-614,
(34) 510-287

Ének-zene tanár és ta-
nulószobai állás

Tanárképzõ fõiskolai v.,
szaktanár

ÁEI: 2007. szept. 1.
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1. 2. 3. 4.

Móricz Zsigmond
Általános Iskola,
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgá-
lat
6060 Tiszakécske,
Erkel fasor 10.
Tel./fax: (76) 440-063

Szurdopedagógus

szomatopedagógus

értelmileg akadályozott
tanulókat oktató peda-
gógus

vendéglátó szakmák
oktatásához szaktanár

mûszaki tanár (építõ-
ipari szak)

szakoktató (növényter-
mesztõ gépész)

Gyógypedagógus szak-
képesítés, öt év szgy.

gyógypedagógus-szak-
képesítés

felsõfokú v., öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 25.
Pehi: 2007. jún. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Nyitrainé Mudris Gabriella
igazgató

Általános Iskola
8089 Vértesacsa,
Vendel tér 17.
Tel.: (22) 594-033
e-mail: vacsaisk@t-on-
line.hu

Rajz–ének–technika,
gyógytestnevelés–test-
nevelés, biológia–ké-
mia szakos tanár

Fõiskolai v.
Elõny: német nyelvtu-
dás.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. aug. 10.
Pehi: 2007. aug. 25.

Reguly Antal Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
8420 Zirc,
Alkotmány u. 16.
e-mail: isko-
la@rszi-zirc.hu,
www.rszi-zirc.hu

Fémipari (gépipari)
szakos mûszaki ta-
nár/szakoktató

Gépész/mezõgazdasági
gépész szakos mûszaki
tanár/szakoktató.

Fõiskolai v. (fémipari,
gépész alapképzés gya-
korlati oktatásra)

fõiskolai v. (gépész
szakmacsoport gyakor-
lati oktatásra)

ÁEI: 2007. aug. 21.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Jelentkezni az igazgatónál.
Tel.: (88) 595-010,
(20) 969-2789
e-mail: jszabo@rszi-zirc.hu

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.
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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 2007. 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

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások, helyesbítések
és pályázati felhívások érvénytelenítése

Az ESZTERGOMI VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
Szociális Képzési és Neveléstudományi Tanszékére
fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladatai:
– részvétel a fõiskola alapképzési szakjain és tagozatain valamennyi (tanító, kommunikáció, andragógia, szociálpedagó-
gia szakos) hallgató pedagógiai tárgyainak oktatásában;
– a tudományos és szakmai kapcsolatok fejlesztése,
– részvétel az intézmény oktatással, kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos irányítási és szervezési munkájában,
– eredményes pályázati tevékenység elõsegítése.

Pályázati feltételek:
– neveléstudomány területén szerzett PhD-fokozat,
– felsõoktatásban szerzett, legalább 15 éves oktatói gyakorlat,
– szakmai tapasztalat graduális és posztgraduális pedagógusképzésben,
– oktatás- és kutatásfejlesztési tapasztalat,
– felsõoktatás menedzsment tevékenységében való jártasság,
– nemzetközi és hazai tudományos publikációs tevékenység,
– a pályázónak meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban és a fõiskola szabályzataiban foglalt, a fõiskolai tanárokkal
szemben támasztott elõírásoknak.

A pályázattal benyújtandó dokumentumok:
– szakmai és tudományos tevékenységet tartalmazó részletes önéletrajz,
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy errõl szóló igazolás,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az arra feljogosított testületek és bizottsá-
gok megismerhetik.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül, 1 eredeti és 2 fénymásolt példányban, a fõiskola rektorának cí-
mezve, a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola címére (2500 Esztergom, Majer István u. 1–3.) kell benyúj-
tani.
Eredményes pályázat esetén a kinevezés 2007. augusztus 15-tõl szól, a bérezés a Kjt. szerint történik.
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fõiskolai docensi állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladatai:
– részvétel a fõiskola alapképzési szakjain és tagozatain valamennyi (tanító, kommunikáció, andragógia, szociálpedagó-
gia szakos) hallgató jogi tárgyainak (a jogi alapismeretek, családjog, polgári jog, munkajog, szociális jog, közigazgatási
jog, sajtójog stb.) oktatásában;
– a tudományos-szakmai kapcsolatok fejlesztése,
– részvétel az intézmény oktatással, kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos irányítási és szervezési munkájában,
– eredményes pályázati tevékenység elõsegítése.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– jogi szakvizsga,
– jogi szakterületen szerzett, legalább 15 éves joggyakorlat,
– felsõoktatásban szerzett oktatói tapasztalat, elõnyt jelent, a fent felsorolt szakok oktatásában korábban megszerzett
gyakorlat.

A pályázattal benyújtandó dokumentumok:
– szakmai és tudományos tevékenységet tartalmazó részletes önéletrajz,
– egyetemi végzettséget, szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy errõl szóló igazolás,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az arra feljogosított testületek és bizottsá-
gok megismerhetik.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül, 1 eredeti és 2 fénymásolt példányban, a fõiskola rektorának cí-
mezve, a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzõ Fõiskola címére (2500 Esztergom, Majer István u. 1–3.) kell benyúj-
tani.
Eredményes pályázat esetén a kinevezés 2007. július 1-jétõl szól, a bérezés a Kjt. szerint történik.

Dr. Gaál Endre s. k.,
rektor

A BOLYAI KOLLÉGIUM
pályázatot hirdet
szakkollégiumi igazgatói állásának betöltésére

Az igazgató feladatait és hatáskörét az ELTE Szervezeti és Mûködési Szabályzata és annak 4. h. mellékletét képezõ
szakkollégiumi Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az igazgató feladata a tehetségtámogatás Bolyai
Kollégiumi stratégiájának kidolgozása és megvalósítása, a kollégiumban folyó szakmai oktató-nevelõmunka irányítása,
kapcsolattartás volt szakkollégistákkal, a kollégium költségvetésével való gazdálkodás, valamint a kollégiumi szakmai
programjához költségvetésen kívüli támogatók megnyerése, továbbá a kollégiumban mûködõ hallgatói önkormányzat
felügyelete és a vele való együttmûködés, illetve az ott dolgozók munkájának irányítása. Tevékenységérõl rendszeresen
be kell számolnia a kollégium szakmai felügyeletét ellátó testületnek, a Bolyai Kollégium Baráti Körének.

Pályázati feltétel:
– ELTE egyetemi tanári kinevezés a természettudományok vagy az informatika területén,
– dokumentált szervezési gyakorlat, külföldi tudományos kapcsolatok.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot az eddigi szakmai tevékenységének ismertetésével,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet igazoló okleveleket, vagy azok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a kollégiumhoz kapcsolódó szakmai programtervet,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az elbíráló testületek megismerhetik.
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Az igazgatói megbízás legfeljebb öt évre szól. A megbízás kezdõ napja 2007. július 1.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani az ELTE Fõtitkárságára (Budapest V. kerület,
Szerb u. 21–23., postacím: 1364 Budapest, Pf. 109.). A pályázatokat a határidõ lejártát követõ 1 hónapon elbírálják.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
Kodály Zoltán Zenei Továbbképzõ Központ
vezetõi (tanszéki rangban) állására

A megbízás határozott idõre szól, a feladattal a vezetõ, akár pályázat kiírása nélkül, ismételten megbízható. Az állás be-
töltésének idõpontja: 2007. szeptembert 1.
A Kodály Zoltán Zenei Továbbképzõ Központ (korábban: Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet) az egyetem oktatási
szervezeti egysége. A központ az egyetemnek jogi személyiséggel nem rendelkezõ, részjogkörû költségvetési egysége.
Kiemelt feladata Kodály Zoltán szellemi hagyatékának õrzése, a magyar és külföldi zenepedagógusok Kodály elméletén
alapuló képzése és továbbképzése. A központ az egyetem céljaival összhangban álló oktatási, kutatási, kulturális és mú-
zeumi tevékenységet is folytat. A központ élén az igazgató áll, tanszékvezetõi rangban. Az igazgató feladata a központ
oktatói, mûvészeti és tudományos kutatói munkájának irányítása, szervezése és vezetése, mûvészeti-tudományos szer-
vezési feladatok ellátása, az – elsõsorban külföldiek számára indított – 60 kredites Kodály zenepedagógus mesterképzés
oktatásának szervezése és irányítása, a hazai pedagógus továbbképzés szakmai oktatásának szervezése és irányítása. Pá-
lyázhatnak egyetemi végzettségû szakemberek, akik rendelkeznek pedagógiai és oktatásszervezési ismeretekkel, és elhi-
vatottságot éreznek Kodály Zoltán szellemi hagyatékának megõrzésére és terjesztésére.
A munkakör betöltésének feltételei: legalább fõiskolai docensi, vagy egyetemi adjunktusi kinevezés, vagy a pályázó ren-
delkezzen a kinevezéshez szükséges feltételekkel (DLA/PhD végzettség, vagy azzal egyenértékû fokozat [Ftv. 150. §
(3) bek.], legalább 8 évi oktatási tevékenység, vagy 3 év kivételes mûvészeti tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a központra vonatkozó szakmai elképzelések ismertetését,
– egyetemi végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,
– tudományos fokozat (DLA) megszerzését igazoló okirat hiteles másolatát vagy mûvészeti díj másolatát,
– felsõoktatási gyakorlat, vagy mûvészeti tevékenység igazolását,
– szakmai önéletrajzát, mûvészeti és oktatói tevékenységgel, ill. publikációs jegyzékkel kiegészítve,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve a fõtitkári irodában kell leadni, a pályázat Oktatási Közlönyben történõ
megjelenésétõl számított 30. napig. A pályázatokat az ezt követõ 30 nap alatt bírálja el az egyetem.
A benyújtott pályázatokat egyrészt az egyetem rektora által összeállított szakmai bírálóbizottság véleményezi, amelyben
helyet kapnak a karvezetõ szakmai kiválóságai, másrészt a központ oktatási testülete.

Dr. Batta András s. k.,
rektor

A SEMMELWEIS EGYETEM
rektora
pályázatot hirdet a
TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI KARON
tanulmányi és sportszakmai dékánhelyettesi,
valamint tudományos és külkapcsolati dékánhelyettesi megbízásra

A pályázati eljárás lebonyolítását követõen a dékán-helyettesi megbízás határozott idõtartamra (3 évre) szól, mely meg-
felelés esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal meghosszabbítható.
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Általános pályázati feltételek:
– az Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karához tartozó valamely oktatási szervezeti egységben fennálló teljes
munkaidejû egyetemi tanári vagy docensi, közalkalmazotti jogviszony,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– a karon folytatott folyamatos oktatói tevékenység,
– a karon folytatott legalább 10 éves oktatói múlt,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az általa mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy
teljes tematikai spektrumában,
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szer-
vezésére való alkalmasság,
– szakmapolitikai és közéleti aktivitás,
– szervezõi-vezetõi gyakorlat,
– szakterületén hazai és nemzetközi elismertség és kapcsolatrendszer,
– hazai és nemzetközi szintû, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetõje vagy résztvevõje.

tanulmányi és sportszakmai dékánhelyettes

Ellátandó feladatok:
– részvétel a kar munkájának szervezésében, irányításában, ellenõrzésében,
– a tudományos csoport munkájának irányítása, ellenõrzése,
– a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésõbb 2007. augusztus 31.

tudományos és külkapcsolati dékánhelyettes

Ellátandó feladatok:
– részvétel a kar munkájának szervezésében, irányításában, ellenõrzésében,
– a tudományos csoport munkájának irányítása, ellenõrzése,
– a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A pályázat elbírálásának határideje: legkésõbb 2007. augusztus 31.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. A szabályszerûen
összeállított pályázatot 2 példányban az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085 Budapest, Üllõi
út 26. fszt. 11.) kell benyújtani.
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ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON
igazgatói és tanszékvezetõi megbízásra

A pályázati eljárás lebonyolítását követõen (legkésõbb: 2007. október 1.) az igazgatói és tanszékvezetõi megbízások ha-
tározott idõtartamra (5 évre) szólnak, melyek megfelelés esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal
meghosszabbíthatók.
Egyetemi tanári kinevezéssel nem rendelkezõ pályázóknak meg kell felelnie az egyetemi docensi munkakör betöltésére
elõírt törvényi és speciális egyetemi feltételeknek. A docensi munkakör betöltésére vonatkozó követelmények hozzáfér-
hetõek az egyetem honlapján az állásajánlatoknál.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga után 10 éves szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat, ami lehet:
– doktori (PhD) fokozat,
– a tudomány(ok) kandidátusa,
– a tudomány(ok) doktora,
– külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,
– legalább 10 éves oktatói múlt,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az általa mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy
teljes tematikai spektrumában,
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szer-
vezésére való alkalmasság,
– hazai és nemzetközi szintû, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetõje vagy résztvevõje.

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV TERÁPIÁS KLINIKA
igazgatói megbízás

Ellátandó feladatok:
– a klinika mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– az oktató-nevelõ munka irányítása,
– a gyógyító-megelõzõ munka szervezése, szakmai irányítása,
– tudományos munka szervezése, irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– angol és német nyelven elõadás tartására képes, mind az általa mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy tel-
jes tematikai spektrumában.

Munka- és Környezetegészségtani Tanszék
tanszékvezetõi megbízás

Ellátandó feladatok:
– a tanszék mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– az oktató-nevelõ munka irányítása,
– tudományos munka szervezése, irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– foglalkozás-orvostan/üzemorvostan szakvizsga,
– MTA doktora cím vagy azzal egyenértékû nemzetközi tudományos minõsítés.

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

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító ok-
irat hiteles másolatát,
– kérdõívet az egyetemi/fõiskolai tanári-igazgatói/tanszékvezetõi pályázatok elbírálásának szempontjaihoz (letölthetõ a
ww.old.sote.hu/human weboldalról). A kérdõívet az Egyetem Központi Könyvtára által kell hitelesíteni,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
ww.old.sote.hu/human weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– az önéletrajzot és a vezetõi elképzeléseket elektronikus formában is, lemezen vagy az uanita@rekhiv.sote.hu e-mail
címre.

Egyetemi tanári kinevezéssel nem rendelkezõ pályázók esetében a fentieken túl a pályázatnak tartalmaznia kell:
– teljes tudományos munkák és publikációk jegyzékét (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve),
– publikációk elsõ oldalának fénymásolatát.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen összeállított pályázatot 6 példányban az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26. fszt. 11.) kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

Helyesbítések

1.

Az Oktatási Közlöny 2007. évi 3. számában (156. oldal) a salgótarjáni Váczi Gyula Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény által klasszikus gitár szakos tanári állásra kiírt pályázat benyújtási határideje tévesen jelent meg. Helyesen: Pbhi:
2007. május 31., Pehi: 2007. június 15. A pályázati felhívás egyéb feltételei változatlanul érvényesek.

2.

Az Oktatási Közlöny 2007. évi 8. számában (992. oldal) a Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyûlése által meghirdetett
intézményvezetõi állásoknál a képesítési és egyéb feltételek nem jelentek meg. A József Attila Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Kodály Zoltán Általános Iskola, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, az Erkel Ferenc
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és az Árpád Gimnázium vezetõi állásainak képesítési és egyéb feltételei: a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a és a pedagógus-továbbképzésrõl szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §-a szerint; 5 év szakmai gyakorlat (oklevél megszerzése után 5 év). A pályázat tartalmazza:
szakmai ön., szakmai elemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, vpr. Az eredeti pályázati benyújtási határidõt a jelen
helyesbítés nem érinti, és a pályázati felhívás egyéb feltételei is változatlanul érvényesek.
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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.

Óvodavezetõi állások

Bajánsenye, Kercaszo-
mor, Kerkáskápolna,
Magyarszombatfa és
Velemér községek ön-
kormányzatainak képvi-
selõ-testületei
Tel.: (94) 444-005
Fax: (94) 544-012

Napközi Otthonos
Óvoda
9944 Bajánsenye,
Vörösmarty u. 6.
intézményvezetõ

A közoktatási törvény-
ben foglaltak szerint.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
Szakmai ön., az intézmény veze-
tésére vonatkozó szakmai prog-
ramot, a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, om., 30 nap-
nál nem régebbi b.
ill.: a közalkalmazotti törvény-
ben meghatározottak szerint, szl.
nincs.
f: Tel.: (94) 444-005
Pc: Körjegyzõség
9944 Bajánsenye,
Vörösmarty u. 13/A
A pályázatot írásban „Óvodave-
zetõi pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani

Csór Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8041 Csór,
Fõ tér 10.

Kétcsoportos Napközi
Otthonos Óvoda
8041 Csór,
Fõ tér 10.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy., elõny: pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2007. dec. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2012. nov. 30-ig szól.
Szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, b., om.
vp: 200%
Pc: polgármester

Derecske Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4130 Derecske,
Köztársaság u. 87.
Tel.: (54) 410-024
Fax: (54) 410-002

Napközi Otthonos
Óvoda
4130 Derecske,
Városház u. 2.
intézményvezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
Szakmai ön., az intézmény veze-
tésére vonatkozó program a fej-
lesztési elképzelésekkel, om., b.
ill: a közalkalmazotti törvény
alapján.
f: Derecske város polgármesteri
hivatalának közoktatási referen-
se
Tel.: (20) 669-7212
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1. 2. 3. 4.

Erdõbénye Község
Önkormányzata
3932 Erdõbénye,
Kossuth u. 31.
Tel.: (47) 536-002
Tel./fax: (47) 336-003

Nap-Szarvas Óvoda
óvodavezetõ

Felsõfokú v., 5 év szgy. ÁEI: 2007. aug. 1.
Pehi: 2007. júl. 30.
Pc: polgármester

Kázsmárk Község Ön-
kormányzata
3831 Kázsmárk,
Fõ út 61.

Napközi Otthonos
Óvoda
3831 Kázsmárk,
Kossuth út 9.
óvodavezetõ

Fõiskolai v., 5 év szgy.,
vezetõképzõ

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Részletes szakmai ön., b., vpr.,
om.
ill.-p: a Kjt. szerint.
Pc: polgármester

Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1.
Tel.: (76) 461-961
Fax: (76) 461-255

Napközi Otthonos
Óvoda
6100 Kiskunfélegyhá-
za,
Dózsa György u. 5.
óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 nevelési évre,
2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
Szakmai ön., vpr. a helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel, b., om., az adatvédelmi
törvény alapján készült nyilatko-
zat a pályázati anyag kezelésé-
rõl.
ill: a Kjt. szerint.
p: 300%
Pc: Ficsór József polgármester
Tel.: (76) 461-255
A pályázatot elektronikus for-
mában is be lehet nyújtani.
E-mail: muvelodes@kiskunfe-
legyhaza.hu

Kompolt Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
3356 Kompolt,
Kápolnai út 2/D
Tel.: (36) 489-029
Fax: (36) 489-085

Napközi Otthonos
Óvoda
3356 Kompolt,
Deák F. u. 6.
óvodavezetõ

Az intézményben peda-
gógus-munkakörhöz
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év pe-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 10 évre, 2017. júl.
31-ig szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60. nap.
Eddigi szakmai tevékenységet
bemutató részletes szakmai ön.,
3 hónapnál nem régebbi b., om.,
vpr., fejlesztési elképzelések.
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. alapján.
Pc: polgármesteri hivatal jegy-
zõje „Óvodavezetõi pályázat”
megjelöléssel
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Lakitelek Nagyközség
Képviselõ-testülete
6065 Lakitelek,
Széchenyi krt. 48.
Tel.: (76) 449-011
Fax: (76) 449-055

Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., 5 év szgy.,
elõny: óvodavezetõi
szakirányú szakvizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: az elõzetes véleményezési
eljárás lejárta utáni 30 napot köve-
tõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelésekkel, 60 napnál
nem régebbi b., om.
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. rendelkezései szerint.
vp: 250%
Pc: Varga Sándor polgármester
(1 példányban, zárt borítékban)

Bajna–Epöl–Nagysáp
Intézményfenntartói
Társulás Társulási
Tanács
2524 Nagysáp,
Köztársaság tér 1.
Tel.: (33) 507-906
Fax: (33) 507-921

Kistérségi Közös Fenn-
tartású Napközi Ottho-
nos Óvoda
2526 Epöl,
Hõsök tere 1.
óvodavezetõ tagintéz-
ményei:
– községi óvoda Bajna,
– Napsugár Óvoda,
Nagysáp

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
17. § (1) bekezdésében
elõírt pedagógus-mun-
kakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú v.
és szakképzettség, pe-
dagógus-szakvizsga,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., nevelési-
oktatási intézményben
pedagógus-munkakör-
ben fennálló, határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás, ill. a meg-
bízással egyidejûleg pe-
dagógus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság
Elõny: legalább 5 éves
vezetõi gyakorlat és
közoktatási szakvizsgá-
val való rendelkezés

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázó önéletrajzát és szak-
mai gyakorlatát is igazoló szak-
mai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, om., 30 nap-
nál nem régebbi b.
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. szerint, vp: a pótlékalap
300%-a.
étkh., utazásiköltség-térítés.
Pc: Balogh Miklós elnök (5 pél-
dányban)

Parád Nagyközség
Önkormányzata
3240 Parád,
Kossuth L. u. 91.
Tel.: (36) 364-118
Fax: (36) 364-525

Napközi Otthonos
Óvoda és Gyermekjólé-
ti Szolgálat
3240 Parád,
Kossuth L. u. 91.
Tel.: (36) 364-029
óvoda és gyermekjóléti
szolgálat vezetõ

A jogszabályban elõírt
felsõfokú iskolai v. és
szakképesítés, pedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött 5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
részletes szakmai ön., vpr., om.,
b.
ill: a közalkalmazotti törvény
szerint.
vp: 200%
szl: nincs.
Pc-f: Nagy Oszkár polgármester
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Pécel Város Önkor-
mányzata
2119 Pécel,
Kossuth tér 1.
Tel.: (28) 452-751
Fax: (28) 452-755

Pécel város közös igaz-
gatás alá kerülõ óvodái-
nak és bölcsõdéinek
igazgatói állása
(tagintézmények: Gesz-
tenyés Óvoda, Nyitni-
kék Óvoda, Napsugár
Bölcsõde)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., 5 év szgy.
Elõny: 5 év intézmény-
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Szakmai ön., vpr., 3 hónapnál
nem régebbi b., om.
ill-p: a Kjt. szerint.
f: Szokolay Zoltán oktatási refe-
rens
Tel.: (28) 452-745
Pc: Pécel város jegyzõje

Sárszentmihály Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8143 Sárszentmihály,
Fõ út 54.
Tel.: (22) 245-054
Fax: (28) 245-055

Napközi Otthonos
Óvoda
Sárszentmihály,
Kossuth L. u. 7.
vezetõ óvónõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., óvodapeda-
gógusi munkakörben
eltöltött legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
1-jéig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
elteltét követõ képviselõ-testüle-
ti ülés, részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési program, om.,
3 hónapnál nem régebbi b.,
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sára vonatkozó törvény illet-
ményre vonatkozó
rendelkezéseinek figyelembevé-
telével, magasabb vp.
Pc: polgármester
f: személyesen vagy a
(22) 245-054-es telefonszámon a
polgármesteri hivatalban

Sümeg Városi Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
8330 Sümeg,
Béke tér 7.
Tel.: (87) 550-750
Fax: (87) 352-578

Kompanik Zsófia
óvoda
intézményvezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., másodszori
és további alkalommal
történõ megbízás esetén
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább 5
év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
15-ig szól.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ 60. nap.
Szakmai ön., vpr.
ill: a közalkalmazotti törvény
szerint.
Pc-f: dr. Rédei Zsolt polgármes-
ter

Törtel Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2747 Törtel,
Szent István tér 1.
Fax: (53) 576-019

Napközi Otthonos
Óvoda
2747 Törtel,
Kossuth Lajos út 1–5.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy., a törvény által
meghatározott feltételek
szerint.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 5 nevelési évre,
2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
Szakmai ön., vpr., om., b.
ill: a közalkalmazotti törvény-
ben foglaltak szerint.
Pc: Czeróczki János polgármes-
ter
Tel.: (53) 576-010
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Igazgatói és egyéb vezetõi állások

1. 2. 3. 4.

Ács Nagyközség Ön-
kormányzata
2941 Ács,
Gyár u. 23.
Tel.: (34) 595-140
Fax: (34) 385-042

Jókai Mór Általános
Iskola
2941 Ács,
Ifjúság u. 1.
igazgató

Szakirányú felsõfokú v.
[Kjt. 18. § (1) c) pont],
5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõ szakvizsga, vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. jún.
30-ig szól.
Pehi: 2007. jún. 28.
ön., om., 3 hónapnál nem régeb-
bi b., vpr. a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzelések, az eddigi munka-
viszonyokról szóló igazolásokat
p: 200%
Pc: Csöbönyei Imre polgármes-
ter
A pályázatot 2 példányban „In-
tézményvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel kell beadni.
f: (34) 595-150

ADDETUR (Adj hoz-
zá!) Alapítvány
1022 Budapest,
Marczibányi tér 3.
Tel.: 212-4595
Fax: 212-4595/214-es
mellék

ADDETUR Alapítvá-
nyi Szakiskola és Kö-
zépiskola
1022 Budapest,
Marczibányi tér 3.
igazgató

Egyetemi szintû tanári
v., 5 év pedagógusi
munkakörben szerzett
szgy., vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás a kinevezés napjától
kezdõdõen, 5 évre szól.
Pehi: 2007. júl. 15.
hiteles om.
(A vezetõi programnak tartal-
maznia kell a mozgáskorlátozot-
tak integrált oktatásához,
neveléséhez kapcsolódó vezetõi
szakmai tervet)
f: Csetneki Ildikó iskolatitkár
Tel.: 212-5704/233
Pc: alapítvány

Oktatási Intézményt
Fenntartó Társulás Tár-
sulási Tanács elnöke
8973 Csesztreg,
Dózsa u. 2.
Tel.: (92) 573-020
Fax: (92) 373-231

Kerkai Jenõ Általános
Iskola és Óvoda
8973 Csesztreg,
Dózsa Gy. u. 1.
igazgató
(Az intézmény mûkö-
dési területei: Cseszt-
reg, Alsószenterzsébet,
Baglad, Felsõszenter-
zsébet, Gosztola, Ker-
kafalva, Kerkakutas,
Lendvadedes, Lendva-
jakabfa, Magyarföld,
Márokföld, Nemesnép,
Ramocsa, Szentgyörgy-
völgy, Szijártóháza
községek önkormány-
zatának közigazgatási
területe)

Szakirányú, jogszabály-
ban elõírt felsõfokú is-
kolai v., 5 év szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
15-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
Kézzel írott szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel, om.,
b.
Az álláshoz kapcsolódó juttatá-
sok: a vonatkozó jogszabály sze-
rint.
Pc-f: Czupi Sándorné elnök (zárt
borítékban, gépelve, „Igazgatói
pályázat” megjelöléssel)
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Csór Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8041 Csór,
Fõ tér 10.

Általános Iskola
8041 Csór,
Fõ tér 1.
igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2012. júl. 31-ig szól.
Szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelésekkel.
b., om.,
vp: 200%
Pc: polgármester

Göd Város Önkormány-
zata Polgármesteri Hi-
vatal jegyzõje
2131 Göd,
Pesti u. 81.
Tel.: (27) 530-040
Fax: (27) 345-279

Városi Pedagógiai
Szakszolgálat
2132 Göd,
Ady Endre u. 6.
intézményvezetõ

Gyógypedagógus- és
logopédus szakképesí-
tés, e munkakörökben
szerzett legalább 5 év
szgy., pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. jún. 1.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatokat a pályázati határ-
idõ lejártát követõen a Közmû-
velõdési és Oktatási Bizottság
soron következõ ülésén írásban
véleményezi. A pályázatok elbí-
rálásáról a képviselõ-testület ezt
követõ ülésén dönt.
Szakmai ön., 3 hónapnál nem ré-
gebbi b., om., vpr. a szakmai el-
képzelésekkel.
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII tv.
szerint történik.
Pc-f: jegyzõ
(A pályázatot az Oktatási Köz-
lönyben, a Gödi Körkép követ-
kezõ számában és az
önkormányzat internetes honlap-
ján kell közzétenni.)

Hévíz Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8380 Hévíz,
Kossuth L. u. 1.
Tel.: (83) 500-800
Fax: (83) 500-820

Bibó István Alternatív
Gimnázium és Szakkö-
zépiskola
8380 Hévíz,
Park u. 9.
igazgató

Egyetemen szerzett pe-
dagógusi v., legalább
5 év szgy., büntetlen
elõélet, elõny: vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a törvényességi határidõn
belül.
Szakmai ön., vpr., hiteles om., b.
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. alapján
Pc: Vértes Árpád polgármester
Tel.: (83) 500-812

Iklad Község Önkor-
mányzata
2181 Iklad,
Ráday tér 1.
Tel.: (28) 403-381
Fax: (28) 488-280

Német Nemzetiségi
Általános Iskola
2181 Iklad,
Iskola tér 22.
Tel.: (28) 576-560
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy., minimum
alapfokú német-
nyelv-vizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
Pályázati kérelem, ön., szakmai
ön., b., om., vpr. a szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzelésekkel.
ill: a Kjt. szerint.
Pc-f: dr. Braun Pál jegyzõ
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Kápolnásnyék Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2475 Kápolnásnyék,
Fõ u. 28.
Tel.: (22)
574-110/111-es mellék

Vörösmarty Mihály Ál-
talános, Közép- és Mû-
vészeti Iskola
igazgató

Egyetemi v., legalább
5 év nevelési-oktatási
intézményben fennálló
határozatlan idejû alkal-
mazás, büntetlen elõ-
élet, magyar
állampolgárság.
Elõny: intézményveze-
tõi szakképzettség, pe-
dagógus-szakvizsga,
általános iskolai és kö-
zépiskolai pedagógiai
gyakorlat, legalább
5 éves nevelési-oktatási
intézményben eltöltött
vezetõi gyakorlat

Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap, legké-
sõbb 2007. jún. 30.
Saját kézzel írt szakmai ön.,
om., általános vezetési elvek is-
mertetése, vezetési program is-
mertetése, 3 hónapnál nem
régebbi b.
ill: a közalkalmazotti törvény
szerint
vp: 300%, lakás megoldható.
Pc: dr. Farsang Zoltán polgár-
mester

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

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Óvodá-
ja, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Diákott-
hona, Tanulási Képes-
ségeket Vizsgáló I. Sz.
Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottsága, Egysé-
ges Pedagógiai
Szakszolgálata és Gyer-
mekotthona
6000 Kecskemét,
Juhar u. 23.
igazgató

A közoktatásról szóló
1993. évi, az LXXIX.
törvény 18. §-ában – az
intézménytípusra elõírt
– felsõfokú szakképesí-
tés, 5 év szgy., büntet-
len elõélet

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
14-ig szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Szakmai ön., b., hiteles om., vpr.
a szakmai helyzetelemzésre épü-
lõ fejlesztési elképzelésekkel,
ill-vp: a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. alapján kerül megállapításra.
f: Petõ István mb. fõosztályveze-
tõnél
Tel.: (76) 513-841
Pc: a pályázatokat 1 példányban
a Megyei Közgyûlés elnökéhez
kell benyújtani.

Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1.
Tel.: (76) 461-255

Többcélú Közös Igaz-
gatású Közoktatási In-
tézmény, Egységes
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti
Iskola
6100 Kiskunfélegyhá-
za,
Batthyány u. 12–16.
igazgató

Darvas József Általános
Iskola
6100 Kiskunfélegyhá-
za,
Darvas J. tér 10.
igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
ön., szakmai ön., om., b., az
adatvédelmi törvény alapján ké-
szült nyilatkozat a pályázati
anyag kezelésérõl, vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelésekkel,
ill: a Kjt. szerint.
p: 300%.
Pc: Ficsór József polgármester
A pályázatot elektronikus for-
mában is be lehet nyújtani.
E-mail: muvelodes@kiskun-
felegyhaza.hu
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Kiskunfélegyházi
Összevont Általános Is-
kola
6100 Kiskunfélegyhá-
za,
Deák F. u. 14.
igazgató
Kiskunfélegyházi
Összevont Szakközép-
iskola, Szakiskola, Spe-
ciális Szakiskola és
Kollégium
6100 Kiskunfélegyhá-
za,
Kossuth u. 34.
igazgató

egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

Kompolt Községi Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
3356 Kompolt,
Kápolnai út 2/D
Tel.: (36) 489-029
Fax: (36) 489-085

Általános Iskola
3356 Kompolt,
Fõ u. 2.
igazgató

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betöl-
téséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 éves
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 10 évre, 2017. júl.
31-ig szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60. nap, az eddi-
gi szakmai tevékenységet
bemutató részletes szakmai ön.,
3 hónapnál nem régebbi b., om.,
vpr. fejlesztési elképzelések,
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. alapján.
Pc: polgármesteri hivatal jegy-
zõje
„Általános iskola igazgatói ál-
láshely” megjelöléssel.

Lövõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9461 Lövõ,
Fõ u. 181.

Családsegítõ, Gyermek-
jóléti és Támogató
Szolgálat
9461 Lövõ,
Fõ u. 32.
intézményvezetõ
(Ellátandó feladatköré-
be tartozik: családsegí-
tõ szolgálat,
gyermekjóléti szolgálat,
támogató szolgálat. Az
intézményvezetõnek az
intézmény vezetésén kí-
vül valamely szakmai
egység vezetését is el
kell látnia.)

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú melléklet 3. pontja
szerinti szakirányú
szakképzettség, illetve a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. melléklet
1. pontjában elõírt ké-
pesítés, legalább 5 éves
szgy., büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
15. nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ képviselõ-testületi ülés.
Részletes szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel, hite-
les om., b.
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. szerint.
f: (99) 553-550
Pc: polgármesternek címezve
postai úton vagy személyesen
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel
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Bajna–Epöl–Nagysáp
Intézményfenntartói
Társulás Társulási Ta-
nács
2524 Nagysáp,
Köztársaság tér 1.
Tel.: (33) 507-920
Fax: (33) 507-921

Gróf. Széchenyi István
Kistérségi Közös Fenn-
tartású Általános Iskola
2526 Epöl,
Hõsök tere 5.
igazgató
Tagintézményei:
– Simor János Általá-
nos Iskola, Bajna,
– II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Nagy-
sáp

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX tv.
17. § (1)–(2) bekezdésé-
ben elõírt pedagógus-
munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, legalább
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy., ne-
velési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejûleg peda-
gógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás, bün-
tetlen elõélet, magyar
állampolgárság.
Elõny: legalább 5 éves
vezetõi gyakorlat és
közoktatási szakvizsgá-
val való rendelkezés

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázó önéletrajzát és szak-
mai gyakorlatát is igazoló szak-
mai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, om., 30 nap-
nál nem régebbi b.,
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. szerint.
vp: a pótlékalap 300%-a.
étkh., utazásiköltség-térítés
Pc: Balogh Miklós elnök (5 pél-
dányban)

Nádudvar Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4181 Nádudvar,
Fõ u. 119.
Tel.: (54) 529-010

Szociális Szolgáltató
Központ
4181 Nádudvar,
Fõ u. 48.
intézményvezetõ
Az intézmény tevé-
kenységei: családsegí-
tés, gyermekjóléti
szolgáltatás, házi segít-
ségnyújtás, szociális ét-
keztetés (200 adagos
konyha üzemeltetése),
idõsek nappali ellátása

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú melléklete, illetve a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. melléklet
1. pontjában elõírt szak-
irányú, egyetemi v.,
szakképzettség, legalább
10 éves felsõfokú vég-
zettséget igénylõ, a gyer-
mekvédelem vagy a
szociális ellátás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy., legalább
5 év vezetõi gyakorlat,
szociális szakvizsga
megléte, büntetlen elõ-
élet, számítógép-kezelõi
(legalább operátori) vég-
zettség, elõny: alap- és
kistérségi feladatellátás-
ban végzet szgy., helyis-
meret, a lakossági
rétegek szociális helyze-
tének ismerete, „B” kate-
góriás jogosítvány.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. jún.
30-ig szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
15. nap.
Pehi: 2007. jún. 28.
Részletes szakmai ön., a képesí-
tést igazoló okiratok, vagy köz-
jegyzõ által hitelesített om.,
3 hónapnál nem régebbi b., vpr., a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelésekkel, szak-
mai gyakorlatot igazoló okirat.
ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII tv.
szerint.
f: dr. Augusztinyi Andrea, a
jegyzõi hivatal tanácsosa
Tel.: (54) 528-553
Pc: Beke Imre polgármesterhez
személyesen vagy postai úton
egy példányban.
A képviselõ-testület fenntartja a
jogot a pályázatok véleményezé-
sét követõen a pályázati kiírás
eredménytelenné nyilvánítására.
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Nagyszénás Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5931 Nagyszénás,
Hõsök útja 9.
Tel.: (68) 443-000

Czabán Samu Általános
Iskola és Óvoda
5931 Nagyszénás,
Táncsics u. 24/1.
igazgató
(Az intézmény többcélú
intézmény, 8 osztályos
általános iskolából és
óvoda intézményegysé-
gekbõl áll.)

Az adott nevelési-okta-
tási intézményben peda-
gógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., a Nagy-
szénási Czabán Samu
Általános Iskola és
Óvodában pedagógus-
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a meg-
bízással egyidejûleg pe-
dagógus-munkakörbe
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
1-jéig szól.
Pehi: 2007. jún. 28.
Szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, 3 hónapnál
nem régebbi b., om., magasabb
vp: a pótlékalap 300%-a.
Pc: polgármester

Pilismarót Község
Önkormányzata
2028 Pilismarót,
Rákóczi út 15.

Bozóky Mihály Általá-
nos Iskola
2028 Pilismarót,
Rákóczi út 14.
igazgató

Szakirányú pedagógusi
egyetemi vagy fõiskolai
v., 5 éves szgy., büntet-
len elõélet, magyar ál-
lampolgárság

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejének
lejárta után számított 30. nap.
Szakmai ön., hiteles om., 3 hó-
napnál nem régebbi b., vezetésre
vonatkozó szakmai és pedagó-
giai program, ill: a Kjt. szerint,
valamint a képviselõ-testület
döntései alapján megállapított
juttatások.
f: Benkovics László polgármester
Tel.: (33) 508-170

Rákóczifalva Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5085 Rákóczifalva,
Szabadság tér 2.
Tel.: (56) 441-028
Fax: (56) 441-542

Általános Mûvelõdési
Központ
Az intézmény tevé-
kenységi köre: közössé-
gi-mûvelõdési,
könyvtári, sport-, egyéb
kulturális, sport és szó-
rakoztató tevékenység,
általános iskolai, vala-
mint alapfokú mûvé-
szetoktatási
tevékenység

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség, leg-
alább 5 év szgy.
1. Szakirányú
pedagógus felsõfokú is-
kolai v. és szakképesí-
tés, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
valamint oktatási-neve-
lési intézményben peda-
gógus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
és/vagy
2. szakirányú egyetemi
v. vagy
– nem szakirányú egye-
temi v. és felsõfokú

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
14-ig szól.
Pehi: a képviselõ-testület a be-
nyújtási határidõ lejártát követõ
60 napon belül dönt.
Részletes szakmai ön., 3 hónap-
nál nem régebbi b., hiteles om.,
az intézmény irányítására, mû-
ködtetésére vonatkozó vpr., a
pályázó szakmai vagy tudomá-
nyos munkájának bemutatása a
2. pontban megjelölt végzettség
esetén, nyilatkozat, amelyben
hozzájárul ahhoz, hogy a pályá-
zati anyagát a jogszabályban
rögzített bizottságok, testületek
megismerhetik.
ill: a közalkalmazottak jogállá-
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szakirányú munkaköri
szakvizsga,
– fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési képzett-
ség, kiemelkedõ szak-
mai vagy tudományos
tevékenység.
Elõny: szakirányú peda-
gógus-felsõfokú iskolai
v. szakképesítés és gya-
korlat

sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv., a 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet 3. sz. melléklet, a
138/1992. (X. 8.) Korm. rende-
let, ill. a képviselõ-testület ren-
delkezései alapján.
f: Török István aljegyzõnél az
(56) 889-716-os vagy Bagi Olga
humánpolitikai ügyintézõnél az
(56) 889-720-as telefonszámon.
Pc: Tóth Lajos polgármester

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

2. Sz. Általános Iskola
5720 Sarkad,
Gyulai út 17.
Igazgató

Az intézményben peda-
gógus-munkakör betöl-
téséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év pe-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre 2012. jún. 30-ig szól.
Pehi: legkésõbb Sarkad Város
Önkormányzatának Képvise-
lõ-testületének 2007. júniusi so-
ros ülésén.
Szakmai ön., az 5 éve szakmai
gyakorlatra vonatkozó igazolás,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
közjegyzõ által hitelesített om.,
3 hónapnál nem régebbi b.
ill.: a Kjt. rendelkezései szerint,
igény szerint önkormányzati
bérlakás.
Pc: Tóth Imre polgármesterhez,
2 példányban, zárt borítékban
„igazgatói pályázat” felírással.

Ady Endre Bay Zoltán
Gimnázium, Postafor-
galmi és Informatikai
Szakképzõ Iskola
5720 Sarkad,
Vasút u. 2.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség
(másodszori történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézmény-vezetõi
szakképzettség), 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: legkésõbb Sarkad Város
Önkormányzat Képviselõ-testüle-
tének 2007. júniusi soros ülésén.
Szakmai ön., 5 éves szakmai
gyakorlatra vonatkozó igazolás,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
közjegyzõ által hitelesített om.,
3 hónapnál nem régebbi b.
ill.: a Kjt. rendelkezései szerint,
igény szerint önkormányzati
bérlakás.
Pc: Tóth Imre polgármesterhez,
2 példányban „igazgatói pályá-
zat” felírással.

10. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1191



1. 2. 3. 4.

Sárszentmihály Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
Sárszentmihály,
Fõ út 54.

Zichy Jenõ Általános
Iskola
Sárszentmihály
Igazgató

Fõiskolán, egyetemen
szerzett tanári, tanítói v.
és szakképzettség, pe-
dagógus-munkakörben
eltöltött 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 5 évre 2012. júl.
1-ig szól.
Pehi: a pályázati benyújtási ha-
táridõ elteltét követõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Részletes szakmai ön., vpr. és
szakmai program, 3 hónapnál
nem régebbi b., om.
ill.: a közalkalmazottak jogállá-
sára vonatkozó törvény illet-
ményre vonatkozó rendelkezé-
seinek figyelembevételével, vp:
250%, pc: polgármester
f: (22) 245-054

Tarnabod Község Ön-
kormányzata
3369 Tarnabod,
Kossuth tér 7.
Tel.: (36) 497-997

Általános Iskola
Igazgató

Felsõfokú – egyetemi
vagy fõiskolai – v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga és ennek kereté-
ben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, büntetlen
elõélet.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 5 évre 2012. jún.
30-ig szól.
Pbhi: 2007. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2007. jún. 20.
Szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelésekkel, ill.: a Kjt.
szerint
Pc: polgármester

Törtel Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2747 Törtel,
Szent István tér 1.
Fax: (53) 576-019

Szent István Király Ál-
talános Iskola
2747 Törtel,
Szent István tér 2.
Igazgató

Felsõfokú pedagógusi v.
10 év pedagógusi mun-
kakörben szerzett szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga, legalább 5 év ve-
zetõi gyakorlat.

ÁEI: 2007. júl. 16.
A megbízás 5 nevelési évre,
2012. júl. 15-ig szól.
Pehi: 2007. júl. 15.
Kézzel írott szakmai ön., vpr., a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, om., b.
ill.: a közalkalmazotti törvény-
ben foglaltak szerint.
Pc-f: Czeróczki János polgár-
mester
Tel.: (53) 576-010

Simon Antal Általános
Iskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Pe-
dagógiai Szakszolgálat
Igazgatótanácsa
2600 Vác,
Naszály út 29.
Tel.: (27) 518-910

Diákotthoni, gyermek-
otthoni
Intézményegység-veze-
tõ

Felsõfokú gyógypeda-
gógiai v., gyógypedagó-
giai munkakörben
szerzett gyakorlat,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
1. napjától.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 30 nap ön., vpr.
f: Kovalinszky Pálné igazgató
Pc: igazgatótanács elnökéhez
írásban kell benyújtani.

1192 OKTATÁSI KÖZLÖNY 10. szám



Pedagógusállások

1. 2. 3. 4.

Német Nemzetiségi
Napközi Otthonos Óvo-
da
2091 Etyek,
Vörösmarty M. tér 3.
Tel./fax: (22) 223-050

Óvodapedagógus (tel-
jes munkaidõs, határo-
zott idejû szerzõdéssel)

Elõny: német nemzetisé-
gi óvodapedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
Jelentkezni önéletrajzzal lehet
az óvoda címén vagy telefaxon:
(22) 223-050 az óvodavezetõnél.

Szabolcs Vezér Oktatá-
si Központ
igazgatója
4233 Balkány,
Kossuth út 5.
Fax: (42) 561-011

2 fõ pályakezdõ logo-
pédus

Fõiskolán szerzett tanári
diploma

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. jún. 30.
Oklevél vagy hiteles másolat
ill.-p: a Kjt. szerint, étkh.
Érdeklõdni lehet: személyesen
vagy telefonon az iskola igazga-
tójánál.
Tel.: (42) 561-011

Petõfi Sándor Általános
Iskola
6087 Dunavecse,
Zrínyi u. 6.
Tel.: (78) 437-082
e-mail: petofi.isko-
la@dunavecse.hu

Matematika–kémia sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. júl. 31.
Szakmai ön., b., om., ill: a Kjt.
szerint
étkh., szl.
Pc: Zádoriné Squor Mária igaz-
gató

Herpai Vilmos Általá-
nos Iskola
6085 Fülöpszállás
Petõfi S. u. 4.
Tel./fax: (78) 435-026

Magyar–történelem
szakos tanár (határozat-
lan idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 24.
Pbhi: 2007. jún. 30.
Pehi: 2007. júl. 30.
ill.: a Kjt. szerint
tp., szükség esetén szl.

Hunyadi János Általá-
nos Iskola
2134 Szõd,
Ady E. u. 2.
Tel./fax: (27) 592-150
e-mail: orbet@freema-
il.hu

Földrajz–rajz szakos ta-
nári állás

Szakirányú felsõfokú v.
számítógép-kezelési is-
meret (Corel-Draw,
Photo Shop szoftver
használata) elõny

ÁEI: 2007. aug. 16.
ill.: a Kjt. szerint étkh.
f: Günther Miklósné igazgató

Friedrich Schiller Gim-
názium, Szakközépis-
kola és Kollégium
2085 Pilisvörösvár,
Szabadság út 21.
Tel./fax: (26) 330-140

Német–földrajz, ma-
gyar–német, német–tör-
ténelem,
matematika–informati-
ka szakos tanár

2 fõ kollégiumi nevelõ
(német bármely szakos)

igazgatóhelyettes

Egyetemi v. a földrajz,
filozófia, média, törté-
nelem német nyelven
való oktatása.
Elõny: nemzetiségi
származás, ill. német
anyanyelvûség

Egyetemi v., német bár-
mely szakos elõny:
nemzetiségi származás,
ill. német anyanyelvû-
ség, 5 év vezetõi gya-
korlat.

ÁEI: 2007. aug. 15.
p: nemzetiségi és idegen-
nyelv-tudási, pc: dr. Guth Zoltán
igazgató

ÁEI: 2007. aug. 15.
p: nemzetiségi és idegen-
nyelv-tudási, vezetõi
Pc: dr. Guth Zoltán igazgató
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Szabolcs Vezér Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium
2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás király u. 16–20.
Tel.: (25) 521-400
Fax: (25) 271-743

Biológia–kémia, an-
gol–bármely,
német–bármely szakos
középiskolai tanár

Pc: Csányi Kálmán igazgató

Árpád Gimnázium
2800 Tatabánya,
Fõ tér 1.
Tel./fax: (34) 310-660

Testnevelõ tanár Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridõ után 15 nap ön., om.

Közlemény pályázati felhívások érvénytelenítésérõl

Az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 9. számának 1041., illetõleg 1042. oldalán megjelent, Salgótarján Megyei Jogú Város
Közgyûlése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) által meghirdetett iskolaigazgatói álláshelyek közül az alábbiakra kiírt
pályázatok érvényüket veszítik:

– Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola (3100 Salgótarján, Acélgyári út 73.)
– Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 4.)
– Petõfi Sándor Általános Iskola (3100 Salgótarján, Acélgyári út 24.)

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõ-
tudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót,
miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak,
kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 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. szám (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttas-
sák 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett
pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

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

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA I. KÖTET
címû kiadványt.

A Polgári Törvénykönyv magyarázata – a polgári jog hagyományosan kialakult felosztását követve, figye-
lemmel az oktatásban megszokott rendezésre, továbbá a kötetek kezelhetõségének, használhatóságának
szempontjaira is – öt kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Ptk. Elsõ és Második Részének (a bevezetõ ren-
delkezéseinek és a személyek jogának) kommentárját tartalmazza.

A kommentárirodalom újdonságaként a kötetben bevezetõ tanulmány mutatja be történeti és nemzetközi
aspektusból a jogintézmények fejlõdését, felhívva a figyelmet a lényeges csomópontokra.

A kötet szerzõi (dr. Péterfalvi Attila, adatvédelmi biztos, t. egyetemi tanár, dr. Sándor István, PhD, egyetemi
docens, valamint a Ptk. magyarázatának szerkesztõje, prof. dr. Török Gábor, DSc, az MTA Jogtudományi
Intézet tudományos tanácsadója) az elméleti alapokon, az Alkotmánybíróság döntésein és a bírói gyakorla-
ton túl külön figyelmet szenteltek az új Ptk. koncepciójának és tematikájának, amelynek megoldásait a kom-
mentár megírásakor figyelembe vették. Szintén kiemelt figyelmet kapott a közösségi jog.

A 344 oldal terjedelmû kiadvány ára 2990 Ft áfával.

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

MEGRENDELÉS

Megrendeljük

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNY MAGYARÁZATA I. KÖTET címû kiadványt (ára: 2990 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 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

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
juttassák el az alábbi címre:

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

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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