
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
33/2007. (III. 7.) Korm.

rendelete
doktori iskola létesítésének eljárási rendjérõl

és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirõl

A Kormány a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény)
153. §-ának (1) bekezdése 5. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, figyelembe véve a felsõoktatási törvény
32. §-ának (11) bekezdése c) pontját – a Magyar Felsõok-
tatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB), a
12. § tekintetében a Magyar Rektori Konferencia egyetér-
tésével – a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya a felsõoktatási törvény 3. §-ában
meghatározott természetes és jogi személyekre, jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, valamint az
általuk folytatott tevékenységre terjed ki.

A doktori iskola létesítésének eljárási rendje

2. §

(1) Doktori képzés indításáról a felsõoktatási intézmény
a felsõoktatási törvény 27. §-ának (6) bekezdése a)–b)
pontjaiban és 67–69. §-ában meghatározott rendelkezései-
nek figyelembevételével dönt.

(2) Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében
folytatható. A doktori iskola létesítésérõl a felsõoktatási
intézmény szenátusa dönt a doktori szabályzatban megha-
tározottak szerint.

(3) A doktori iskola létesítésekor meg kell jelölni azt a
tudományágat vagy mûvészeti ágat, amelyben a doktori
képzést folytatni kívánják. A tudományágon belüli, illetve
tudományágak közötti kutatási terület megnevezéssel azo-
nosítható a doktori iskola mûködési kereteit tükrözõ szak-
mai tevékenység.
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3. §

(1) Doktori iskola létesítését legalább hét törzstag kez-
deményezheti. Egy személy egyidejûleg csak egy doktori
iskolában lehet törzstag.

(2) Törzstag az lehet, aki
a) a létesítendõ doktori iskola tudományágában tudo-

mányos vagy mûvészeti fokozattal rendelkezik – figye-
lembe véve a felsõoktatási törvény 150. §-ának (3) bekez-
désében meghatározottakat is –, továbbá

b) a doktori iskola tudományágában, illetve kutatási te-
rületén folyamatos, magas szintû tudományos tevékenysé-
get folytat, valamint

c) az adott felsõoktatási intézményben teljes munka-
idõben, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogvi-
szonyban foglalkoztatott oktató vagy tudományos kutató,
aki a felsõoktatási törvény 84. § (5) bekezdése alapján, a
költségvetési támogatás megállapítására ezt a felsõoktatá-
si intézményt jelölte meg.

(3) Ha a (2) bekezdés a)–b) pontjaiban foglalt feltétele-
ket teljesíti, a doktori tanács jóváhagyásával törzstag le-
het – a felsõoktatási törvény 92. §-ának (1) bekezdése és
149. §-ának (14) bekezdése szerinti – Professor Emeritus
is, annak a felsõoktatási intézménynek a doktori iskolájá-
ban, amelyben emeritált.

(4) A (2) bekezdés a)–b) pontjaiban foglalt feltételek
teljesítése mellett törzstag lehet továbbá a kutatóintézet-
ben teljes munkaidõben, munkaviszonyban vagy közalkal-
mazotti jogviszonyban foglalkoztatott tudományos ta-
nácsadó vagy kutatóprofesszor is, amennyiben a felsõok-
tatási intézmény a felsõoktatási törvény 31. §-ának (1) be-
kezdése alapján a kutatóintézettel erre vonatkozó megálla-
podást kötött.

4. §

A törzstagnak
a) legalább egy képzési ciklusban (3 éven keresztül) és

a ciklushoz tartozó fokozatszerzési eljárás idõtartamára
(további 2 éven keresztül) meg kell felelnie a 3. §-ban fog-
laltaknak, valamint

b) vállalnia kell, hogy témavezetõi tevékenységet is
folytat a doktori iskolában.

5. §

(1) A törzstagok készítik elõ a doktori iskola alapításá-
nak dokumentumait, amelyek tartalmazzák:

a) a doktori iskola tudományterületi, tudományági
(mûvészeti ági) besorolását;

b) azokat a mesterképzési szakokat, amelyekre alapoz-
va a felsõoktatási intézmény eleget tesz a felsõoktatási tör-
vény 67. §-ának (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;

c) a doktori iskola kutatási területének megnevezését;
d) a doktori fokozatszerzési eljárás eredményeként ki-

adható doktori fokozat elnevezését;
e) a doktori iskola vezetésére jelölt személynek, a dok-

tori iskola törzstagjainak, a doktori iskola elsõ három évre
javasolt témavezetõinek, a doktori iskola további oktatói-
nak, meghívott hazai és külföldi oktatóknak (mûvészeti
doktori iskola esetén mûvészeknek), kutatóknak a nevét,
tudományos vagy mûvészeti önéletrajzát, az elõzõ öt év
legfontosabb tudományos (mûvészeti doktori iskola ese-
tén tudományos vagy mûvészeti) eredményeinek, alkotá-
sainak dokumentációját;

f) a doktori iskola képzési tervét;
g) a doktori iskola nemzetközi kapcsolatait, amelyek a

mûködésben várhatóan figyelembe vehetõk;
h) a doktori iskola minõségbiztosítási tervét;
i) a doktori iskola mûködési szabályzatát.

(2) A dokumentációhoz mellékelni kell az érintettek
nyilatkozatát arról, hogy vállalják a felkérést és megfelel-
nek az e rendeletben rájuk vonatkozóan elõírt feltételek-
nek.

(3) A doktori iskola létesítési dokumentációjának részét
képezi a felsõoktatási törvény 31. §-ának (1) és (2) bekez-
dése alapján folytatott együttmûködési megállapodás.

(4) A felsõoktatási intézmény doktori tanácsának elõze-
tes véleménye szükséges ahhoz, hogy a doktori iskola ve-
zetõjének javasolt személy a doktori iskola létesítésére vo-
natkozó kérelmet – a rektor útján – a szenátus elé terjessze
jóváhagyásra.

6. §

(1) A doktori iskola vezetõjének munkáját segítõ testü-
let a doktori iskola tanácsa, amelyet a doktori iskola törzs-
tagjai választanak, tagjait pedig a felsõoktatási intézmény
doktori tanácsa bízza meg és menti fel.

(2) A doktori iskola oktatói azok a tudományos fokozat-
tal rendelkezõ oktatók és kutatók, akiket – a doktori iskola
vezetõjének javaslatára – a doktori iskola tanácsa alkal-
masnak tart a doktori iskola keretében oktatási, kutatási és
témavezetõi feladatok ellátására.

(3) A doktori téma vezetõje az a tudományos fokozattal
rendelkezõ oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a
doktori tanács jóváhagyta, és aki – ennek alapján – felelõ-
sen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanul-
mányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltek foko-
zatszerzésre való felkészülését.

7. §

(1) A felsõoktatási intézmény rektora – a szenátus dok-
tori iskola létesítésére vonatkozó döntése elõtt – kéri a
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MAB szakértõi véleményét. A szakértõi vélemény megké-
réséhez mellékelni kell

a) a doktori iskola alapításának dokumentumait;
b) a doktori tanács véleményét;
c) a felsõoktatási intézmény a doktori iskola létesítésé-

ben érintett kutatási területének fejlesztési koncepcióját;
d) a felsõoktatási intézmény doktori szabályzatát;
e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a doktori isko-

la honlapján a doktori képzésrõl évente rendszeres és nyil-
vános tájékoztatást ad, a felvételi követelményeket évente
a honlapon és a felsõoktatási intézményben szokásos mó-
don is közzéteszi.

(2) A MAB a doktori iskola létesítése során kialakított
szakértõi véleményének megalapozása érdekében vizsgál-
ja különösen a 3. § (2) bekezdése b) pontja tekintetében a
szükséges követelmények teljesítését, valamint a 3. §
(4) bekezdésében és az 5. § (3) bekezdésében említett
megállapodás érvényesülését.

(3) A MAB szakértõi véleménye alapján a szenátus dönt
a doktori iskola alapításáról vagy a felsõoktatási törvény
106. §-ának (3) bekezdése szerinti eljárás kezdeményezé-
sérõl.

(4) A felsõoktatási intézmény a doktori iskola létesítésé-
rõl hozott döntése alapján a rektor

a) új tudományterülethez tartozó doktori iskola létesí-
tése esetén kezdeményezi a fenntartónál az alapító okirat
módosítását;

b) a felsõoktatási intézmény alaptevékenységének mó-
dosulására hivatkozva a felsõoktatási intézmény tevé-
kenységével kapcsolatos adatok nyilvántartásának kiegé-
szítését kéri a regisztrációs központtól.

(5) A doktori iskola megszüntetésérõl a doktori tanács
vagy a rektor kezdeményezésére a szenátus dönt. A rektor
kezdeményezése esetén a szenátus döntése elõtt beszerzi a
doktori tanács véleményét.

(6) A MAB a jogszabályok vagy az általa meghatározott
mérlegelési követelmények súlyos sérelme esetén a dokto-
ri iskola megszüntetése céljából javaslatot tehet a rektor-
nak, a fenntartónak, valamint a felsõoktatási törvény
110. §-ának (4) bekezdése szerinti kezdeményezéssel
élhet.

A felsõoktatási intézmény doktori tanácsa

8. §

(1) A doktori tanács létrehozásáról a szenátus a felsõok-
tatási törvény 67. §-ának (4) bekezdésében meghatározot-
tak alapján dönt.

(2) A doktori tanács
a) véleményezi a doktori iskolák alapításának kezde-

ményezését;

b) dönt a fokozatszerzési eljárások indításáról, a fel-
mentésekrõl, a doktori szigorlat tárgyairól, a felsõoktatási
törvény 69. §-ának (5) bekezdésében meghatározott dok-
tori fokozat odaítélésérõl;

c) a doktori szabályzatban meghatározottak szerint a
doktori iskolák javaslatára kijelöli a doktori felvételi bi-
zottság tagjait, a bírálóbizottság tagjait és a hivatalos bírá-
lókat, létrehozza a szigorlati bizottságot, továbbá jóvá-
hagyja a doktori témavezetõk és a doktori iskola oktatói-
nak személyét;

d) javaslatot tesz a szenátus részére a doktori képzés
mûködési feltételeit szolgáló pénzeszközök (közöttük kü-
lönösen a doktori képzési normatíva és a tudományos célú
normatívának) biztosításáról.

A doktori fokozat megszerzésének feltételei

9. §

(1) A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján,
jelentkezéssel indul meg.

(2) A doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat meg-
szerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban részt
vevõ személy tudományágában szerzett ismereteinek
összefoglaló, áttekintõ jellegû számonkérési formája.

(3) A doktori szigorlatot – legfeljebb a kérelem benyúj-
tásától számított két éven belül – nyilvánosan, bizottság
elõtt kell letenni. A szigorlat eredményét közvetlenül a szi-
gorlat után ki kell hirdetni. A doktori szigorlatról jegyzõ-
könyvet kell felvenni.

(4) A doktori védésre a doktori szigorlat után kerülhet
sor.

10. §

(1) A doktori téma olyan kutatási részterület, amely al-
kalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktoran-
dusz – a témavezetõ irányításával – elsajátítsa a tudomá-
nyos módszerek alkalmazását, értékelhetõ tudományos
eredményhez jusson, és errõl tudományos közlemények,
tudományos elõadások, majd doktori értekezés formájá-
ban bizonyosságot tegyen.

(2) A doktori értekezést a kérelem benyújtásával egy
idõben vagy a kérelem elfogadását követõ két éven belül
kell benyújtani. A doktori értekezés benyújtásakor a dok-
torjelölt írásban nyilatkozik arról, hogy értekezését koráb-
ban más intézményben nem nyújtotta be és azt nem utasí-
tották el.

(3) A két hivatalos bíráló, a doktori tanács felkérésére,
az értekezés benyújtásától számított – a felsõoktatási in-
tézmény doktori szabályzatában meghatározott szorgalmi
idõszakra esõ – két hónapon belül, írásos bírálatot készít az
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értekezésrõl és nyilatkozik, hogy javasolja-e annak kitûzé-
sét nyilvános védésre. Ha az egyik bíráló javaslata nemle-
ges, a doktori tanács egy további, harmadik bírálót is fel-
kér.

(4) Az értekezést a két támogató javaslat beérkezésétõl
számított szorgalmi idõszakra esõ két hónapon belül nyil-
vános vitára kell bocsátani. A doktorjelölt a bírálatokat
elõzetesen kézhez kapja, és azokra a védés elõtt írásban, a
védés során – a nyilvános vitában – szóban válaszol.

(5) A doktorjelölt a nyilvános vita keretében ismerteti
értekezésének téziseit, majd a bírálók, a bizottsági tagok és
a jelenlévõk észrevételeire, kérdéseire válaszol.

(6) A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos
szavazással dönt az értekezés elfogadásáról. Az elnök ez-
után az eredményt nyilvánosan kihirdeti.

(7) A védésrõl és a bizottság döntésérõl jegyzõkönyvet
kell felvenni. A doktori szigorlat és védés eredményérõl a
felsõoktatási intézmény – a doktorjelölt kérelmére – igazo-
lást ad, jelezve abban, hogy az igazolás nem jelenti a dok-
tori fokozat odaítélését.

(8) Két elutasító bírálat vagy sikertelen védés esetén új
eljárás leghamarabb két év elteltével, ugyanazon doktori
témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhetõ.

(9) A felsõoktatási intézmény a doktori tanács által oda-
ítélt doktori fokozatról a doktori anyakönyvben rögzített
határozat alapján a tudományterületet, azon belül tudo-
mányágat, illetve mûvészeti ágat is megjelölõ oklevelet ál-
lít ki és döntésérõl értesíti az Országos Felsõoktatási Infor-
mációs Központot.

A doktori értekezés nyilvánossága

11. §

(1) A doktori értekezés mindenki számára nyilvános. A
doktori értekezés és annak tézisei elektronikus, illetve
nyomtatott formában való nyilvántartásáról, teljes terje-
delmû nyilvánosságra hozataláról a felsõoktatási intéz-
mény gondoskodik.

(2) A doktori értekezés és annak tézisei nyilvántartását
elektronikus formában az intézmény honlapján külön
adatbázisban – a doktori tézisek és értekezések adatbázisá-
ban – magyar és angol, esetleg más, az adott tudományág
sajátosságainak megfelelõ nyelven mindenki számára hoz-
záférhetõvé kell tenni.

(3) A doktori értekezés egy nyomtatott példányát a dok-
tori fokozatot odaítélõ felsõoktatási intézmény központi
könyvtárában, katalogizálva kell elhelyezni.

(4) A nyilvánosságra hozatal részletes szabályait a dok-
tori szabályzat határozza meg azzal, hogy a nyilvánosságra
hozatal méltányolható okból, a jelölt kérésére, a doktori ta-
nács döntése alapján, legfeljebb két évig késleltethetõ.

Záró rendelkezések

12. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba. E rendelet alapján a felsõoktatási intézményeknek
60 napon belül módosítaniuk kell doktori szabályzatukat.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a doktori képzésrõl és a doktori fokozatszerzésrõl
szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, az egyes tudo-
mányterületekhez tartozó tudományágak, valamint a mû-
vészeti ágak felsorolásáról szóló 169/2000. (IX. 29.)
Korm. rendelet, valamint a felsõoktatási hallgatók juttatá-
sairól szóló 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 36. §-a
(10) bekezdésének d) pontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljá-
rási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 1. számú mellékletében a „tervezõ grafika” szöveg-
rész helyébe a „tervezõgrafika”, az „animációs tervezés”
szövegrész helyébe az „animáció” szövegrész lép;

b) 2. számú mellékletében az „élelmiszerbiztonsági és
-minõségi” szövegrész helyébe az „élelmiszer-biztonsági
és -minõségi mérnöki” szövegrész, a „társadalmi-nem ku-
tató, szakértõ” szövegrész helyébe a „társadalmi nemek ta-
nulmánya” szövegrész, az „orvos” szövegrész helyébe az
„általános orvos” szövegrész, a „kerámiatervezõ” szöveg-
rész helyébe a „kerámiatervezés” szövegrész, a „tervezõ
grafika” szövegrész helyébe a „tervezõgrafika” szöveg-
rész, az „animációs tervezés” szövegrész helyébe az „ani-
máció” szövegrész, a „filmdramaturgia” szövegrész helyé-
be a „filmdramaturg” szövegrész, a „régizene-hangszer-
mûvész” szövegrész helyébe a „régi-zene hangszermû-
vész” szövegrész lép;

c) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a társada-
lomtudomány képzési területen a „társadalmi nem kutató,
szakértõ” szövegrész alatt kiegészül a „kognitív tanulmá-
nyok” szövegrésszel;

d) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa az infor-
matika képzési területen az „info-bionika” szövegrész
alatt kiegészül az „orvosi biotechnológia” szövegrésszel;

e) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a gazda-
ságtudományok képzési területen a „gazdaságmatematikai
elemzõ” szövegrész alatt kiegészül a „nemzetközi gazda-
ság és gazdálkodás” szövegrésszel, alatta a „turizmusme-
nedzsment” szövegrésszel, alatta a „közgazdálkodás és
közpolitika” szövegrésszel, alatta a „marketing” szöveg-
résszel, alatta a „Master of Business Administration
(MBA)” szövegrésszel, alatta a „pénzügy” szövegrésszel,
alatta a „vállalkozásfejlesztés” szövegrésszel, alatta a „ve-
zetés és szervezés” szövegrésszel, alatta a „számvitel” szö-
vegrésszel, alatta a „biztosítási és pénzügyi matematika”
szövegrésszel, alatta a „survey statisztika” szövegrésszel,
alatta a „regionális és környezeti gazdaságtan” szöveg-
résszel;
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f) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a mûszaki
képzési területen az „ipari terméktervezõ mérnöki” szö-
vegrész alatt kiegészül a „forma- és környezettervezõ mér-
nöki” szövegrésszel, a „tûzvédelmi mérnöki” szövegrész
alatt a „létesítménymérnök” szövegrésszel;

g) 2. számú mellékletében az orvos- és egészségtudo-
mány képzési területen az „orvosi biotechnológia” szö-
vegrész helyébe az „egészségpszichológia” szövegrész
lép;

h) 2. számú mellékletének harmadik oszlopa a mûvé-
szet, film- és video-mûvészet képzési területen a „filmmû-
vészeti menedzser4” szövegrész alatt kiegészül a „televí-
ziós újságíró” szövegrésszel;

i) 3. számú mellékletében
ia) ,,A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bon-

tott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülõen választ-
ható elsõ és második tanári szakképzettségek” cím alatti
táblázat második oszlopa az idegen nyelv mûveltségi terü-
leten, az „újgörög és nemzetiségi görög nyelv- és kultúra-
tanár” szövegrész alatt kiegészül a „portugáltanár” szö-
vegrésszel, a közismereti és a szakmai, illetve a mûvészeti
nevelés-oktatás speciális területein a harmadik oszlopa a
„minõségfejlesztés-tanár” szövegrész alatt kiegészül az
„andragógus tanár” szövegrésszel;

ib) ,,A szakképzés, illetve mûvészeti szakképzés terü-
letén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épü-
lõ tanári szakképzettségek” cím alatti táblázat elsõ oszlopa
az „orvos- és egészségtudomány” szövegrész alatt kiegé-
szül a „pedagógusképzés” szövegrésszel, harmadik oszlo-
pa az „egészségügyi tanár” szövegrész alatt kiegészül a
„gyógypedagógus tanár” szövegrésszel;

j) 3. számú mellékletében a „magyar mint idegen-
nyelv-tanár” szövegrész helyébe a „magyar mint idegen
nyelv tanára” szövegrész, a „nyelv és beszédfejlesztõ ta-
nár” szövegrész helyébe a „nyelv- és beszédfejlesztõ ta-
nár” szövegrész, az „angol nyelv- és kultúratanár” szöveg-
rész helyébe az „angoltanár” szövegrész, a „német és nem-
zetiségi német nyelv- és kultúratanár” szövegrész helyébe
a „némettanár/német- és nemzetiséginémet-tanár” szöveg-
rész, a „francia nyelv- és kultúratanár” szövegrész helyébe
a „franciatanár” szövegrész, az „olasz nyelv- és kultúrata-
nár” szövegrész helyébe az „olasztanár” szövegrész, a
„spanyol nyelv- és kultúratanár” szövegrész helyébe a
„spanyoltanár” szövegrész, a „román és nemzetiségi ro-
mán nyelv- és kultúratanár” szövegrész helyébe a „román-
tanár/román- és nemzetiségiromán-tanár” szövegrész, a
„roma nyelv- és kultúratanár” szövegrész helyébe a „ro-
mológiatanár” szövegrész, az „orosz nyelv- és kultúrata-
nár” szövegrész helyébe az „orosztanár” szövegrész, a
„bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv- és kultúratanár” szö-
vegrész helyébe a „bolgártanár/bolgár- és nemzetiségibol-
gár-tanár” szövegrész, a „lengyel és nemzetiségi lengyel
nyelv- és kultúratanár” szövegrész helyébe a „lengyel-
tanár/lengyel- és nemzetiségilengyel-tanár” szövegrész, a
„horvát és nemzetiségi horvát nyelv- és kultúratanár” szö-

vegrész helyébe a „horváttanár/horvát- és nemzetiségihor-
vát-tanár” szövegrész, a „szerb és nemzetiségi szerb
nyelv- és kultúratanár” szövegrész helyébe a „szerbta-
nár/szerb- és nemzetiségiszerb-tanár” szövegrész, a „szlo-
vák és nemzetiségi szlovák nyelv- és kultúratanár” szö-
vegrész helyébe a „szlováktanár/szlovák- és nemzetiségi-
szlovák-tanár” szövegrész, a „szlovén és nemzetiségi szlo-
vén nyelv- és kultúratanár” szövegrész helyébe a „szlo-
véntanár/szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár” szöveg-
rész, az „ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv- és kultúrata-
nár” szövegrész helyébe az „ukrántanár/ukrán- és nemze-
tiségiukrán-tanár” szövegrész, a „latin nyelv- és kultúrata-
nár” szövegrész helyébe a „latintanár” szövegrész, a „ja-
pán nyelv- és kultúratanár” szövegrész helyébe a „japánta-
nár” szövegrész, a „kínai nyelv- és kultúratanár” szöveg-
rész helyébe a „kínaitanár” szövegrész, az „újgörög és
nemzetiségi görög nyelv- és kultúratanár” szövegrész he-
lyébe az „újgörögtanár/újgörög- és nemzetiségigörög-ta-
nár” szövegrész, az „ábrázoló geometria és mûszaki rajzta-
nár” szövegrész helyébe az „ábrázológeometria- és mûsza-
kirajz-tanár” szövegrész, az „ember és társadalom mûvelt-
ségterületi-tanár” szövegrész helyébe az „ember és társa-
dalom mûveltségterületi tanár” szövegrész, az „ember és
természet mûveltségterületi-tanár” szövegrész helyébe az
„ember és természet mûveltségterületi tanár” szövegrész,
az „ének-zenetanár” szövegrész helyébe az „ének-zene ta-
nár” szövegrész, a „vizuális és környezetkultúra-tanár
(kézmûves, környezetkultúra, plasztikai ábrázolás, képi
ábrázolás, elektronikus ábrázolás szakirányokkal)” szö-
vegrész helyébe a „vizuális- és környezetkultúra-tanár”
szövegrész, a „testnevelõtanár” szövegrész helyébe a
„testnevelõ tanár” szövegrész, a „gyógytestnevelõ-tanár”
szövegrész helyébe a „gyógytestnevelõ tanár” szövegrész,
a „technikatanár, háztartásgazdálkodás-tanár, életviteli és
gyakorlati ismeretek mûveltségterületi-tanár” szövegrész
helyébe a „technikatanár, háztartásgazdálkodás-tanár,
életviteli és gyakorlati ismeretek mûveltségterületi tanár”
szövegrész, „az egészségtudományi képzési ág alapképzé-
si szakjai, illetve szakirányain szerezhetõ szakképzettsé-
gek szerint differenciálódó egészségügyi-tanár” szöveg-
rész helyébe „az egészségtudományi képzési ág alapkép-
zési szakjain, illetve szakirányain szerezhetõ szakképzett-
ségek szerint differenciálódó egészségügyi tanár” szöveg-
rész, a „zenemûvészeti képzési ág alapképzési szakjain, il-
letve szakirányain szerezhetõ szakképzettségek szerint
differenciálódó tanár” szövegrész helyébe a „zenemûvé-
szeti képzési ág alapképzési szakjain, illetve szakirányain
szerezhetõ szakképzettségek szerint differenciálódó zene-
mûvész tanár” szövegrész, a „színjátéktanári” szövegrész
helyébe a „színjátéktanár” szövegrész, a „bábjátéktanári”
szövegrész helyébe a „bábjátéktanár” szövegrész, a „tánc-
tanári (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárs-
tánc, színházi tánc, társastánc, divattánc, tánctörténet és
-elmélet szakirányokkal)” szövegrész helyébe a „tánctanár
(klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, szín-
házi tánc, társastánc, divattánc, tánctörténet és -elmélet

12. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1285



szakirányokkal)” szövegrész, a „játék- és szabadidõszer-
vezõ-tanár” szövegrész helyébe „játék- és szabadidõ-szer-
vezõ tanár” szövegrész, a „multikulturális neveléstanár”
szövegrész helyébe a „multikulturális nevelés tanára” szö-
vegrész, a „fogyatékosok rekreációjának tanára” szöveg-
rész helyébe a „fogyatékosokrekreációja-tanár” szöveg-
rész, az „inkluzív nevelõtanár” szövegrész helyébe az
„inkluzív nevelés tanára” szövegrész, a „család- és gyer-
mekvédelem-tanár” szövegrész helyébe a „család- és gyer-
mekvédõ tanár” szövegrész, a „tehetségfejlesztés-tanár”
szövegrész helyébe a „tehetségfejlesztõ tanár” szövegrész,
a „pedagógiai értékelés és méréstanár” szövegrész helyébe
a „pedagógiai értékelés és mérés tanára” szövegrész, a
„tantervfejlesztés-tanár” szövegrész helyébe a „tantervfej-
lesztõ tanár” szövegrész, az „agrármérnök-tanár” szöveg-
rész helyébe az „agrármérnök tanár” szövegrész, az
„egészségügyi-tanár” szövegrész helyébe az „egészség-
ügyi tanár” szövegrész, a „színházmûvészeti-tanár” szö-
vegrész helyébe a „színházmûvészeti tanár” szövegrész, a
„filmmûvészeti-tanár” szövegrész helyébe a „filmmûvé-
szeti tanár” szövegrész lép;

k) 4. számú mellékletében a „tervezõ grafika” szöveg-
rész helyébe a „tervezõgrafika”, az „animációs tervezés”
szövegrész helyébe az „animáció” szövegrész, az „orvos”
szövegrész helyébe az „általános orvos” szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelke-
zéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
rendelet

a) 24. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Egy félévben a hallgató teljesítményének mennyi-
ségi és minõségi megítélésére a kreditindex, illetve a korri-
gált kreditindex alkalmas. A kreditindex számításánál a
félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemje-
gyének szorzataiból képezett összeget az átlagos elõreha-
ladás esetén egy félév alatt teljesítendõ harminc kredittel
kell osztani. A korrigált kreditindex a kreditindexbõl egy,
a félév során teljesített és az egyéni tanrendben vállalt kre-
ditek arányának megfelelõ szorzótényezõvel számítható.
Az összesített korrigált kreditindex a hallgató több féléven
keresztüli teljesítményének mennyiségi és minõségi meg-
ítélésére szolgál. Az összesített korrigált kreditindex szá-
mítása megegyezik a korrigált kreditindex számításával,
azzal, hogy félévenkénti harminc kreditet és a teljes idõ-
szak alatt felvett és teljesített krediteket kell figyelembe
venni.”;

b) 6. számú melléklete 17. sorának 2. oszlopában a
„bölcsészettudomány, gazdaságtudományok” szövegrész
helyébe a „bölcsészettudomány, gazdaságtudományok,
jogi és igazgatási” szövegrész lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Oktatá-
si Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
22. §-a (1) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
36/2007. (III. 7.) Korm.

rendelete
a közalkalmazottakról szóló

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a közoktatási intézményekben tárgyú

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. §-ának (4) be-
kezdésében, valamint a prémiumévek programról és a kü-
lönleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény 7. § (7) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás alapján – figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének l) pontjában
foglaltakra – a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
11/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„11/B. § (1) A nevelési-oktatási intézményben a mun-
káltató feladatellátási tervet készít, melyben feltünteti azo-
kat a feladatokat, amelyek végrehajtását meg kell oldani,
továbbá a végrehajtásban közremûködõk névsorát, és tájé-
koztatásul megküldi a fenntartónak. A személyre szóló fel-
adatmegosztást legalább hét nappal korábban közölni kell
az érintettekkel. A feladatellátási tervet a szorgalmi idõ
elsõ félévére és második félévére külön-külön kell elkészí-
teni, és a Kt. 57. § (2) bekezdése alapján a nevelõtestület
részére véleményezés céljára benyújtani.”

(2) Az R. 11/B. §-a a következõ, (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés számozása
(3)–(4) bekezdésre változik:

„(2) A feladatellátási tervben – az iskolai feladatokkal
összhangban – meg kell tervezni a középszintû és az emelt
szintû érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgáztató bi-
zottságainak munkájában közremûködõ pedagógusok vár-
ható munkaidõ beosztását oly módon, hogy azok részt tud-
janak venni a vizsgáztatási feladatok megoldásában. A kö-
zépszintû és emelt szintû érettségi vizsga és a szakmai
vizsga napjait a feladatellátási tervben a közremûködõ pe-
dagógusok tekintetében tanítás nélküli munkanapként kell
megtervezni.”

2. §

Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács a mun-
kaidõ-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK
irányelve 16. cikkének való megfelelést szolgálja.
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3. §

(1) E rendelet 2007. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ában elõírt feladatellátási tervet a
2006/2007. tanév második félévében május–június hóna-
pokra kell elkészíteni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 16. § (1) bekezdésének ötödik mondata.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
11/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „fõvárosi, megyei
munkaügyi központ munkaerõ-közvetítése” szövegrész
helyébe a „regionális munkaügyi központ regionális kiren-
deltségének munkaközvetítése” szövegrész, a 15. § (2) be-
kezdés g) pontjában „az országos átlagot jelentõsen meg-
haladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéké-
rõl szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelettel kiadott jegy-
zékben a Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott
települések között;” szövegrész helyébe „a társadal-
mi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munka-
nélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelettel kiadott jegyzékben a
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból el-
maradott települések között;” szövegrész lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
38/2007. (III. 7.) Korm.

rendelete
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló

152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

(1) Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005.
(VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a
(1) bekezdésének elsõ mondata helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„Az Ösztöndíjprogram mûködtetése az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fel-
adata.”

(2) A Rendelet 2. §-a (2) bekezdésének helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„(2) Az Ösztöndíjprogram forrása a Magyar Köztársaság
éves költségvetésérõl szóló törvény Oktatási és Kulturális
Minisztérium fejezetében meghatározott elõirányzat.”

2. §

(1) A Rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„(1) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében pályáz-
hat az a Magyar Köztársaság területén mûködõ közoktatá-
si intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állam-
polgár vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrá-
nyos helyzetû vagy családba fogadott vagy átmeneti neve-
lésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utó-
gondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy
hátrányos helyzetû, és abban a tanévben, amelyre az ösz-
töndíj vonatkozik:

a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében 7–8. évfo-
lyamon tanul;

b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében érettségit
adó középiskolában érettségit adó képzésben 9–12. évfo-
lyamon vagy nyelvi elõkészítõ évfolyamon 9–13. évfolya-
mon tanul;

c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében
ca) hiányszakmát oktató szakiskolában felzárkóztató

oktatásban, vagy
cb) hiányszakmát oktató szakiskolában 9–10. évfolya-

mon, vagy
cc) szakiskola valamely szakképzõ évfolyamán vala-

mely hiányszakmát
tanul.”

(2) A Rendelet 3. §-ának (4) bekezdése helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában külföldi állampol-
gár az a magyar állampolgársággal nem rendelkezõ sze-
mély, aki érdekében az (1) bekezdésben és a 6. § (1) bekez-
désének a)–b) pontjában meghatározott intézkedéseket a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény alapján Magyarországon tették,
illetve aki az ott meghatározott ellátásokban a magyar jog-
szabályok szerint részesül. A (3) bekezdés alkalmazásában
külföldi állampolgár a letelepedett vagy bevándorolt jog-
állású személy, a magyar hatóságok által menekültként el-
ismert személy, valamint a külön törvény alapján a szabad
mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogá-
val rendelkezõ személy.”

3. §

A Rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(1) Egyazon tanévben egy személy összesen legfeljebb
öt tanuló tekintetében vállalhat mentori szerepet a teljes
Ösztöndíjprogramban. Amennyiben a mentorként pályázó
személy kizárólag az esélyegyenlõségi ösztöndíjak eseté-
ben kíván mentorként mûködni, egyazon tanévben a fenti
számot meghaladó számú, de legfeljebb nyolc tanuló men-
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torálását vállalhatja, ha az általa mentorálandó valamennyi
pályázó tanuló közoktatási intézménye a településen az
egyetlen közoktatási intézmény, és a közoktatási intéz-
ményben a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók aránya
eléri a 80%-ot. Egyazon tanévben egy személy mentorként
egy kutatócsoportban vehet részt.”

4. §

(1) A Rendelet 6. §-a (1) bekezdésének d)–e) pontjai he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(1) Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a pályá-
zatok elbírálásakor elõnyben részesülnek azok a tanulók,
akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sor-
rendben elõbb álló feltételnek megfelelnek:]

„d) a pályázó háztartásában az egy fõre jutó havi jöve-
delem (ideértve a vakok személyi járadékát és a fogyaté-
kossági támogatást is) összege a többi pályázóéhoz viszo-
nyítva alacsonyabb;

e) a pályázóval egy háztartásban élõk száma a többi pá-
lyázóhoz viszonyítva magasabb.”

(2) A Rendelet 6. §-a (5) bekezdésének elsõ mondata
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az esélyegyenlõségi ösztöndíjak esetében a tanuló
vagy – a kiskorú vagy egyébként cselekvõképtelen vagy
korlátozottan cselekvõképes tanuló esetén – törvényes
képviselõje a pályázati ûrlapon nyilatkozik a halmozottan
hátrányos helyzet megállapításához szükséges legmaga-
sabb iskolai végzettség, a pályázóval egy háztartásban
élõk száma, valamint a pályázó háztartásában élõknek az
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott jövedelme tekin-
tetében.”

(3) A Rendelet 6. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) A közoktatási intézmény az esélyegyenlõségi ösz-
töndíjak esetében a pályázati ûrlapon nyilatkozik:

a) a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók intézmé-
nyen belüli arányáról;

b) az intézmény tanulói összlétszámáról;
c) arról, hogy a közoktatási intézmény a településen az

egyetlen feladatellátási hely.”

5. §

(1) A Rendelet 9. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyé-
be az alábbi rendelkezés lép:

[(2) A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban
meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat ki-
véve – akkor válik jogosulttá, ha]

„c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa men-
torált 9. évfolyamos szakiskolai tanuló a 10. évfolyamba,
vagy a 10. évfolyamos tanuló szakképzõ évfolyamba lép,

és hiányszakmára iskolázták be, vagy a szakképzõ évfo-
lyamon hiányszakmát tanuló diák magasabb évfolyamba
lép, vagy sikeres szakmai vizsgát tesz.”

(2) A Rendelet 9. §-ának (3) bekezdése az alábbi mon-
dattal egészül ki:

„A b) pontban foglalt rendelkezés nem alkalmazható a
középiskolában és szakiskolában 9. évfolyamon tanulókat
mentorálók esetében.”

6. §

A Rendelet az alábbi 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak

való részleges megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. no-

vember 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról,
11. cikk (1) bekezdés b) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irány-
elve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtag-
jaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl,
24. cikk.”

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba. E rendeletet a hatálybalépését követõen meghirdetett
pályázatok és az azok alapján létrejövõ ösztöndíjas jogvi-
szonyok tekintetében kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Rendelet 3. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata és
13. §-ának (2) bekezdése.

(3) E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
részleges megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. no-
vember 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról,
11. cikk (1) bekezdés b) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irány-
elve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtag-
jaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl,
24. cikk.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet az
ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR
Gabona és Iparinövény Technológia Tanszék
tanszékvezetõi tisztsége betöltésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ feladatai:
– a tanszék által gondozott tantárgyak oktatásának irányítása, a tanszéken folyó kutatások és pályázati tevékenységek
koordinálása, elõadások tartása a kar különbözõ képzési formáiban,
– az oktatás tartalmi fejlesztése, valamint a tanszék munkatársainak bevonásával folyamatos tananyagfejlesztõ tevé-
kenység végzése,
– továbbá a tanszéki oktatók és kutatók szakmai és tudományos elõmenetelének segítése, nemzetközi kapcsolatok szer-
vezése, a tanszék képviselete kari, egyetemi fórumokon, illetve külsõ szervek elõtt.

A tanszékvezetõi megbízásra pályázókkal szemben támasztott követelmények:
– pályázhatnak a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, szakterületen mûködõ tudo-
mányos fokozattal rendelkezõ oktatók vagy kutatók, akik legalább 10 éves felsõoktatási és/vagy kutatási gyakorlattal,
– egy világnyelvbõl „C” típusú középfokú nyelvvizsgával, egy másik nyelvbõl legalább PhD-szintû nyelvismerettel,
– többéves szervezõi gyakorlattal rendelkeznek,
– továbbá az adott tanszékhez tartozó diszciplínák valamelyikében eredményes hazai és nemzetközi elismertséget értek el.

A tanszékvezetõi megbízás legfeljebb öt évre szól.

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.

A tanszékvezetõi pályázatoknak tartalmaznia kell:
– 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 pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.

A pályázatokhoz 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,
– 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 pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 90 napon
belül történik. A pályázatoknak 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.).
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A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást az Élelmiszertudományi Kar dékánja (telefon: 482-6293
vagy 482-6303), illetve a Dékáni Hivatal vezetõje ad (telefon: 482-6293) ad, egyéb információ a 482-8545-ös telefon-
számon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A MISKOLCI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
humánpolitikai igazgató megbízásra

A humánpolitikai igazgató az Egyetem rektorának közvetlenül alárendelten végzi munkáját. Feladata az Egyetem bér,
létszám és humánpolitikai döntéseinek elõkészítése; a humánpolitikai területhez tartozó folyamatok nyomon követése;
elemzések készítése, koncepcionális döntések elõkészítése; a kari vezetõkkel történõ bér- és létszámgazdálkodással kap-
csolatos megállapodások elõkészítése; az Egyetem humánpolitikai ügyintézési és ügyviteli tevékenységének irányítása;
az oktatók, kutatók vonatkozásában a rektori munkáltatói döntések elõkészítése; személyügyi nyilvántartás felügyelete;
a rektor által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkör gyakorlása.
A pályázóknak meg kell felelniük a Miskolci Egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltaknak, és figyelem-
be kell venniük a megváltozott rektor programjának (rektori pályázat) vonatkozó részeit.
A megbízásra a Miskolci Egyetem fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott vezetõi gyakorlattal rendelkezõ egyete-
mi docensei és egyetemi tanárai pályázhatnak. Az igazgatót az Egyetem rektora bízza meg, legfeljebb 2010. június 30-ig.

MÛSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
Ásványtani-Földtani Intézetébe
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata az Intézetben folyó oktató-, tudományos kutatómunka intézeti szintû feladatainak összefogá-
sa, irányítása, az intézetben mûvelt tudomány- és szakterületek kiegyensúlyozott mûködésének és fejlõdésének biztosí-
tása, az intézeti tanács munkájának vezetése, az Intézet Egyetemen belüli képviselete. Kiemelt feladat az országos és
nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok erõsítése, ápolása, hazai és nemzetközi szintû oktatási-kutatási pályáza-
tok szervezése.
A pályázónak a tudományterületen szerzett egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, a Miskolci Egyetemen fõál-
lású, teljes munkaidõs vezetõ oktatói beosztással, legalább 10 éves szakmai, illetve oktatói gyakorlattal, az intézet veze-
téséhez szükséges vezetõi és együttmûködési készséggel kell rendelkeznie.

Bányászati és Geotechnikai Intézetébe
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata az Intézetben folyó oktató-, tudományos kutatómunka intézeti szintû feladatainak összefogá-
sa, irányítása, az intézetben mûvelt tudomány- és szakterületek kiegyensúlyozott mûködésének és fejlõdésének biztosí-
tása, az intézeti tanács munkájának vezetése, az Intézet Egyetemen belüli képviselete. Kiemelt feladat az országos és
nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok bõvítése, ápolása, hazai és nemzetközi szintû oktatási-kutatási pályáza-
tok szervezése.
A pályázónak a tudományterületen szerzett egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, a Miskolci Egyetemen fõál-
lású, teljes munkaidõs vezetõ oktatói beosztással, legalább 10 éves szakmai, illetve oktatói gyakorlattal, az Intézet veze-
téséhez szükséges vezetõi és együttmûködési készséggel kell rendelkeznie.
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Földrajzi Intézetébe
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata az Intézetben folyó oktató-, tudományos kutatómunka intézeti szintû feladatainak összefogá-
sa, irányítása, az intézetben mûvelt tudomány- és szakterületek kiegyensúlyozott mûködésének és fejlõdésének biztosí-
tása, az intézeti tanács munkájának vezetése, az Intézet Egyetemen belüli képviselete. Kiemelt feladat az országos és
nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok erõsítése, ápolása, hazai és nemzetközi szintû oktatási-kutatási pályáza-
tok szervezése.
A pályázónak a tudományterületen szerzett egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, a Miskolci Egyetemen fõál-
lású vagy részmunkaidõben foglalkoztatott vezetõ oktatói beosztással, legalább 10 éves szakmai, illetve oktatói gyakor-
lattal, az Intézet vezetéséhez szükséges vezetõi és együttmûködési készséggel kell rendelkeznie.

Geofizikai és Térinformatikai Intézetébe
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata az Intézetben folyó oktató-, tudományos kutatómunka intézeti szintû feladatainak összefogá-
sa, irányítása, az intézetben mûvelt tudomány- és szakterületek kiegyensúlyozott mûködésének és fejlõdésének biztosí-
tása, az intézeti tanács munkájának vezetése, az Intézet Egyetemen belüli képviselete. Kiemelt feladat az országos és
nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok erõsítése, ápolása, hazai és nemzetközi szintû oktatási-kutatási pályáza-
tok szervezése.
A pályázónak a tudományterületen szerzett egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, a Miskolci Egyetemen fõál-
lású, teljes munkaidõs vezetõ oktatói beosztással, legalább 10 éves szakmai, illetve oktatói gyakorlattal, az Intézet veze-
téséhez szükséges vezetõi és együttmûködési készséggel kell rendelkeznie.

Nyersanyagelõkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézetébe
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata az Intézetben folyó oktató-, tudományos kutatómunka intézeti szintû feladatainak összefogá-
sa, irányítása, az intézetben mûvelt tudomány- és szakterületek kiegyensúlyozott mûködésének és fejlõdésének biztosí-
tása, az intézeti tanács munkájának vezetése, az Intézet Egyetemen belüli képviselete. Kiemelt feladat az országos és
nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok erõsítése, ápolása, hazai és nemzetközi szintû oktatási-kutatási pályáza-
tok szervezése.
A pályázónak a tudományterületen szerzett egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, a Miskolci Egyetemen fõál-
lású, teljes munkaidõs vezetõ oktatói beosztással, legalább 10 éves szakmai, illetve oktatói gyakorlattal, az intézet veze-
téséhez szükséges vezetõi és együttmûködési készséggel kell rendelkeznie.

MÛSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR
Energia- és Minõségügyi Intézetébe
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata az Intézet oktató- és tudományos munkájának irányítása, szervezése, elõadások tartása az
egyetemi szintû graduális, valamint posztgraduális képzésben részt vevõknek, külsõ támogatások megszervezésével az
oktatás és kutatás mûködési feltételeinek javítása. Feladata továbbá az Intézet nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fej-
lesztése.
A pályázónak szakirányú végzettséggel és a szakterületen szerzett tudományos fokozattal, a Miskolci Egyetemen fõállá-
sú, teljes munkaidõs vezetõ oktatói beosztással, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal, az Intézet vezetéséhez szük-
séges vezetõi és együttmûködési készséggel kell rendelkeznie. Az elbírálásnál elõnyt élvez az a pályázó, aki angol
nyelvbõl felsõfokú állami nyelvvizsgával és nemzetközi kutatási gyakorlattal rendelkezik.
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GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
Általános Informatikai Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék képviselete, a Tanszék képzési, tudományos kutató- és más tevékenységének szerve-
zése.
A pályázónak legalább kandidátusi vagy PhD tudományos fokozattal, a Miskolci Egyetemen fõállású, teljes munkaidõs
vezetõ oktatói beosztással, legalább 10 éves oktatási – benne tananyag-összeállítói, jegyzetírói, elõadói – tapasztalattal
kell rendelkeznie a tanszék által oktatott tantárgycsoportok valamelyikében.

Gépgyártástechnológiai Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a tanszék oktató-nevelõ, kutató- és tudományos munkájának irányítása és szervezése, a Tanszé-
ken oktatott tantárgyak elõadása, tananyagok fejlesztése, valamint doktori képzések irányítása. További feladata a Tan-
szék mûködõképességének fenntartása, továbbfejlesztése. Kiemelt feladatot képez a Tanszék ipari, gazdasági kapcsola-
tainak szervezése, a hazai és a nemzetközi pályázatokban való részvétel erõsítése, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése.
A pályázónak gépészmérnöki egyetemi oklevéllel, legalább PhD- vagy kandidátusi fokozattal, a Miskolci Egyetemen
fõállású, teljes munkaidõs vezetõ oktatói beosztással, legalább 10 éves oktatói és ipari szakmai tapasztalattal kell rendel-
keznie a Tanszék oktatási-kutatási szakterületén. A mûszaki tudomány doktora fokozat az elbírálásánál elõnyt jelent.

Mechanikai Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszéken folyó oktató-nevelõ és kutatómunka átfogó irányítása, vezetõ oktatói feladatok el-
látása, a PhD-képzés szervezése és felügyelete, az ipari-gazdasági kapcsolatok szervezése, hazai és külföldi pályázato-
kon való részvétel, nemzetközi együttmûködések irányítása, a Tanszék mûködõképességének fenntartása, továbbfej-
lesztése.
A pályázónak gépészmérnöki egyetemi oklevéllel, a Miskolci Egyetemre szóló fõállású, teljes munkaidõs egyetemi ta-
nári kinevezéssel, a Tanszék meghatározó szakterületein több mint 10 éves elõadói, tárgyjegyzõi tapasztalattal, valamint
hazai és nemzetközi elismertséggel kell rendelkeznie. Az MTA doktora fokozat az elbírálásnál elõnyt jelent.

Vegyipari Gépek Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék oktató- és kutatómunkájának irányítása, koordinálása, a tanszéki oktatók és kutatók
szakmai és tudományos elõmenetelének segítése, a Tanszék gazdálkodásának irányítása, a hazai és a nemzetközi kap-
csolatok szervezése, továbbá a Tanszék képviselete a kari és egyetemi fórumokon, illetve külsõ szervek elõtt.
A pályázónak a Tanszék szakmai területén szerzett egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal, tárgyalóképes idegen-
nyelv-ismerettel, hosszabb oktatói gyakorlattal és széles körû publikációs tevékenységgel kell rendelkeznie. A pályázat
elbírálásánál elõnyt élveznek a Miskolci Egyetem fõállású, teljes munkaidõs vezetõ oktatói.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi megbízásra

A megbízandó dékánhelyettes feladata a Karon folyó tudományos és nemzetközi tevékenység irányítása, pályázatok ko-
ordinálása. Feladatait és hatáskörét a Miskolci Egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában és egyéb szabályzatok-
ban foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.
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A pályázónak többéves oktatói gyakorlattal, tudományos fokozattal kell rendelkeznie. Pályázhatnak a Kar fõállású, tel-
jes munkaidõs egyetemi tanárai, docensei. A megbízás legfeljebb 2008. június 30-ig szól.

Államtudományi Intézetébe
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata az Intézet által a jogász nappali és levelezõ képzésen, a BA alapszakokon, a posztgraduális
képzésben oktatott tárgyak oktatásának összehangolása, az Intézetben folyó oktatási és kutatási tevékenység felügyelete
és koordinálása, a doktori képzés szervezése az Intézethez tartozó tudományterületeken, az Intézet tudományos utánpót-
lásának biztosítására, az Intézet rendelkezésére bocsátott anyagi eszközökkel való gazdálkodás, az intézeti adminisztrá-
ció irányítása, a munkatársak szakmai és tudományos fejlõdésének elõsegítése, az intézeti profilhoz illeszkedõ tovább-
képzési programok, valamint a belföldi és külföldi kapcsolatok bõvítése, az Intézet képviselete az egyetemi és kari fóru-
mokon, illetve a hazai és nemzetközi tudományos életben.
Pályázatot a Kar fõállású, teljes munkaidõs egyetemi tanára vagy docense nyújthat be, aki rendelkezik legalább kandidá-
tusi vagy PhD-fokozattal, habilitációval, felsõoktatási vezetõi tapasztalatokkal, jó szervezõkészséggel, kiterjedt publi-
kációs tevékenységgel.

Bûnügyi Tudományok Intézetébe
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata az Intézet által a jogász nappali és levelezõ képzésen, a BA alapszakokon, a posztgraduális
képzésekben oktatott tárgyak oktatásának összehangolása, az Intézetben folyó kutatómunka megszervezése, vezetése,
az oktatók munkájának irányítása, ellenõrzése, a doktori képzés szervezése az Intézethez tartozó tudományterületeken,
az Intézet tudományos utánpótlásának biztosítása, az Intézet rendelkezésére bocsátott anyagi eszközökkel való gazdál-
kodás, az intézeti adminisztráció irányítása. Ezen túlmenõen feladatai közé tartozik az Intézet hazai és nemzetközi kap-
csolatainak ápolása és fejlesztése, az Intézet képviselete az egyetemi és kari fórumokon, illetve a hazai és nemzetközi tu-
dományos életben.
Pályázatot a Kar fõállású, teljes munkaidõs egyetemi tanára vagy docense nyújthat be, aki rendelkezik legalább kandidá-
tusi vagy PhD-fokozattal, habilitációval, felsõoktatási vezetõi tapasztalatokkal, jó szervezõkészséggel, kiterjedt publi-
kációs tevékenységgel.

Európai és Nemzetközi Jogi Intézetébe
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata az Intézet által a jogász nappali és levelezõ képzésen, a BA alapszakokon, a posztgraduális
képzésekben oktatott tárgyak oktatásának összehangolása, az Intézetben folyó oktatási és kutatási tevékenység felügye-
lete és koordinálása, a doktori képzés szervezése az Intézethez tartozó tudományterületeken, az Intézet tudományos
utánpótlásának biztosítása, az Intézet rendelkezésére bocsátott anyagi eszközökkel való gazdálkodás, az intézeti admi-
nisztráció irányítása, a munkatársak szakmai és tudományos fejlõdésének elõsegítése, az intézeti profilhoz illeszkedõ to-
vábbképzési programok bõvítése, a belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok bõvítése, az Intézet képviselete az egyetemi
és kari fórumokon, illetve a hazai és nemzetközi tudományos életben.
Pályázatot a Kar fõállású, teljes munkaidõs egyetemi tanára vagy docense nyújthat be, aki rendelkezik legalább kandidá-
tusi vagy PhD-fokozattal, felsõoktatási vezetõi tapasztalatokkal, jó szervezõkészséggel, kiterjedt publikációs tevékeny-
séggel.
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszéken folyó oktatás és tudományos kutatás szervezése, irányítása, összehangolása, gon-
doskodás a tudományos utánpótlásról, emellett elõadások, szemináriumok és speciális kollégiumok vezetése. Feladata
továbbá a Tanszék gazdasági és ügyviteli munkájának irányítása, ellenõrzése.
A pályázónak idegennyelv-szakos tanári diplomával, legalább 10 éves, felsõoktatásban eltöltött gyakorlattal, PhD-foko-
zattal, tudományterületének magas szintû mûvelésével, az alkalmazott nyelvészet tárgykörébe tartozó oktatási és publi-
kációs tevékenységgel kell rendelkeznie. Pályázhatnak a Kar fõállású, teljes munkaidõs vezetõ oktatói.

Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék oktató- és kutatómunkájának ösztönzése, gazdálkodásának, adminisztrációjának irá-
nyítása, szervezése és ellenõrzése. Feladata továbbá a szakfelelõsi feladatok koordinálása a BA-képzést és a tervezett
MA-képzést illetõen, valamint elõadások és szemináriumok tartása angol szakos hallgatóknak a nyelvészet vagy az iro-
dalom tárgykörében. A tanszékvezetõ köteles a saját szûkebb szakterületén szakdolgozati, illetve TDK-témákat konzu-
lensként irányítani, a dolgozatokat opponensként elbírálni.
A pályázónak egyetemi szintû angol szakos diplomával, legalább PhD-fokozattal, többéves felsõoktatási tapasztalattal,
publikációs tevékenységgel, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal kell rendelkeznie. Pályázhatnak a Kar fõállá-
sú, teljes munkaidõs vezetõ oktatói.

Európa Kultúrája Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszéken indított különbözõ oktatási, tudományos, szervezési programok irányítása és to-
vábbfejlesztése, a Tanszék Egyetemen belüli és Egyetemen kívüli (hazai és külföldi egyetemek, tudományos és kulturá-
lis intézmények) kapcsolatainak megtartása és továbbfejlesztése, a tanszéki kiadványok kiadása és koordinálása, elõadá-
sok és szemináriumok tartása az összehasonlító irodalomtörténet és a mûvészettörténet tárgykörébõl, beleértve a
PhD-szintû oktatást.
A pályázónak PhD-fokozattal, számottevõ publikációs tevékenységgel, idegen nyelvû elõadókészséggel kell rendelkez-
nie. Pályázhatnak a Kar fõállású, teljes munkaidõs vezetõ oktatói.

Filozófia Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék oktató- és kutatómunkájának, oktatás-korszerûsítõ tevékenységének, valamint sze-
mélyzeti és gazdasági ügyeinek irányítása, részvétel a tudományos utánpótlás nevelésében, továbbá azoknak az oktatási
és kutatási projektumoknak a vezetése, amelyekben a Tanszék részt vesz.
A pályázónak rendelkeznie kell legalább doktori (PhD-, illetve CSc-) fokozattal és habilitációval filozófiából, valamint
10 éves egyetemi oktatási gyakorlattal és legalább öt év vezetési tapasztalattal. Legyen megfelelõ mennyiségû és minõ-
ségû tudományos – hazai és nemzetközi – publikációja, elsõsorban a Tanszék fõ profiljába tartozó témakörökben, mint a
társadalom- és erkölcsfilozófia. Az általa oktatott tantárgyak illeszkedjenek tudományos kutatási tevékenységéhez. Ren-
delkezzen jártassággal a doktoranduszképzésben, valamint tudományos (ezen belül nemzetközi) konferenciákon való
részvételben és ilyenek rendezésében, továbbá tudományos kiadványok szerkesztésében és kiadásában. Pályázhatnak a
Kar fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott vezetõ oktatói.
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Filozófiatörténeti Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, korszerûsítése, a
Tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlõdésének elõsegítése, részvétel a Tanszék oktató- és kutatómun-
kájában, a szabad bölcsészet szak és a filozófiai doktori iskola irányításában és fejlesztésében.
A pályázónak rendelkeznie kell filozófia szakon szerzett egyetemi diplomával, PhD-fokozattal, a vezetési és irányítási
feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal, valamint a munkatársak
munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez szükséges tulajdonságokkal és képességekkel, nemzetközi tudo-
mányos elismertséggel. Oktatási és kutatási tevékenységének illeszkednie kell a Tanszék filozófiatörténeti profiljához.
Pályázatnak a Kar közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott vezetõ oktatói.

Magyar Középkori, Koraújkori és a Történelem Segédtudományai Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék oktató- és kutatómunkájának, valamint személyi és gazdasági ügyeinek irányítása, a
Tanszék tudományos kapcsolatainak fejlesztése, elõadások és szemináriumok tartása a XVI–XVII. századi magyar tör-
ténelem és a történelem segédtudományainak tárgykörébõl, szakdolgozatok vezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi diplomával, PhD-fokozattal, habilitációval, továbbá legalább 10
éves oktatói gyakorlattal, magas színvonalú publikációs és kutatói tevékenységgel, a latin, és két élõ idegen nyelv isme-
retével. Pályázhatnak a Kar fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott vezetõ oktatói.

Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék oktató- és kutatómunkájának, gazdálkodásának, adminisztrációjának irányítása,
szervezése és ellenõrzése. Feladata továbbá a szakfelelõsi feladatok koordinálása a BA-képzést és a tervezett MA-kép-
zést illetõen, valamint elõadások és szemináriumok tartása német szakos hallgatóknak a nyelvészet vagy az irodalom
tárgykörében. A tanszékvezetõ köteles a saját szûkebb szakterületén szakdolgozati, illetve TDK-témákat konzulensként
irányítani, az elkészített dolgozatokat opponensként elbírálni.
A pályázónak egyetemi szintû német szakos diplomával, legalább PhD-fokozattal, többéves felsõoktatási tapasztalattal,
publikációs tevékenységgel, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal kell rendelkeznie. Pályázathatnak a Kar fõál-
lású, teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatói.

Õs- és Ókortörténeti Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék oktató- és kutatómunkájának, személyi és gazdasági ügyeinek irányítása, tudomá-
nyos kapcsolatainak fejlesztése, elõadások és szemináriumok tartása az õskori történelem, a régészet és archeometria te-
rületérõl, szakdolgozatok vezetése.
A pályázónak szakirányú egyetemi diplomával, PhD-fokozattal, legalább 10 éves oktatói gyakorlattal, magas szintû
publikációs és kutatói tevékenységgel kell rendelkeznie. Pályázhatnak a Kar fõállású, teljes munkaidõben foglalkozta-
tott vezetõ oktatói.
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Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszéken folyó oktatás és tudományos kutatások szervezése, irányítása, összehangolása, a
gazdasági és ügyviteli munka irányítása, ellenõrzése, gondoskodás a tudományos utánpótlásról. Feladata továbbá elõ-
adások, szemináriumok és speciális kollégiumok vezetése.
A pályázónak magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi végzettséggel, az irodalomtudomány területén szerzett tudo-
mányos fokozattal, rendszeres, hazai és nemzetközi tekintetben elismert publikációs tevékenységgel, külföldi kapcsola-
tokkal, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal, vezetõi tapasztalattal kell rendelkeznie. Pályázhatnak a Kar közalkal-
mazotti jogviszonyban foglalkoztatott vezetõ oktatói.

Új és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék oktató- és kutatómunkájának, gazdálkodásának, adminisztrációjának irányítása,
szervezése, ellenõrzése, a hazai és a külföldi szakmai kapcsolatok fejlesztése, elõadások, szemináriumok tartása, szak-
dolgozati és tudományos diákköri témavezetés az új- és jelenkori magyar történelem, forrásismeret, historiográfia és
módszertan tárgykörben.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi diplomával, legalább kandidátusi vagy PhD-fokozattal, legalább
10 éves kutatói, oktató gyakorlattal, megfelelõ minõségû és mennyiségû tudományos publikációval, hazai és fülföldi
szakmai eredményekkel, irányzatok ismeretével, magas szintû kommunikációs és elõadói készséggel idegen nyelven.
Legyen képes az eddigi tanszéki oktatási, kutatási és publikációs tevékenység megtartására és továbbfejlesztésére. Pá-
lyázhatnak a kar fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott vezetõ oktatói.

Dékáni Hivatal
hivatalvezetõi megbízására

A hivatalvezetõ feladata – a dékán irányításával – a kari igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatok ellátása, koordinálá-
sa, a hivatal testületi munkájának vezetése, a kari adminisztratív dolgozók tevékenységének ellenõrzése. Részletes fel-
adatait az Egyetem szervezeti és mûködési rendjének függeléke tartalmazza.
A pályázat feltételei: felsõfokú végzettség, legalább 5 éves oktatásszervezési és igazgatási munkakörben szerzett tapasz-
talat, jártasság a bér- és munkaügyi, humánpolitikai területen, megfelelõ szervezési és vezetõi gyakorlat. Pályázhatnak a
Kar fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott közalkalmazottai.

COMENIUS TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
Neveléstudományi és Társadalomismereti Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Kar szabályzatában meghatározott, a Tanszék irányításával összefüggõ feladatok ellátása, a
Tanszék megfelelõ személyi összetételének biztosítása, a képzési, tudományos, kutató tevékenység szervezése, irányítá-
sa és ellenõrzése. Feladata továbbá az együttmûködés az egyetem szervezeti egységeivel, testületeivel.
A pályázónak szakirányú egyetemi oklevéllel, vezetõi tapasztalattal, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal kell ren-
delkeznie. Pályázhatnak a Kar fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott vezetõ oktatói.
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EGÉSZSÉGÜGYI FÕISKOLAI KAR
Klinikai Radiológiai Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék képzési, tudományos és kutatási tevékenységének megszervezése, irányítása, kutatá-
si programok fejlesztése, a tanszéki oktatók szakmai fejlõdésének elõsegítése, szakmai feltételek megteremtése a hallga-
tók eredményes tanulmányi munkájához.
A pályázat feltétele: orvostudományi egyetemen szerzett diploma, radiológiai szakvizsga, tudományos fokozat, nemzet-
közileg is elismert szakmai, tudományos tevékenység, többéves felsõoktatási gyakorlat. Pályázhatnak a fõiskolai Kar
vezetõ oktatói.

BARTÓK BÉLA ZENEMÛVÉSZETI INTÉZET
Zongora Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Zongora Tanszék munkájának, mûvészi tevékenységének irányítása, összehangolása. Közre-
mûködés a tantárgyi programok, az akkreditációs anyagok elkészítésében, kapcsolattartás a szakterület hazai és külföldi
intézményeivel, elismert szakembereivel.
A pályázónak a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem zongora szakán szerzett oklevéllel, DLA-fokozattal, többéves fel-
sõoktatási vezetõ oktatói gyakorlattal, országosan elismert mûvészi, pedagógiai vagy tudományos tevékenységgel kell
rendelkeznie.

Zeneelméleti Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladata a Tanszék munkájának, mûvészi tevékenységének irányítása, összehangolása, közremûködés a
tantárgyi programok, akkreditációs anyagok elkészítésében, kapcsolattartás a szakterület hazai és külföldi intézményei-
vel, elismert szakembereivel.
A pályázónak a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen szerzett oklevéllel, DLA-fokozattal, többéves felsõoktatási ve-
zetõ oktatói gyakorlattal, országosan elismert mûvészi, pedagógiai vagy tudományos tevékenységgel kell rendelkeznie.

TESTNEVELÉSI KÖZPONT ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
vezetõi megbízására

A vezetõ feladata az egyetemi hallgatók testnevelésével kapcsolatos oktató-nevelõ munka, tudományos kutatási tevé-
kenység, valamint a hallgatói és a dolgozói szabadidõsport szervezése, irányítása, a Hallgatói Önkormányzat keretén be-
lül mûködõ Egyetemi Diák Sport Kör országos és egyetemi szintû versenyeinek megrendezéséhez szükséges tárgyi fel-
tételek és eszközök, valamint a szakmai irányítás biztosítása, kapcsolattartás a Magyar Egyetemi-Fõiskolai Sportszövet-
séggel, részvétel a szövetség munkájában, a Testnevelési Központ és Sportlétesítmények zavartalan üzemeltetésével és
mûködésének összehangolása, részvétel a SOTE Sporttudományi Kar középfokú edzõképzõ tevékenységében.
A pályázónak a Magyar Testnevelési Egyetemen szerzett oklevéllel, legalább 10 éves felsõoktatásban szerzett vezetõi
gyakorlattal, a Miskolci Egyetemen fõállású, teljes munkaidõs oktatói beosztással, valamint öt sportág magas szintû ok-
tatásához szükséges edzõi oklevéllel kell rendelkeznie.
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IDEGENNYELVI OKTATÁSI KÖZPONT
igazgatói megbízására

Az igazgató feladata a gazdálkodási egység oktatási tevékenységének megszervezése, az oktatók tudományos fejlõdésé-
nek támogatása, az ezen feladatok elvégzéséhez szükséges könyvtári-informatikai infrastruktúra mûködtetésének irányí-
tása, fejlesztése. Szervezi, irányítja és ellenõrzi az egységben dolgozó közalkalmazottak munkáját, gondoskodik a meg-
felelõ személyi összetételérõl. Képviseli az Idegennyelvi Oktatási Központot az egyetemi, valamint a kari testületek és
vezetõik elõtt, továbbá az intézményen kívüli szerveknél.
A pályázónak egyetemi (nyelv és irodalom szakos) végzettséggel, a Miskolci Egyetemmel fennálló legalább 15 éves fõ-
állású, teljes munkaidõs jogviszonnyal kell rendelkeznie. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent vezetõi feladatok végzé-
sében és a nemzetközi kapcsolattartásban szerzett gyakorlat.

EGYETEMI SZÁMÍTÓKÖZPONT
fejlesztési igazgatóhelyettesi megbízás ellátására

A fejlesztési igazgatóhelyettes feladata az Egyetemi Számítóközpont által végzett rendszerszervezési, programozási és
szoftverüzemeltetési feladatokban részt vevõ munkatársak munkájának folyamatos koordinálása. Koordinációs felada-
tok ellátása a Számítóközpont és a NEPTUN 2000 Egységes Tanulmányi Rendszerrel kapcsolatban álló szervezeti egy-
ségek között.
A pályázónak egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel, legalább ötéves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. Pályázhat-
nak a Számítóközpont fõállású, teljes munkaidõs, vezetõi gyakorlattal rendelkezõ közalkalmazottai.

KÖZPONTI IGAZGATÁS
Diák Iroda
irodavezetõi megbízására

Az irodavezetõ feladata a Diák Iroda tevékenységének szervezése és irányítása, az ifjúságpolitikai feladatokkal kapcso-
latos szabályzatokban rögzített teendõk ellátása. Elsõdleges feladata a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata mû-
ködési feltételeinek Iroda általi biztosítása. Részt vesz a hallgatói információs, tanulmányi, életpálya-tanácsadó és karri-
ertervezési szolgáltatások szervezésében, hallgatói tájékoztató kiadványok szerkesztésében, az egyetemi szintû pálya-
követéses vizsgálat koordinálásában, értékelésében, valamint a hallgatói nagyrendezvények szervezésében, lebonyolítá-
sában.
A pályázónak egyetemi diplomával, többéves felsõoktatási igazgatási, irányítási gyakorlattal, „C” típusú középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. Pályázhatnak az Egyetem fõállású, teljes munkaidõs, igazgatási gyakor-
lattal rendelkezõ közalkalmazottai. Elõnyben részesül az a pályázó, aki a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatá-
nak ajánlásával, illetve gazdasági szakképzettséggel rendelkezik.

Kihelyezett Társadalomkutató Központ
igazgatói megbízására

Az igazgató feladata társadalomtudományi kutatások és fejlesztési projektek szervezése, feltételeinek biztosítása és irá-
nyítása, a kutatási eredmények gyakorlati hasznosíthatóságának elõsegítése, ennek érdekében folyamatos kapcsolattar-
tás a régió, a kistérségek és az itt lévõ települések döntéshozóival, a kutatási eredmények megismertetésére széles körû
társadalmi nyilvánosság biztosítása. Feladata továbbá az Információs Társadalom Oktató-Kutató Csoport és az Infor-
mációs Pont mûködtetése, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ITTK Központtal és ITOK-hálózattal
együttmûködésben, a Régióegyetem elõadássorozat folytatása a Magyar Televízió Rt.-vel együttmûködve, a Miskolci
Egyetemen folyó társadalomtudományi képzések számára a gyakorlati képzés, illetve terepmunka feltételeinek biztosí-
tása, kapcsolattartás az érintett szervezeti egységekkel.
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A pályázónak társadalomtudományi diplomával, legalább 10 éves társadalomtudományi oktatási tapasztalattal, továbbá
legalább öt olyan társadalomtudományi kutatás témavezetõi feladatainak ellátásával kell rendelkeznie, amely kutatások
az észak-magyarországi régió társadalmi folyamatainak feltárására irányultak.

GAZDASÁGI-MÛSZAKI FÕIGAZGATÓSÁG
Ellátási és Biztonságszervezési Osztálya
osztályvezetõi megbízására

Az osztályvezetõ feladata az Osztály keretein belül mûködõ csoportok (Anyaggazdálkodási, Szállítási, Biztonságszerve-
zési) és a Sokszorosító Üzem tevékenységének közvetlen irányítása, ezen belül is különösen: az egyetemi készletgazdál-
kodással kapcsolatos feladatok ellátása, a feleslegessé vált vagyontárgyak feltárásával, hasznosításával és selejtezésével
kapcsolatos feladatok intézményi szintû koordinálása, ellátása, az Egyetem közbeszerzéssel kapcsolatos operatív felada-
tainak ellátása, koordinálása, a közbeszerzések törvényességének biztosítása, az egyetemi gépjármûpark mûködtetése,
az egyetemi szervezeti egységek személy- és teherszállítási igényeinek kielégítése, tankönyvek és jegyzetek elõállítása,
az egyetemi szervezeti egységek sokszorosítási és nagy példányszámú másolási igényeinek biztosítása, az Egyetem
munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi feladatainak szakmai koordinálása, ellenõrzése, fejlesztése, az egye-
tem munkavédelmi vezetõi feladatának ellátása.
A Miskolci Egyetemen fõállásban, teljes munkaidõben foglalkoztatott pályázónak felsõfokú (egyetemi vagy fõiskolai)
végzettséggel, felsõfokú munkavédelmi és felsõfokú vagyonbiztonsági vezetõi vagy azzal egyenértékû szakképzettség-
gel kell rendelkeznie. Elõnyben részesül az a pályázó, akinek igazolt közbeszerzési gyakorlata, továbbá költségvetési in-
tézményben szerzett vezetõi tapasztalata van.

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat
vezetõi megbízására

A szolgálatvezetõ munkáját a gazdasági fõigazgató közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett végzi. Feladata a foglal-
kozás-egészségügy hatályos jogszabályaiban rögzített multidiszciplináris foglalkozás-egészségügyi tevékenység haté-
kony megszervezése, szakmai felügyelete és a Miskolci Egyetem Egészségügyi Központjában a komplex járóbeteg-ellá-
tás felügyelete, munkájának összehangolása, hatékony és gazdaságos mûködtetése. A Miskolci Egyetem munkavállalói-
nak egészségi állapotát figyelembe véve az egyetem munkahelyi egészségfejlesztési programjának felügyelete, folya-
matos megújítása.
A pályázónak orvostudományi egyetemi végzettséggel, üzemorvosi vagy foglalkozás-egészségügyi szakorvosi képzett-
séggel, a foglalkozás-egészségügy területén szerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, jogi szakokleveles orvos ké-
pesítéssel kell rendelkeznie. Elõnyben részesül az a pályázó, akinek az üzem-egészségügyi szolgálatban szerzett vezetõi
tapasztalata van. Pályázhatnak a Miskolci Egyetem fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott közalkalmazottai.

Regionális Felnõttképzési Központ
igazgatói megbízására

Az igazgató feladata a Regionális Felnõttképzési Központ képviselete, annak fejlesztési, gazdálkodási, szaktanácsadói,
kutatási és oktatási tevékenységének irányítása.
Pályázhatnak tudományos fokozattal és nemzetközi szinten elismert publikációs tevékenységgel rendelkezõ olyan okta-
tók, kutatók, akik a felsõoktatásban többéves gyakorlattal rendelkeznek, és legalább két világnyelven tárgyalóképesek.
A pályázat elbírálásánál elõnyt élveznek a Miskolci Egyetemen fõállású, teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony-
ban álló, és a felnõttképzés területén menedzseri tapasztalatokkal rendelkezõ szakemberek.
A pályázóknak a felsõoktatási törvény, valamint az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõír-
takon túlmenõen meg kell felelniük a Miskolci Egyetem szervezeti és mûködési szabályzat II. kötet Foglalkoztatási Kö-
vetelményrendszerében (http://www.uni-miskolc.hu/uni/minosegiranyitas/szab20060901.html) foglalt feltételeknek,
továbbá az álláshelyre megfogalmazott speciális követelményeknek. A vezetõi megbízásokra és az oktatói kinevezések-
re a hivatkozott jogszabályok és szabályzatok vonatkoznak. A pályázónak büntetlen elõéletûnek kell lennie.
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A vezetõ beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következõket kell tartalmazniuk:
a) személyi rész:
aa) EU-minta szerinti önéletrajz,
ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló bizonyítványok hiteles másolata,
ac) az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra,
ad) publikációk, az azokra történt hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke,
ae) oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések, a
végzett munka százalékos arányának becslésével és a pályázat teljes támogatásai, illetve szerzõdéses összegével együtt,
af) külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt,
ag) vezetõi tapasztalatok, vezetõi gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevé-
kenységet,
ah) irányított személyek felsorolása, akik sikeres pályát futottak be;

b) vezetõi elképzelések:
ba) motiváció,
bb) helyzetértékelés,
bc) vezetõi program;

c) nyilatkozatok:
ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat,
cb) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az Egyetem
szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
cd) Egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, jogviszonyról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról;

d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Egyes vezetõ beosztásra benyújtott pályázatoknál – relevancia hiányában – az (1) bekezdés ac), ad), ae), af), ah) pontjai-
hoz igényeltek részben vagy egészben hiányozhatnak. Ezek az esetek nem minõsülnek formai hibának.
Az egyetemi szintû vezetõi pályázatokról bõvebb felvilágosítást az intézményben a humánpolitikai igazgató, tel.: (46)
565-111/10-13 ad. A kari/intézeti pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel a karok dékáni hivatalaihoz/intézet fõigazgatói
hivatalához lehet fordulni. Egyéb kérdésekben a Humánpolitikai Iroda munkatársai, telefon: (46) 565-111/10-39-es szá-
mon nyújtanak segítséget.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül egy eredeti és két másolati példány-
ban kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, az Egyetem Humánpolitikai Irodájába (3515 Miskolc-Egyetemváros,
A/4. épület 154. szoba) benyújtani, ahol a szabályzatok megtekinthetõk. (A fenti határidõbe a közzététel napja beleszá-
mít.)
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2007. június 30.
A vezetõi megbízások 2007. július 1-jétõl legfeljebb öt évre szólnak.

Dr. Patkó Gyula s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR
Természet- és Sporttudományi Intézetében
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– biológia, ökológia és földrajz tárgykörben elõadások tartása, vizsgáztatás,
– a karon folyó természettudományos oktatás koordinálása,
– a különbözõ szakok természettudományi tárgyai tematikájának összeállítása és felülvizsgálata,
– rendszeres publikációs tevékenység,
– szakdolgozati és TDK-s munka szervezése.
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A pályázónak rendelkeznie kell:
– legalább hatéves felsõoktatási, szakmai gyakorlattal,
– doktori fokozattal,
– megfelelõ oktatói, tudományos eredményekkel,
– széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

Nemzetközi szinten ismerje és mûvelje tudományterületét, továbbá alkalmas legyen
– önálló tudományos eredményeket is tartalmazó nyilvános elõadások tartására,
– új tantárgyak programjának kialakítására, elõadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának ve-
zetésére.

Pályázhatnak a kar fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait,
– eddigi szakmai, oktatói munkásságát, annak eredményét,
– szakmai szervezeti munkásságát,
– az oktató-, nevelõ munkásságra vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– oktató-, tudományos munkáját dokumentáló anyagok jegyzékét, publikációs jegyzéket,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– továbbá minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A betöltendõ állás után az illetményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján biztosít-
juk.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar dékánja,
dr. Cseh Sándor ad.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar dé-
kánjának címezve, a titkárságon kell benyújtani egy eredeti és egy fénymásolt példányban, 9022 Gyõr, Liszt F. u. 42. Te-
lefon: (96) 516-732. A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 60 napon belül kerül sor.

Nyelvi, Irodalmi és Kommunikációs Intézetben
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– tanító szakon francia nyelvi mûveltségterületen oktatáselméleti, szakmódszertani szemináriumok és elõadások, vala-
mint a lektori nyelvi képzésben szemináriumok tartása,
– turizmus és vendéglátás alapszakon, valamint idegenforgalmi szakmenedzser felsõfokú szakképzésben francia szak-
nyelvi szemináriumok tartása,
– esedékes tantervi módosítások kidolgozása,
– az intézmény fejlesztési politikájának megfelelõ új képzésekre javaslatok kidolgozása,
– felelõs részvétel az akkreditációs eljárások sikeres lebonyolításában,
– az intézmény által kért adatszolgáltatás,
– a korai nyelvoktatás témakörben jegyzet, tanítási segédlet kidolgozása,
– a Nyelvi, Irodalmi és Kommunikációs Intézet szakmai tudományos kapcsolatrendszerének bõvítése,
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– a Nyelvi, Irodalmi és Kommunikációs Intézet tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai-tudományos rendezvények
szervezése,
– tevékeny részvétel a hazai és nemzetközi szakmai tudományos közéletben,
– a nyelvtudomány területén alkalmazott nyelvészeti kutatások (szociolingvisztika, nyelvpolitika, pszicholingvisztika)
azok eredményeinek rendszeres közlése (elõadások, publikációk).

A pályázónak rendelkeznie kell:
– legalább hatéves felsõoktatási, szakmai gyakorlattal,
– doktori fokozattal,
– megfelelõ oktatói, tudományos eredményekkel,
– a minõsítettséghez kapcsolódó idegen nyelvi ismereteken túl még egy idegen nyelvbõl legalább B2 szintû nyelvtudás-
sal,
– széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

Nemzetközi szinten ismerje és mûvelje tudományterületét, továbbá alkalmas legyen
– idegen nyelvû elõadás tartására,
– önálló tudományos eredményeket is tartalmazó nyilvános elõadások tartására,
– új tantárgyak programjának kialakítására, elõadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak elkészítésére,
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának ve-
zetésére.

Pályázhatnak a kar fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait,
– eddigi szakmai, oktatói munkásságát, annak eredményét,
– szakmai szervezeti munkásságát,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét,
– az oktató-, nevelõmunkásságra vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– oktató-, tudományos munkáját dokumentáló anyagok jegyzékét, publikációs jegyzéket,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– továbbá minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A betöltendõ állás után az illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján biztosít-
juk.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar dékánja,
dr. Cseh Sándor ad.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar dé-
kánjának címezve, a titkárságon kell benyújtani egy eredeti és egy fénymásolt példányban, 9022 Gyõr, Liszt F. u. 42. Te-
lefon: (96) 516-732. A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 60 napon belül kerül sor.

Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor
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A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Bõr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinikához
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ és gyó-
gyító munkában, a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, szakirányú egyetemi végzettség, szakképesítés, bõrgyógyászati és onkológiai
szakvizsga, doktori (PhD) fokozat, angol nyelven elõadói és vitakészség, a bõrgyógyászati betegellátásban és az orvos-
képzésben tízéves oktatói gyakorlat, a pályázónak meg kell felelnie a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében
foglaltaknak.

Igazságügyi Orvostani Intézethez
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások tartása magyar és angol nyelven, a magyar, angol és német nyelvû
oktatás koordinálása, a gyakorlati képzés felügyelete, részvétel az oktató-nevelõ, kutatómunkában, a graduális és poszt-
graduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, szakirányú egyetemi végzettség, igazságügyi orvostani és pszichiátria szakvizsga,
doktori (PhD) fokozat, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tízéves oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi
szinten való elismertség, a pályázónak meg kell felelnie a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

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, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Lénárd László s. k.,
rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
MEZÕGAZDASÁGI KAR – Hódmezõvásárhely
dékáni tisztségének betöltésére

A megbízandó dékán feladata a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alap-
ján a kar képzési, tudományos kutatási, szaktanácsadási, igazgatási és gazdasági, valamint humánpolitikai tevékenysé-
gének irányítása, a kar szervezeti egységei munkájának összehangolása, a kar intézménydiplomáciai képviselete.
A pályázónak rendelkeznie kell fõállású egyetemi vagy fõiskolai tanári kinevezéssel a kar valamelyik oktatási egységé-
ben, kellõ tájékozottsággal a kar szervezeti felépítését, intézményközi kapcsolatrendszerét, oktató tevékenységét, vala-
mint gazdálkodási folyamatait és egyéb finanszírozási kérdéseit illetõen. A pályázónak rendelkeznie kell továbbá tudo-
mányos fokozattal, az általa mûvelt tudományterületen hazai és nemzetközi elismertséggel, legalább egy világnyelvbõl
tárgyalóképes nyelvtudással és a karra vonatkozó vezetési és fejlesztési elképzelésekkel, valamint vezetõi gyakorlattal.

A megbízás 3 évre szól.
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tudományos dékánhelyettesi tisztségének betöltésére

A megbízandó tudományos dékánhelyettes feladata a hatályos jogszabályok, valamint az egyetem és a kar szervezeti és
mûködési szabályzata alapján a dékán munkájának hatékony segítése, az irányítással összefüggõ feladatok ellátásában,
különösen:
– a karon folyó tudományos-kutatási feladatok intézményi szintû koordinálása, a KK és K+F kutatómunka kari szintû
összehangolása, irányítása,
– a PhD-képzéssel és habilitációs eljárásokkal kapcsolatos tevékenység elõkészítése és szervezése,
– a hallgatói tudományos diákköri tevékenység szervezése, irányítása,
– a kar oktatóinak és kutatóinak hazai és nemzetközi konferenciákon, tudományos tanácskozásokon történõ részvételé-
nek szervezése,
– a kar tudományos kutatási pályázati tevékenységének összehangolása,
– valamint a dékán által átruházott feladatok elvégzése.

A pályázónak rendelkeznie kell fõállású egyetemi vagy fõiskolai tanári/docensi kinevezéssel a kar valamelyik oktatási
egységében, kellõ tájékozottsággal a kar szervezeti felépítését, intézményközi kapcsolatrendszerét, oktatótevékenysé-
gét, valamint gazdálkodási folyamatait és egyéb finanszírozási kérdéseit illetõen. A pályázónak rendelkeznie kell továb-
bá tudományos fokozattal, az általa mûvelt tudományterületen hazai és nemzetközi elismertséggel, legalább egy világ-
nyelvbõl tárgyalóképes nyelvtudással és a felsõoktatásban szerzett többéves gyakorlattal.

A megbízás 3 évre szól.

oktatási dékánhelyettesi tisztségének betöltésére

A megbízandó oktatási dékánhelyettes feladata a hatályos jogszabályok, valamint az egyetem és a kar szervezeti és mû-
ködési szabályzata alapján a dékán munkájának hatékony segítése, az irányítással összefüggõ feladatok ellátásában, kü-
lönösen:
– a kar képzési tevékenységének irányítása,
– a kar oktatási feltételeinek biztosításával és javításával, valamint a tanterv és tananyag korszerûsítésével kapcsolatos
feladatok koordinálása,
– a kar oktatási egységei közötti sokrétû kapcsolatrendszer összehangolása, a harmonikus együttmûködés szervezése,
– a kollégiumi nevelõmunka, valamint a továbbképzés irányítása,
– továbbá a dékán által átruházott feladatok elvégzése.

A pályázónak rendelkeznie kell fõállású egyetemi vagy fõiskolai tanári/docensi kinevezéssel a kar valamelyik oktatási
egységében, kellõ tájékozottsággal a kar szervezeti felépítését, intézményközi kapcsolatrendszerét, oktatótevékenysé-
gét, valamint gazdálkodási folyamatait és egyéb finanszírozási kérdéseit illetõen, továbbá többéves vezetõi és a felsõok-
tatásban szerzett oktatói gyakorlattal.

A megbízás 3 évre szól.

Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetébe
intézetvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó intézetvezetõ feladata a vadgazdálkodással kapcsolatos néhány fõtárgy elméleti és egyes gyakorlati téma-
köreinek oktatása, valamint az intézetben az általános állattanhoz, állattenyésztéshez, állategészségtanhoz, vadegész-
ségtanhoz, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tantárgyak oktatásának szervezése és irányítása. Feladata továbbá az inté-
zetben folyó tudományos kutatómunka koordinálása, szervezése és irányítása, valamint az intézet hazai és nemzetközi
kapcsolatainak szervezése.
A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, a karra szóló fõállású egyetemi vagy fõiskolai tanári vagy egye-
temi docensi kinevezéssel és a felsõoktatásban szerzett többéves gyakorlattal.

A megbízás 3 évre szól.
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Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetébe
intézetvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó intézetvezetõ feladata az intézet oktatási feladatkörébe tartozó valamely fõtantárgy elméleti és gyakorlati
témaköreinek oktatása, valamint az intézetben az általános növénytanhoz, növénytermesztéshez, kertészethez és a kör-
nyezetvédelemhez kapcsolódó tantárgyak oktatásának szervezése és irányítása. Feladata továbbá az intézetben folyó tu-
dományos kutatómunka koordinálása és irányítása, valamint az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak szervezése.
A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, a karra szóló fõállású egyetemi vagy fõiskolai tanári vagy egye-
temi docensi kinevezéssel és a felsõoktatásban szerzett többéves gyakorlattal.

A megbízás 3 évre szól.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– részletes önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, tudományos munkásságot igazoló okiratok, nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolatát,
– teljes publikációs jegyzéket, díjak jegyzékét,
– vezetõi elképzeléseket, eddigi vezetõi tevékenység leírását,
– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és mûkö-
dési szabályzata szerint erre jogosult testületek és bizottságok megtekinthetik.

A pályázóknak meg kell felelniük a Szegedi Tudományegyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt felté-
teleknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül dékáni és dékánhelyettesi pályázat esetén 1 eredeti és 2 fénymá-
solt példányban, intézetvezetõi pályázat esetén 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban az egyetem Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeirõl a (62) 544-008-as telefonszámon kér-
hetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A SZOLNOKI FÕISKOLA
pályázatot ír ki
négyéves idõtartamra a
Társadalomtudományi Tanszéken
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– többéves szakmai – lehetõleg felsõoktatási – vezetõi gyakorlat,
– szakirányú tudományos fokozat,
– elismert oktatói, kutatói, oktatás-, illetve kutatásszervezõi tevékenység,
– szakirányú (filozófia, jog, szociológia, politológia, pszichológia, történelemtudományok) publikációs tevékenység,
– legalább egy idegen nyelv elõadás szintû ismerete.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– publikációs listát,
– rövid (egy-két oldalas) vázlatot a tanszékvezetõi tevékenységgel kapcsolatos elképzelésekrõl,
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– amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Szolnoki Fõiskolával: erkölcsi bizonyítványt, a
végzettséget, képesítéseket, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok hitelesített másolatát.

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladatai: a Szolnoki Fõiskolai szervezeti és mûködési szabályzatában és foglalkoztatási
követelményrendszerében részletezett feladatok, különösen a megpályázandó tanszék tudományos kutatási és oktatási
munkájának irányítása, fejlesztése. A tanszékhez kapcsolódó tantárgyak tananyagainak fejlesztése. A tanszéki oktatók,
kutatók szakmai és tudományos elõmenetelének segítése, a tanszék képviselete a fõiskolai, illetve a külsõ szervek elõtt.

Az érdeklõdõk a pályázati feltételekrõl felvilágosítást kaphatnak dr. Bíró István oktatási rektorhelyettesnél az
(56) 551-022-es telefonszámon.
A pályázatot a rektornak címezve a Szolnoki Fõiskola (5000 Szolnok, Ady Endre út 9.) kell benyújtani, a pályázati felhí-
vás megjelenését követõ 30 napon belül. Elbírálása a foglalkoztatási követelményrendszerben foglaltak szerint történik,
a benyújtási határidõt követõ 40 napon belül.

Dr. Törzsök Éva s. k.,
rektor

A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK
(1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.) rektora
pályázatot hirdet a
Nevelés- és Társadalomtudományi Tanszéken
fõállású docensi munkakör betöltésére

Általános feltételek: a pályázónak meg kell felelnie a többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény nem állami felsõ-
oktatási intézményekre vonatkozó és az MPANNI SZMSZ-nek oktatói és kutatói követelményrendszerében meghatáro-
zott feltételeknek.

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– vegyen részt tanszéke nevelési, oktatási képzési (hazai és nemzetközi) feladatainak ellátásában,
– az elméleti képzés területén a neveléstudomány diszciplínáiból tartson elõadásokat (idegen nyelven is), továbbá ve-
gyen részt a gyakorlati képzésben,
– szervezze a rábízott területeken a fõiskolai nevelõ-oktató munkát,
– végezze szakterületén folyamatosan a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzetek, tankönyvek, szakcikkek írására szerzõként és társszerzõként,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse tanszéke tudományos munkáját, törekedjen szintetizáló eredmények el-
érésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógia szolgálatában.

A pályázó rendelkezzék a neveléstudomány területén szerzett tudományos (PhD) doktori fokozattal, publikációs és is-
mert szakmai háttérrel, az angol nyelv tárgyalási/elõadói szintû ismeretével, valamint rendelkezzék ismeretekkel a felsõ-
oktatásban zajló érdemi folyamatokról.

Elõnyt élvez: az, aki az Általános pedagógia és Didaktika, Neveléselmélet, A differenciálás pedagógiája, az integráció
gyakorlati kérdései c. tantárgyakat tanítja.

A pályázat tartalmazza a pályázó:
– rövid szakmai elképzelését,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, szakmai díjait,
– szakmai, illetve oktatási, kutatási-tudományos munkáját,
– kutatási, illetve szakmai területen végzett eddigi tevékenységét és jövõbeli terveit.

A pályázathoz csatolni kell:
– a részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos és szakmai tevékenységek listáját,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
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– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek,
– szakmai referenciákat.

A pályázatot négy példányban, az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell az MPANNI
Humánpolitikai Osztályára benyújtani. 1539 Budapest, Pf. 683. E-mail: nyitrai.edit@peto.hu.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az MPANNI fõiskolai docensi állására (a Nevelés- és Társadalomtudományi Tan-
széken)”.
A pályázat elbírálási határideje: a benyújtás határidejétõl számított 20 nap.
További információ: dovala.márta@peto.hu.

Dr. Makói Zita s. k.,
rektor

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR
Társadalomelméleti Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állására

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– folytasson kutatásokat a nemzetközi kapcsolatok elméletének és politikai eszmerendszerek történetének területén,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, folytasson kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenysé-
get,
– aktívan vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, szervezetekben,
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak és PhD-hallgatók szakmai fejlõdését.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei: pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszony-
ban foglalkoztatott habilitált oktatói nyújthatnak be, akik rendelkeznek magas szintû hazai és nemzetközi tapasztalattal,
végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, rendelkezzen jelentõs tantárgyfejlesztési tapasztalatokkal. Legyen ké-
pes idegen nyelvû oktatásra.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: a pályázó röviden válaszoljon a pályázati felhívásra
– mellékelje a MFAB elõírásainak megfelelõ szakmai életrajzot,
– vázolja az oktató-kutató munkára vonatkozó jövõbeni terveit,
– ismertesse tudományos és publikációs tevékenységét a MFAB elvárása szerint.

Mellékelje az alábbi – egyetemi tanári pályázat elbírálásához szükséges – dokumentumok közjegyzõ által hiteles (hono-
sított) másolatát:
– egyetemi végzettséget tanúsító okmány,
– doktori fokozat (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, külföldön szerzett és honosított vagy
elismert tudományos fokozat) okmányai,
– habilitációs oklevél,
– idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot (1 példányban),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez a jogszabályokban, valamint az
egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozat a tudományág megjelölésére, mely tudományban illetékes MFAB kívánalomrendszere szerint történjék a
pályázat véleményezése. Multi-, illetve interdiszciplináris tudományterületeken jelölje meg a pályázó azokat a tudo-
mányágakat, amelyekben pályázik,
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– szándéknyilatkozat arról – amennyiben a pályázó korábban egyetemi vagy fõiskolai tanári kinevezést kapott –, hogy
hány munkakört milyen tevékenységgel kíván betölteni,
– fentieken kívül kérjük csatolni a pályázó nyilatkozatát az egyetemen/fõiskolán kívül fennálló munkaviszonyáról, köz-
alkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli
behatároltságáról,
– továbbá minden olyan dokumentum, irat csatolása, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak
tart.

Az egyetemi tanári kinevezésre határozatlan idõtartamra – várhatóan – 2008. január 1-jével kerül sor.
Az egyetemi tanári állásokra pályázóknak meg kell felelniük a 2005. évi CXXXIX. Felsõoktatási törvény elõírásainak,
valamint a BCE vonatkozó, hatályos szabályzataiban rögzített feltételeknek.
A pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve egy eredeti és öt fénymásolt példányban kell beérkez-
nie a pályázat megjelenését követõ 30 napon belül a Humán Erõforrás Iroda részére, 1093 Budapest, Köztelek u. 8.
I. emelet 110. szoba.
A pályázattal kapcsolatban további szakmai információ a Közigazgatás-tudományi Kar Dékáni Hivatalában, egyéb in-
formáció a 482-8545-ös telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

Baracska Község
Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete
2471 Baracska,
Kossuth u. 29.

Napközi Otthonos
Óvoda
2471 Baracska,
Kossuth u. 32.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, legalább
ötéves óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap.
Juttatás: étkh., szükség esetén
utazási hozzájárulás.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot, hogy a pályázati anya-
got az eljárásban részt vevõk
megismerhetik, szakmai ön.
Pc., f: Boriszov Zoltán, Baracska
község polgármestere
Tel.: (22) 454-050
A pályázatot zárt borítékban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani „Óvodavezetõi pályá-
zat” megjelöléssel.

ÁMK Nikosz Beloian-
nisz Általános Iskola
2455 Beloiannisz,
Rákóczi u. 26.

ÁMK Napközi Otthonos
Óvoda
2455 Beloiannisz,
Rákóczi u. 26.
Tel.: (25) 225-109

Szakirányú felsõfokú v.,
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön.

Gencsapáti Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9721 Gencsapáti,
Hunyadi út 229.

Gyöngyös-kert Óvoda
Gencsapáti

Szakirányú felsõfokú v.,
ötéves szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., iskolai végzettséget iga-
zoló oklevél hiteles másolatát.
Pc: Polgármesteri Hivatal
9721 Gencsapáti,
Hunyadi út 229.
Tel.: (94) 510-225
Fax: (94) 511-542
f: Bodorkós Ferenc polgármester.
A pályázatot két példányban, le-
zárt borítékban „Pályázat intéz-
ményvezetõi munkakörre”
megjelöléssel kell benyújtani.
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Hosszúhetény Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
7694 Hosszúhetény,
Fõ u. 166.

Napközi Otthonos
Óvoda

Szakirányú felsõfokú
(óvodapedagógus) iskolai
v., legalább tízéves szgy.,
pedagógus-szakvizsga, in-
tézményvezetõi szakkép-
zettség (az elsõ
alkalommal történõ meg-
bízás kivételével)

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt köve-
tõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget, szakképzettséget igazo-
ló okiratok hiteles msáolata,
szakmai önéletrajz.
Pc: Polgármesteri Hivatal, Fara-
góné Cseke Blanka polgármester
f: tel.: (72) 490-814,
(72) 590-000

Jánoshida Község
Önkormányzata
5143 Jánoshida,
Fõ u. 28.
Tel.: (57) 558-060

Napsugár Óvodai Köz-
pont
(a központ mûködési te-
rülete a jánoshidai köz-
ponti intézményen túl
kiterjed Jásztelek és
Alattyán települések óvo-
dai tagintézményeire is)

Óvodapedagógusi munka-
kör betöltéséhez szüksé-
ges felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, óvónõi
munkakörben szerzett öt
év szgy., óvónõi munka-
körben fennálló, határo-
zatlan idõre szóló alkal-
mazás, illetve a megbízás-
sal egyidejûleg óvónõi
munkakörben történõ ha-
tározatlan idejû alkalma-
zás.
Elõny: vezetõi gyak., kü-
lönösen társulásban mû-
ködtetett alapfokú
oktatási intézményben
szerzett tapasztalat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz.
Juttatás: vp. 300%

Kál Nagyközség Önkor-
mányzati Képviselõ-tes-
tülete
3350 Kál,
Szent István tér 2.

„Százszorszép” Napközi
Otthonos Óvoda

Óvodapedagógiai fõisko-
lai v., legalább öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi, illetve komplex veze-
tõi képesítés

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2007. május 31.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön.
Pc. Kál Nagyközség Polgármes-
teri Hivatal, Tompa Vilmos pol-
gármester
3350 Kál, Szent István tér 2.

Kiskunmajsa Város Ön-
kormányzata
6120 Kiskunmajsa,
Fõ u. 82.

Napsugár Óvoda
6120 Kiskunmajsa,
Bajcsy-Zsilinszky u. 17.

Pedagógus-munkakör be-
töltéséhez szükséges fel-
sõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga.
valamint legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül, il-
letve a 30. napot követõ elsõ tes-
tületi ülés ideje.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajzot.
A pályázathoz mellékelni kell:
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az iskolai végzettséget igazoló
okmányok hiteles másolatát.
Pc: Kiskunmajsa város polgár-
mestere
6120 Kiskunmajsa, Fõ u. 82.

Tótvázsony és Hidegkút
községek önkormányza-
ti képviselõ-testületei
8246 Tótvázsony,
Magyar u. 101.

Tótvázsony és Hidegkút
Önkormányzatok Óvo-
dája
8246 Tótvázsony,
Hajnal u. 1.

Felsõfokú óvodapedagó-
gusi szakképesítés, leg-
alább öt év szgy.
Elõny: vezetõ gyakorlat,
németnyelv-tudás.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön.
Pc: Tótvázsony és Hidegkút Kör-
jegyzõsége
8246 Tótvázsony,
Magyar u. 101.

Iskolaigazgató

Baracska Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2471 Baracska,
Kossuth u. 29.

Kozma Ferenc Általános
Iskola
2471 Baracska,
Templom u. 19.

Pedagógus-munkakör be-
töltéséhez szükséges fel-
sõfokú iskolai v., és
szakképzettség, legalább
ötéves pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap.
Juttatás: étkh., szükség esetén
utazási hozzájárulás.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., nyilatkozatot, hogy a pá-
lyázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik.
A pályázatot zárt borítékban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani „Iskolaigazgatói pá-
lyázat” megjelöléssel.
Pc: Baracska község polgármes-
tere
2471 Baracska,
Kossuth u. 29.
f: Boiszov Zoltán polgármester
Tel.: (22) 454-050

Bánokszentgyörgy–Ol-
tárc Községek Önkor-
mányzati
Intézményfenntartó Tár-
sulása
8891 Bánokszent-
györgy,
Petõfi u. 1.

Arany János Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Óvoda
8891 Bánokszent-
györgy,
Kossuth u. 8.

Pedagógus-munkakör be-
töltéséhez elõírt felsõfokú
iskolai v. és szakképzett-
ség, öt év szgy.
Elõny: közoktatás-vezetõi
képesítés

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap utáni elsõ tár-
sulási tanácsülés.
Pc: Horváth Ferencné elnök
8891 Bánokszentgyörgy,
Petõfi u. 1.
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Bezenye Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9223 Bezenye,
Szabadság u. 50.

Általános Iskola és Nap-
közi Otthonos Óvoda
9223 Bezenye,
Zrínyi M. u. 1.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, legalább
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
pedagógus-szakvizsga.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga, általános is-
kolai intézményben szer-
zett vezetõi gyak.

ÁEI: 2007. júl. 31.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a pályázati kiírás megjele-
nését követõ 30. nap 16 óráig.
A pályázathoz csatolni kell: öt-
éves vpr., a fejlesztési elképzelé-
seket, különös figyelemmel a
gradistei horvát nyelv és kultúra
szerepét az óvodai és iskolai
programban, szakképesítést iga-
zoló oklevelek közjegyzõ által
hitelesített másolatait.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban, „Intézményvezetõi pályá-
zat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Bezenye község polgár-
mestere

Csákvár Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8083 Csákvár,
Szabadság tér 9.

Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény

Szakirányú felsõfokú v.,
öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig, ha-
tározott idõre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön., képesítést igazoló okirat
hiteles másolata.
A pályázatot írásban kell benyúj-
tani.
Pc: Csákvár Nagyközség Önkor-
mányzatának polgármestere
8083 Csákvár,
Szabadság tér 9.

Csurgó Város Önkor-
mányzatának Kép-
viselõ-testülete
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.

Csurgói Általános és
Mûvészeti Iskola
8840 Csurgó,
Kossuth u. 3.

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 18.
§ (1) bekezdés a), c), d)
pontja és a (7) bekezdés
alapján.
Elõny: a mûvészeti kép-
zésben szerzett tapasztalat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 15.
Juttatás: vp. 300%, szl.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., a végzettsége-
ket igazoló dokumentumok hiteles
másolatát, az újonnan alakuló kö-
zös igazgatású közoktatási intéz-
ményre öt évre szóló vpr.,
nyilatkozatot arról, hogy a pályá-
zó személyét érintõ kérdés tárgya-
lásakor nyílt vagy zárt ülést kér.
A pályázat kiírója fenntartja azt a
jogát, hogy az intézmény szerve-
zeti átalakítása esetén a pályázati
kiírást visszavonja.
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Pc: Csurgó város polgármestere
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
f: Szabó Sándor
Tel.: (82) 571-014,
(82) 471-388

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és
Óvoda Igazgatótanácsa
4063 Debrecen,
Kastélykert u. 44.
Tel.: (52) 213-008
E-mail: korosi@koro-
si-debr.sulinet.hu

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és Óvo-
da Óvodája
4002 Debrecen-Kis-
macs,
Napraforgó u. 1–3.

Felsõfokú óvodapedagó-
gus v., legalább öt év óvo-
dapedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
60 napon belül.
Pc: Kõrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola és Óvoda igazgatója
4063 Debrecen,
Kastélykert u. 44.

Gersekarát–Sárfimiz-
dó–Telekes Községek
Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
9813 Gersekarát,
Béke u. 12.

Általános Iskola Felsõfokú szakirányú v.
(általános iskolai tanár),
közoktatás-vezetõi szak-
képzettség és legalább öt-
éves szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz, eddigi munka-
helyeinek és munkaköreinek fel-
sorolását.
Pc: Gersekarát község
polgármestere
9813 Gersekarát,
Béke u. 12.
Tel.: (70) 313-9614
f: tel.: (94) 574-019

Jánoshida Község Ön-
kormányzata
5143 Jánoshida,
Fõ u. 28.
Tel.: (57) 558-060

Petõfi Sándor Általános
Iskolai Központ
(a központ mûködési te-
rülete a jánoshidai köz-
ponti intézményen túl
kiterjed Jásztelek és
Alattány települések
tagintézményeire is)

Pedagógus munkakör betöl-
téséhez szükséges felsõfokú
iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus munkakörben
szerzett öt év szgy., pedagó-
gus munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló al-
kalmazás, illetve a megbí-
zással egyidejûleg pedagó-
gus munkakörben történõ
határozatlan alkalmazás.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakvizsga, vezetõi gyakor-
lat, különösen társulásban
mûködtetett alapfokú okta-
tási intézményben szerzett
tapasztalat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Juttatás: magasabb vp. 300%
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz.

Közös Fenntartású és
Közös Igazgatású Pusz-
tai Ferenc Általános Is-
kola és Napközi
Otthonos Óvoda Igaz-
gatótanácsa
8471 Káptalanfa,
Kossuth u. 85.

Általános Iskola
8471 Káptalanfa,
Kossuth u. 85.

Felsõfokú iskolai v. ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc, f: Réthy István intézményve-
zetõ
Tel.: (87) 576-014, (87) 576-015
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Bács-Kiskun Megyei
Közgyûlés
6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Óvodája,
Általános Iskolája,
Szakiskolája, Diákottho-
na, Tanulási Képessége-
ket Vizsgáló I. Számú
Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottsága, Egysé-
ges Pedagógiai
Szakszolgálata és Gyer-
mekotthona
6000 Kecskemét,
Juhar u. 23.

Felsõfokú szakképesítés,
öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 2012. aug. 14-ig
szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai életrajz, az iskolai végzettsé-
get igazoló okiratok hiteles
másolatát.
A pályázatot egy példányban kell
benyújtani.
Pc: Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyûlés elnöke
6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.
f: Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Hivatala, Petõ István
mb. fõosztályvezetõ
Tel.: (76) 513-841

Kiskunmajsa Város
Önkormányzata
6120 Kiskunmajsa,
Fõ u. 82.

Dózsa György Gimnázi-
um, Szakközépiskola és
Kollégium
6120 Kiskunmajsa,
Kálvária u. 5.

Pedagógus munkakör be-
töltéséhez szükséges fel-
sõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
2012. júl. 31-ig, öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül, il-
letve a 30. napot követõ elsõ tes-
tületi ülés ideje.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz, iskolai végzett-
séget igazoló okmányok hiteles
másolatát.
Pc: Kiskunmajsa város polgár-
mestere
6120 Kiskunmajsa,
Fõ u. 82.

Ozora–Fürged Közokta-
tási Intézményi Társulá-
sa
7086 Ozora,
Szabadság tér 11.

Illyés Gyula Társult Ál-
talános Iskola és Óvoda
Ozora–Fürged

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
17. § (1)–(2) bekezdés
szerinti pedagógus mun-
kakör betöltéséhez szük-
séges felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy annak folya-
matban lévõ megszerzése.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 15.
Juttatás: vp. 230%
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz.
A pályázathoz csatolni kell:
amennyiben a pályázó rendelke-
zik pedagógus-szakvizsgával, az
arról kiállított oklevelet, illetve a
tanintézmény igazolását annak
folyamatban lévõ megszerzésé-
rõl.
A pályázatot magyar nyelven,
postai úton vagy személyesen
kell benyújtani.
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Pc: Ozora–Fürged Közoktatási
Intézményi Társulás elnöke
7086 Ozora,
Szabadság tér 11.
f: Schranz Istvánné polgármester,
a társulási tanács elnöke
Tel.: (74) 498-728,
(30) 989-9828

Szeleste, Pósfa és Ölbõ
Községek Képviselõ-tes-
tületei
9622 Szeleste,
Berzsenyi D. u. 46.

Általános Iskola és
Intézményei
9622 Szeleste,
Fenyõ u. 1.
8 általános iskolai osz-
tály, két osztatlan, ve-
gyes csoportú 25-25
férõhelyes óvoda

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógus
v., öt év szgy.
Elõny: vezetõképzõ, pe-
dagógus-szakvizsga, óvo-
dai v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön.
Pc, f: dr. Galántai György, Sze-
leste község polgármestere
9622 Szeleste,
Berzsenyi D. u. 46.
Tel.: (95) 365-002
E-mail: szeleste@globonet.hu
A pályázatot három példányban
„Igazgatói pályázat” megjelölés-
sel kell benyújtani.

Szendehely Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2640 Szendehely,
Petõfi u. 2.

Általános Iskola
2640 Szendehely,
Szabadság u. 2–4.

Szakirányú felsõfokú v.,
ötéves szgy.
Elõny: német nemzetiség
iránti elkötelezettség.

A megbízás öt évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz.
Pc: Szendehely község polgár-
mestere
2640 Szendehely,
Petõfi u. 2.
Tel./fax: (35) 376-003

Szigetvár Város Önkor-
mányzata Óvodái, Álta-
lános Iskolái és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézménye, Tinó-
di Lantos Sebestyén
Általános Iskola Igazga-
tótanácsa
7900 Szigetvár,
Rákóczi F. u. 9–13.
Tel.: (73) 311-625

Weiner Leó Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
7900 Szigetvár,
Zárda u. 2.

Szakirányú fõiskolai vagy
egyetemi v., 10 év szgy.

ÁEI. 2007. aug. 1.
Pehi: 2007. május 28.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön.
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Cházár András Óvoda,
Általános Iskola, Szak-
iskola, Speciális Szakis-
kola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Pe-
dagógiai Szakszolgálat
2600 Vác,
Március 15. tér 6.
Tel.: (27) 501-186
Fax: (27) 501-676

Zichy úti tagintézmény A képzés típusának meg-
felelõ gyógypedagógiai
tanári (tanulásban és/vagy
értelmileg akadályozottak
pedagógiája) v., öt év
szgy.
Elõny: vezetõi gyak.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket,
különös tekintettel a sajátos ne-
velési igényû tanulók képzésére.
Pc: Cházár András Többcélú
Közoktatási Intézmény
2600 Vác,
Március 15. tér 6.
A pályázatot „Tagintézmény-ve-
zetõi pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.

Váchartyán Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2164 Váchartyán,
Fõ u. 55.

Általános Iskola és Nap-
közi Otthonos Óvoda,
Konyha (közös igazga-
tású intézmény)
2164 Váchartyán,
Halászi K. u. 2.

Szakirányú v.
Elõny: általános iskolában
szerzett vezetõi gyak.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: szl.
A pályázatot zárt borítékban, két
példányban, „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Váchartyán Község Polgár-
mesteri Hivatala, Jushász István
polgármester
2164 Váchartyán,
Fõ u. 55.

Vaszar Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8542 Vaszar,
Fõ u. 29.

Ihász Gábor Általános
Iskola
8542 Vaszar,
Fõ u. 16.

Szakirányú felsõfokú is-
kolai v. és szakképzettség,
legalább ötéves szgy.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napot követõ
testületi ülés.
Lakás nincs.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai életrajz, iskolai,
szakmai végzettséget igazoló ok-
levelet vagy annak hiteles máso-
latát, szakmai gyakorlatot igazoló
hiteles okmányt, nyilatkozatot az
elbírálásban részt vevõk betekin-
tési jogáról.
Pc, f: Vaszar Község Önkor-
mányzat polgármestere
8542 Vaszar, Fõ u. 29.
Tel.: (89) 355-009
A pályázatot öt példányban kell
benyújtani.
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Zádorfalva–Szuha-
fõ–Alsószuha Községi
Önkormányzatok Kép-
viselõ-testületei
3726 Zádorfalva,
Nagy út 16.
Tel.: (48) 358-001,
(48) 358-044
E-mail: zadorfjegy-
zo@freemail.hu

Petõfi Sándor Körzeti
Általános Iskola és
Óvoda
3726 Zádorfalva,
Nagy út 42.

Pedagógus munkakör be-
töltéséhez szükséges fel-
sõfokú iskolai v. és
szakképzettség.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, legalább öt év pe-
dagógus munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: legkésõbb 2007. júl. 30.
Juttatás: szl., étkh: étkezési utal-
vány 5000 Ft/természetbeni étke-
zés 10 000 Ft, vp: 200%, tp:
jogszabály szerint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Községi Önkormányzat pol-
gármestere
f: Gulyásné Deli Ágnes polgár-
mester, Nahajné Bánrévi Ildikó
körjegyzõ
Tel.: (48) 358-044, (48) 358-400

Országos Horvát Ön-
kormányzat Közgyûlése
1089 Budapest,
Bíró Lajos u. 24.

Horvát Tanítási Nyelvû
Óvoda, Általános Iskola
és Diákotthon
6525 Hercegszántó,
Vörös hadsereg u. 17.

Fõiskolán, egyetemen
szerzett tanári v. és szak-
képzettség, horvát nyelv
tanítására jogosító tanári
vagy nyelvtanári v. és
szakképzettség, közokta-
tási vezetõi szakirányú
szakképzettség, legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: legkésõbb 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai ön.
f: Országos Horvát Önkormány-
zat elnöke

Csévharaszt Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2212 Csévharaszt,
Kossuth L. u. 43/B

Balla Károly Általános
Iskola
2212 Csévharaszt,
Kossuth L. u. 43/B
Tel.: (29) 493-010

Szakirányú fõiskolai vagy
egyetemi v., legalább öt-
éves tanítói vagy tanári
szgy.
Elõny: közoktatás-vezetõi
szakképesítés vagy peda-
gógiai szakvizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a beadási határidõ lejártától
számított 30. napot követõ testü-
leti ülésen.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy annak tartalmát a jogsza-
bályban elõírt testületek megis-
merhessék.
Pc, f: Csévharaszt Községi Ön-
kormányzat polgármestere
2212 Csévharaszt,
Kossuth L. u. 43/B
Tel.: (29) 493-001
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Ikervári Általános Mû-
velõdési Központ Intéz-
ményfenntartó
Társulása Társulási
Tanácsa
9756 Ikervár,
Kossuth u. 47.

Ikervári Általános Mû-
velõdési Központ

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXXIX. tv.
18. § (1)–(7) bekezdése, a
138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet, valamint a
150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet 6. § (7) bekezdé-
se alapján: szakirányú fel-
sõfokú v., legalább ötéves
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30. na-
pon.
Juttatás: vp. 200%
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz.
f: Szabó Béla, a Társulás Tanács
elnöke
Tel.: (95) 490-001
Dr. Lendvai Róbert körjegyzõ
Tel.: (95) 554-000
Rauchné Király Zsuzsanna
jegyzõ
Tel.: (95) 490-001

Kál Nagyközség Önkor-
mányzatának Kép-
viselõ-testülete
3350 Kál,
Szent István tér 2.

Általános Mûvelõdési
Központ

Felsõfokú pedagógusi v.,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2007. május 31.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön.
Pc: Kál Nagyközség Polgármes-
teri Hivatala, Tompa Vilmos pol-
gármester
3350 Kál,
Szent István tér 2.

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

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Gyer-
mekvédelmi Központja
6000 Kecskemét,
Balaton u. 24.

A 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mellék-
letének I. rész II/2. pont-
jában elõírt képesítés,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõfo-
kú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás, il-
letve a közoktatás
területén végzett munka-
körben szerzett szgy., az
intézményben fennálló
határozatlan idõre szóló
kinevezés, illetõleg a ve-
zetõi megbízással egyide-
jûleg felsõfokú
végzettségû vagy felsõfo-
kú szakmai képesítést
igénylõ munkakörben tör-
ténõ határozatlan idõre
szóló kinevezés, szociális
szakvizsga.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben va-
ló megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejét követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai életrajz, a végzettséget iga-
zoló okmányt vagy hitelesített
másolatát, személyes adatok ke-
zelésére vonatkozó nyilatkozatot.
A pályázatot egy példányban
Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés
elnökének kell benyújtani.
6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3.
f: Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Hivatalánál Csajka Jó-
zsefné Rebek Éva fõtanácsosnál
Tel.: (76) 513-829
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Mórahalom Város Kép-
viselõ-testülete
6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.

Móra Ferenc Általános
Mûvelõdési Központ
(az intézmény önálló
gazdálkodási és munkál-
tatói jogkörrel nrendel-
kezik)

Felsõfokú szakirányú v.,
legalább 10 éves szgy.,
szakvizsga, mórahalmi la-
kóhely, legalább tízéves
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a pályázat megjelenésétõl
számított 60. nap.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai életrajz, szakmai gyakorlat
igazolását.

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás pedagógus-álláshelyek betöltésére

Pedagógus

Bánki Donát Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
8400 Ajka,
Bródy I. u. 2.
Tel./fax: (88) 508-200

Matematika–fizika sza-
kos tanár

közlekedésgépész,
gépész

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pbhi: 2007. jún. 30.
Pc: Nagy Zoltán igazgató.
Bánki Donát Szakképzõ Iskola
és Kollégium
8400 Ajka,
Bródy I. u. 2.
Tel./fax: (88) 508-200

ÁMK Nikosz Beloian-
nisz Általános Iskola
2455 Beloiannisz,
Rákóczi u. 26.
Tel.: (25) 225-109

Óraadó tanár az alábbi
szakokra:
ének–zene,
matematika,
fizika,
földrajz,
továbbá megüresedõ ta-
nítói állásra pályakezdõ
tanítók jelentkezését
várjuk

2007/2008-as tanévre

Általános és Zene-
iskola
7827 Beremend,
Szabadság tér 11.
Tel./fax: (72) 574-014
E-mail: admin@al-
tiskbmend.sulinet.hu

Magyar- és angoltanár Egyetemi vagy fõiskolai
v.
Elõny: mindkét szakvég-
zettség

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. máj. 31.
Juttatás: étkh., szl.
Pc: Klingl Erzsébet intézmény-
vezetõ
Tel.: (72) 574-015

Békés Városi Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont
5630 Békés,
Jantyik M. u. 23–25.
Tel.: (66) 411-142
E-mail: bekesikultu-
ra@freemail.hu

Békés Városi ÁMK
Alapfokú Mûvészeti
Iskolája
5630 Békés,
Petõfi u. 1.
Tel.: (66) 411-819
E-mail: bekeszeneisko-
la@globonet.hu
zongora szakos tanár
szolfézs (zongora) sza-
kos tanár

Zenemûvészeti fõiskolai
v.
Elõny: szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. máj. 30.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Békés Városi Általános Mû-
velõdési Központ
Benéné Szeretõ Hajnalka igaz-
gató
5630 Békés,
Jantyik M. u. 23–25.

Csepeli Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola
és Szakiskola
1211 Budapest,
Szent Imre tér 11.

Szakács szakoktató
Pincér szakoktató

Fõiskolai v., vagy érett-
ségi + szakma + mester-
vizsga, továbbtanulási
kötelezettséggel

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Kozák György igazgató.
Tel.: 276-4676
Fax: 276-7034
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Szügyi Dániel Refor-
mátus Általános Iskola
5510 Dévaványa,
Vörösmarty út 2.
Tel./fax: (66) 483-342
E-mail: szugyi-
ref@freemail.hu

Részmunkaidõs mate-
matika–fizika szakos
tanár

Lelkészi ajánlás, refor-
mátus vallás, példás ma-
gán- és hitélet

Pbhi: 2007. máj. 30.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: dr. Csatáriné Tóth Éva igaz-
gató.
Tel./fax: (66) 483-342

Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakkö-
zépiskola és
Szakiskola
2400 Dunaújváros,
Kossuth L. u. 10/A

Magyar–történelem
szakos tanár,
matematika–fizika sza-
kos tanár
angol–bármely szakos
tanár

Egyetemi v.

Fõiskolai v.

F: személyesen az iskola titkár-
ságán vagy telefonon.
Tel.: (25) 410-254, (25) 402-192

Szent István Gimnázi-
um
2500 Esztergom,
Kis-Duna sétány 1.

Kémia–bármely szakos
tanár
matematika–fizika– in-
formatika szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: Sitku Pál igazgató

Teleki Sámuel Általá-
nos Iskola
2030 Érd,
Törökbálint út 1.
Tel.: (23) 372-647

Részmunkaidõs (he-
lyettesítés céljából) ál-
talános iskolai német
szakos tanár

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Szf. nincs.
Jelentkezés levélben vagy
e-mailben
teleki_s@freemail.hu

Kossuth Lajos Általá-
nos és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola
5525 Füzesgyarmat,
Széchenyi u. 2.

Zongora–magánének
szakos tanár

ÁEI: 2007. szept. 1.
Részmunkaidõ is lehetséges

Bessenyei György
Gimnázium és Kollégi-
um
4600 Kisvárda,
Iskola tér 2.
Gimnázium
Tel.: (45) 410-045,
(45) 410-793

Biológia–kémia,
biológia–földrajz,
matematika–fizika
vagy
kémia vagy informati-
ka,
testnevelés

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Juttatás: étkh.
Pc: Bíró Gábor igazgató

Bessenyei György
Gimnázium és Kollégi-
um Felnõttoktatási Ta-
gozat
4600 Kisvárda,
Iskola tér 2.
Tel.: (45) 410-045,
(45) 410-793

Magyar–bármely sza-
kos tanár
(helyettesítõ)

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Juttatás: étkh.
Pc: Bíró Gábor
igazgató
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Illésy Sándor Szakkö-
zép- és Szakiskola
5310 Kisújszállás,
Arany J. út 1/A

Német szakos középis-
kolai tanár

Szakelmélet tanár

Szakelméleti tanár

Faipari szakoktató

Fémipari szakoktató

Egyetemi vagy fõiskolai
v.

Vendéglátó fõiskolai
élelmezési szakirány

Kereskedelmi fõiskolai
kereskedelmi szak

Fõiskolai v.

ÁEI: 2007. aug. 21.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ 30. nap.
Juttatás: étkh.
Pc: Debreczeny Zoltán igazgató.
Tel.: (59) 321-329

Apponyi Sándor Me-
zõgazdasági Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
7184 Lengyel,
Petõfi u. 5.

Matematika–fizika,
kémia–biológia szakos
tanár

Szakirányú felsõfokú v. Pehi: a hirdetés megjelentetését
követõ 30 nap.
Juttatás: szl., tp., kedvezményes
étkezés biztosítása.
F: Bujdosó Lászlóné igazgató
Tel.: (74) 482-375

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

Biológia–kémia szakos
tanár

ÁEI: 2007. aug. 21.
Pbhi: 2007. júl. 1.
Pehi: 2007. aug. 1.

Mosonyi Mihály Zene-
iskola, Alapfokú Mû-
vészetoktatási
Intézmény
9200 Mosonmagyaró-
vár,
Engels u. 12.

Gordonka szakos tanár

Hegedû szakos tanár

Zongora szakos tanár

ÁEI: 2007. aug. 16.
Juttatás: étkh.
Tel./fax: (96) 576-538
E-mail: mmzene@enternet.hu

Damjanich János Gim-
názium, Szakközépis-
kola és Kollégium
2760 Nagykáta,
Dózsa Gy. út 26/A
Tel.: (29) 440-037

2 fõ pedagógus Egyetemen szerzett ma-
tematika–bármely szakos
középiskolai diploma,
egyetemen szerzett infor-
matika–bármely szakos
középiskolai diploma

ÁEI: 2007. aug. 16.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

Toldi Miklós Élelmi-
szeripari Középiskola,
Szakiskola és Kollégi-
um
2750 Nagykõrös,
Ceglédi u. 23.

Informatika szakos ta-
nár

Egyetemi v.
(lehet utolsó éves egyete-
mista is)

ÁEI: azonnal.
Juttatás: szf., étkh.
F: Marton Gézáné igh.
Tel.: (53) 351-922

Nevelési Tanácsadó
4400 Nyíregyháza,
Krúdy köz 4–10.
Tel./fax: (42) 594-130

Logopédus (nyíregyhá-
zi központi kistérségi
feladatellátásra
12 km-en belüli körzet-
ben)

logopédus (nyíregyházi
központú feladatellá-
tásra

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. máj. 15.
Pehi: 2007. máj. 31.
Juttatás:
p: különleges szakértelmet
igénylõ tevékenység szerint
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Általános Iskola
3964 Pácin,
Honvéd u. 2.

2 fõ tanító Fõiskolai tanítói v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. máj. 31.
Pc: Szabó Tiborné igazgató

Acsády Ignác Szak-
képzõ Iskola és Kollé-
gium
8500 Pápa,
Erkel Ferenc u. 39.

Villamosipari (erõsára-
mú) mérnök tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: 2007. júl. 15.
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: igazgató

II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola és Gim-
názium
2000 Szentendre,
Rákóczi F. u. 6.
Tel.: (26) 311-238

Informatika–technika
szakos tanár

Informatikából egyetemi
v.

ÁEI: 2007. aug. 15.
Pehi: 2007. jún. 15.
Pc: Hajdú Gábor igazgató

Szõdligeti Általános
Iskola
2133 Szõdliget,
Rákóczi u. 1–3.

Matematika–informati-
ka vagy
matematika–angol sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: leadástól számított 15 na-
pon belül.
Tel.: (27) 590-086,
(27) 590-080, (30) 606-3756

Bartók Béla Alapfokú
Mûvészetoktatási In-
tézmény
2767 Tápiógyörgye,
Petõfi S. u. 12.

Félállású fuvolatanár

Félállású trombi-
ta–mélyréz tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2007. máj. 1.
Juttatás: útiköltség-térítés.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló oklevél hi-
teles másolatát.
Pc: Toperczer Tibor igazgató
Tel.: (53) 383-088

Béri Balogh Ádám
Gimnázium és Kollégi-
um
7090 Tamási,
Bezerédj u. 1.

Biológia–kémia szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pc: Örményiné Pápai Zsuzsanna

Bethlen Gábor Refor-
mátus, Tagozatos Álta-
lános Iskola,
Szakiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási In-
tézmény, Kollégium és
Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani
Intézmény
5200 Törökszentmik-
lós,
Bethlen Gábor út 1.
Tel.: (56) 390-286,
(56) 395-552
E-mail: bethlen@ex-
ternet.hu

Angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v.
Elõny: angol–német
szak, angol–informatika
szak, református vallás

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. jún. 30.
Pc: Virágné Katona Zsuzsanna
igazgató
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Hevesy György Általá-
nos Iskola
2194 Tura,
Hevesy György út 1.

Matematika–fizika sza-
kos tanár

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
17. § (1) bek. szerinti v.
és szakképzettség

ÁEI: 2007. aug. 15.

Általános Iskola
4287 Vámospércs,
Iskola u. 1.

Matematika–technika
vagy
bármely szakos tanár

gyógypedagógus

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pc., f: Deákné Demjén Ilona
igazgató
Tel.: (52) 591-019

Lajtha László Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény
1204 Budapest,
Ady Endre u. 98.
Tel./fax: 285-3420

Gitártanár
(félállás, határozatlan
idõre)

népzenetanár
(félállás, határozott idõ-
re)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Harmónia Zeneiskola
Üllõ

Gitár (teljes állás)
Ütõ (teljes állás)
Helyettesítésre, mini-
mum két évre:
zongora (teljes állás),
magánének (félállás),
szolfézs (félállás),
zenei könyvtári (heti öt
óra) szakos tanár

ÁEI: 2007. szeptember
harmonia@hu.inter.net

Óvodapedagógus

Csillagszem Óvoda
6035 Ballószög,
Zrínyi u. 2.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógus

ÁEI: azonnal.
Pc: Kovácsné Szél Emma óvo-
davezetõ

Összevont Napközi
Otthonos Óvodák
5830 Battonya,
Fõ u. 32.

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: azonnal.
Jelentkezés: Mudrity Istvánné
óvodavezetõ
Tel.: (68) 456-092,
(70) 333-6464
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

Gyermekkert Óvoda
2800 Tatabánya,
Mártírok útja 57.
Tel.: (34) 310-273

Gyermekkert Óvoda
Rét utcai telephely
2800 Tatabánya,
Rét u. 28.

Fõiskolai óvodapedagó-
gus v.

ÁEI: 2007. aug. 21.
Pbhi: 2007. máj. 30.
Pehi: 2007. júl. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Bakonyi Andrásné óvodave-
zetõ
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Középiskolai érettségi bizonyítványok érvénytelenítése

A Madách Imre Gimnázium (2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 4. Pf. 83.) kezelésében lévõ alábbi sorszámú bizonyítványok
elvesztek, ezek felhasználása érvénytelen.

PO1 1 040457 sorszámú érettségi bizonyítvány, valamint
PTG 025289
PTG 022037
PTG 022044
PTG 022049
PTG 022091
PTG 022110
PTG 022155
PTH 045743
PTH 045755
PTH 045810
PTH 045813
PTH 045820
PTH 045823
PTI 017582
PTI 017588
PTI 017482
PTJ 042540
PTJ 042580
PTJ 042604 sorszámú (19 db) középiskolai bizonyítvány.

Soós Zoltán s. k.,
igazgató

Zárás után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A DEBRECENI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
oktatási rektorhelyettesi,
tudományos rektorhelyettesi és
stratégiai rektorhelyettesi tisztség ellátására

A megbízás 2007. július 1-jétõl 2010. június 30-ig szól. A rektorhelyettesek feladatait, jog- és hatáskörét a szervezeti és
mûködési szabályzat határozza meg.
A megbízásra pályázhatnak az egyetem teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi, fõiskolai tanárai, egyetemi docen-
sei, akik a megbízás ideje alatt nem töltik be 65. életévüket.
Pályázati feltétel továbbá az egyetemi vezetõi gyakorlat, államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret, tárgyalóképes angolnyelv-tudás (amennyiben nem angol nyelvbõl rendel-
kezik középfokú „C” típusú nyelvvizsgával).
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot, a megpályázott vezetõi tisztség feladatkörével kapcsolatos
terveit, elképzeléseit, fontosabb publikációk, tudományos munkák, díjak jegyzékét, minden olyan dokumentumot, ame-
lyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagát a
vonatkozó jogszabályok szerint erre jogosult testületek megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot két példányban az egyetem rektorának címezve a rektori titkárságra kell benyújtani (Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást dr. Nagy János, az egyetem rektora ad, telefon: (52) 412-060.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Debreceni Egyetem ……… rektorhelyettesi megbízására”.

Prof. Dr. Nagy János s. k.,
rektor
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A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
DIAGNOSZTIKAI ÉS MENEDZSMENT INTÉZET
Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszékén
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a karon oktatott szakokon a végzettségének megfelelõ tantárgyak oktatása (el-
sõsorban az egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, egészség-gazdaságtan, egészségügyi finanszírozás és ellenõrzés,
minõségbiztosítás, menedzsment, gyógyszergazdaságtan) magyar és idegen nyelven; tantárgyvezetõi, tananyagtarta-
lom- és tantervfejlesztési feladatok ellátása; hazai és nemzetközi publikációk formájában megnyilvánuló önálló tudomá-
nyos tevékenység végzése; részvétel a kari tudományos diákköri és szakdolgozati tevékenységben, új szakok indításá-
ban, a hazai és külföldi szakmai kapcsolatok erõsítésében és aktív pályázati tevékenységben.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: általános orvosi oklevél, közgazdasági jellegû másoddiploma, tudomá-
nyos minõsítés (PhD), felsõoktatási, államigazgatási (egészségbiztosítási) és kutatási gyakorlat, angol és német nyelvbõl
államilag elismert nyelvvizsga. Külföldön szerzett szakirányú posztgraduális végzettség (MSc) elõnyt jelent.
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, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

A GÁBOR DÉNES FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet az
Alap és Mûszaki Tudományok Tanszék és a
Szoftvertechnológia Tanszék
tanszékvezetõi állására

A megbízandó tanszékvezetõ feladata:
– az oktatási szervezeti egység oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, korszerûsítése,
– fejlesztési stratégiák kidolgozása,
– a tanszék oktatói és kutatói szakmai fejlõdésének elõsegítése,
– részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában,
– a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése,
– a hallgatók tudományos munkájának ösztönzése, a szükséges szakmai feltételek megteremtése,
– tehetséggondozás.

Feladatát a fõiskola honlapján megtekinthetõ szervezeti és mûködési szabályzat, valamint a rektor – részletes munkaköri
leírásban – határozza meg. A vezetõi megbízás 2007. szeptember 1.–2012. június 30. közti határozott idõtartamra szól a
Gábor Dénes Fõiskolával létesített határozatlan idejû munkaviszony létesítése mellett.

A pályázat feltételei:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– vezetõi-szervezõi gyakorlat,
– megfelelés a felsõoktatásról szóló, 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint a Gábor Dénes Fõiskola SZMSZ-e okta-
tói foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak: informatikai vagy mûszaki tudományterületen megszerzett
tudományos fokozat,
– informatikai vagy mûszaki tudományterületen legalább tízéves szakmai, valamint legalább ötéves felsõoktatási tapasz-
talat,
– szakmai közéleti aktivitás,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok során szerzett gyakorlat, legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete.

1326 OKTATÁSI KÖZLÖNY 12. szám



A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– a tanszék vezetésére vonatkozó elképzelését,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– a fontosabbnak ítélt publikációinak jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, a szakképzettséget, a tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát,
– külsõ pályázó esetében 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a fõiskola bizottságai és testületei megismerjék.

A szabályszerûen összeállított pályázatot 2 példányban a közzétételt követõ 30 napon belül a Gábor Dénes Fõiskola
Rektori Hivatalába címezve (1115 Budapest, Etele út 68. VI. 624.) lehet benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban a rektori hivatal ad további információt.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésõbb 2007. augusztus 15.

tudományos rektorhelyettesi tisztség betöltésére

A kinevezésre kerülõ tudományos rektorhelyettes feladatkörébe tartozik:
– a fõiskola oktatási-kutatási fejlesztési-innovációs (O+K+F+I) bázissá fejlesztésének koordinálása,
– a fõiskola tudományos életének, K+F tevékenységének irányítása, koordinálása, jelentõs élénkítése, fejlesztése,
– a hallgatók tudományos munkájának ösztönzése, a szükséges szakmai feltételek megteremtése, tehetséggondozás
koordinálása,
– a tudományos továbbképzés koordinálása,
– a fõiskola hazai és nemzetközi, tudományos kapcsolatainak fejlesztése és ápolása,
– a fejlesztésre irányuló pályázati tevékenység koordinálása.

Feladatát a fõiskola honlapján megtekinthetõ szervezeti és mûködési szabályzat, valamint a rektor – részletes munkaköri
leírásban – határozza meg. A magasabb vezetõi megbízás 2007. szeptember 1.—2012. június 30. közti határozott idõtar-
tamra szól a Gábor Dénes Fõiskolával létesített határozatlan idejû munkaviszony létesítése mellett.

A pályázat feltételei:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– vezetõi-szervezõi gyakorlat,
– megfelelés a felsõoktatásról szóló, 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint a Gábor Dénes Fõiskola SZMSZ-e okta-
tói foglalkoztatási követelmény-rendszerében foglaltaknak: informatikai vagy mûszaki tudományterületen megszerzett
tudományos fokozat,
– informatikai vagy mûszaki tudományterületen legalább tízéves szakmai, valamint legalább ötéves felsõoktatási tapasz-
talat,
– szakmai közéleti aktivitás,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok során szerzett gyakorlat, legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– a tudományos terület vezetésére vonatkozó elképzelését,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– a fontosabbnak ítélt publikációinak jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, a szakképzettséget, a tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát,
– külsõ pályázó esetében 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a fõiskola bizottságai és testületei megismerjék.
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A szabályszerûen összeállított pályázatot 2 példányban a közzétételt követõ 30 napon belül a Gábor Dénes Fõiskola
Rektori Hivatalába címezve (1115 Budapest, Etele út 68. VI. 624.) lehet benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban a rektori hivatal ad további információt.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésõbb 2007. augusztus 15.

Dr. Szelezsán János s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira és egyéb vezetõi állások betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Bokod-Szákszend Köz-
ségi Önkormányzatok
Közoktatási és Közmû-
velõdési Intézmény-
fenntartó Társulása
2855 Bokod,
Hõsök tere 6.

Bokod-Szákszend Kis-
térségi Napközi Ottho-
nos Óvoda
2855 Bokod,
Fõ u. 47/a.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább ötéves
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
f: Valter Alajos T. T.-elnök,
tel.: (34) 490-151

Csurgó Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.

I. Sz. Mókuskert Tag-
óvoda – Városi Óvodák
Központi Intézménye
8840 Csurgó,
Petõfi tér 27.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettségnek
megfelelõ legalább öt
év óvodában, óvodape-
dagógus-munkakörben
eltöltött szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 15.
Juttatás: vp. 230%.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., a végzett-
ségeket igazoló dokumentumok
hiteles másolatát, öt évre szóló
vpr., nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó személyét érintõ kérdés
tárgyalásakor nyílt vagy zárt
ülést kér.
Pc: Csurgó város polgármestere
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
f: Szabó Sándor
Tel.: (82) 571-014, (82) 471-388

Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Baknyszentlászló, Ba-
konygyirót és Fenyõfõ
Önkormányzatok Kép-
viselõ-testületei
8431 Bakonyszent-
lászló, Vak Bottyán
u. 1.

Szent László Általános
Iskola és Óvoda
8431 Bakonyszent-
lászló, Petõfi u. 1.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2017. júl. 31-ig,
tíz évre szól.
Pehi: 2007. jún. 15.
Pc: Bakonyszentlászló, Bakony-
gyirót, Fenyõfõ körjegyzõsége
8431 Bakonyszentlászló, Vak
Bottyán u. 1.

Becsvölgye és Kustán-
szeg Községek Önkor-
mányzata
8985 Becsvölgye, Ko-
pácsi út 35.
8919 Kustánszeg, Kos-
suth L. út 45.

Szegi Suli Általános
Iskola és Nyitnikék
Óvoda
8985 Becsvölgye,
Fõ út 61.

Szakirányú egyetemi,
vagy fõiskolai v., szgy.
Legalább ötéves peda-
gógus-munkakörben
szerzett gyak.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakirányú szakvizs-
ga vagy megkezdett ez
irányú tanulmány, veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 20.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai tevékenységet
tartalmazó ön., az iskolai vég-
zettséget és képesítést igazoló
okirat hiteles másolatát, nyilat-
kozatot arról, hogy hozzájárul
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a pályázat során benyújtott ada-
tai és a pályázat tartalmának
nyilvános kezeléséhez. A pályá-
zatot személyesen vagy postai
úton kell benyújtani.
Pc: Becsvölgye község polgár-
mestere 8985 Becsvölgye, Ko-
pácsai út 53.
f: Magai Ágota polgármester
Tel.: (92) 563-015

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

Nevelési Tanácsadó
1075 Budapest, Rum-
bach Sebestyén u. 10.

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés. A szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2007. jan. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. dec. 15.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Mûvelõdési Iroda 1076 Bu-
dapest, Garay u. 5.
Tel.: 462-3395

Csurgó Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.

Csurgói Általános és
Mûvészeti Iskola
8840 Csurgó, Kossuth
u. 3.

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 18. § (1) bekezdés
a, b), c) pontja és a
(7) bekezdés alapján.
Elõny: mûvészeti kép-
zésben szerzett tapasz-
talat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 15.
Juttatás: vp. 300%, szl.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., a végzett-
ségeket igazoló dokumentumok
hiteles másolatát, az újonnan
alakuló közös igazgatású közok-
tatási intézményre öt évre szóló
vpr., nyilatkozat arról, hogy a
pályázó személyét érintõ kérdés
tárgyalásakor nyílt vagy zárt
ülést kér.
A pályázat kiírója fenntartja azt
a jogát, hogy az intézmény szer-
vezeti átalakítása esetén a pályá-
zati kiírást visszavonja.
Pc: Csurgó város polgármestere
f: Szabó Sándor
Tel.: (82) 571-014, (82) 471-388

Edelény Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3780 Edelény,
István király u. 52.
Tel.: (48) 524-100

Izsó Miklós Gimnázi-
um, Szakképzõ Iskola
és Diákotthon
3780 Edelény,
Borsodi út 34.

Szakirányú felsõfokú
v., pedagógus-szakvizs-
ga, legalább öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2017. júl. 31-ig,
10 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakirányú felsõfokú végzettsé-
get és a pedagógus-szakvizsgát
igazoló okirat közjegyzõ által hi-
telesített másolatát, szakmai ön.
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A pályázati kiírást 15 napon ke-
resztül meg kell jelentetni a Vá-
rosi Televízió Képújságában.
A képviselõ-testület a vezetési
programokat az Országos szak-
értõi névjegyzékben szereplõ
szakértõvel véleményezteti.
A jogszabályban biztosított véle-
ménynyilvánítási joggal rendel-
kezõ szervezetek véleményének
beérkezése után a pályázatokat a
képviselõ-testület Oktatási-köz-
mûvelõdési, Ifjúsági és Sport Bi-
zottsága véleményezi.
Pc: Edelény város polgármestere
3780 Edelény, István király u. 52.

Keszthely Város
Önkormányzata
8360 Keszthely,
Fõ tér 1.

Festetics György
Zeneiskola

Zeneiskolai tanári vagy
mûvészi-tanári v., leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvi-
selõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., nyilatkozat arról,
hogy pályázatába az elbírálásban
részt vevõk betekinthetnek.
Pc: Keszthely város polgármes-
tere 8360 Keszthely, Fõ tér 1.
f: személyesen a polgármesteri
hivatal titkárságán vagy telefo-
non tel. (83) 505-533

Varga Domokos Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont Igazgatótanácsa
6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 7.

Alapfokú Mûvelõdési
Iskola

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., leg-
alább öt év szgy.
Kiemelkedõ szakmai te-
vékenység.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. aug.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó személyi adatait tartal-
mazó szakmai ön.
Pc: Varga Domokos Általános
Mûvelõdési Központ Horváth
Tibor igazgató 6090 Kunszent-
miklós, Damjanich u. 7.
Tel.: (76) 351-344

Nógrádsáp Községi Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2685 Nógrádsáp,
Hunyadi út 7/II.

Fekete István Általános
Iskola és Szakmunkás-
képzõ Szakiskola

Pedagógiai képesítés,
legalább ötéves pedagó-
giai gyak.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig szól.
Pehi: a megjelenést követõ
45. nap.
A pályázathoz csatolni kell: kéz-
zel írott szakmai ön.
f: Pintér Bertalan polgármester
Tel.: (35) 380-931
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Szabolcsveresmart Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete

Kazinczy Ferenc Álta-
lános Iskola és Száz-
szorszép Óvoda

Az intézmény típusának
megfelelõ felsõfokú is-
kolai v., elõny: közok-
tatás-vezetõ szak-
irányú v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, közjegyzõ által
hitelesített oklevélmásolat.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.
Pc: Szabolcsveresmart Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
Nagy Béla polgármester.
A pályázatot „Igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel kell benyúj-
tani.

Taktaszada Község
Képviselõ-testülete
3921 Taktaszada,
Kossuth u. 74.

Micimackó Napközi
Otthonos Óvoda

Fõiskolai, egyetemi
szintû pedagógus v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
öt év pedagógusi mun-
kakörben szerzett szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: közoktatásveze-
tõi képesítés, vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2007. júl. 16.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a megjelenést követõ
90. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Taktaszada község polgár-
mestere 3921 Taktaszada, Kos-
suth u. 74.
f: (47) 392-002

Egyéb vezetõi állások

Kengyel Község Képvi-
selõ-testülete
5083 Kengyel, Szabad-
ság út 10.

Általános Mûvelõdési
Központ (az intézmény
az általános iskola, a
mûvelõdési ház és a
könyvtár összevonásá-
val jön létre)

Tanári és közmûvelõdé-
si, vagy ezzel egyenér-
tékû v., legalább 10 évi
vezetõi gyakorlat,
elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképesítés.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz.
A pályázatot kézzel vagy írógép-
pel írva kell benyújtani.
Pc: Czédly Gyula polgármester
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
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Komádi Városi Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
4138 Komádi, Hõsök
tere 4.

Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítõ Szolgálat
4138 Komádi, Hõsök
tere 10.

Felsõfokú szociális
alapvégzettség, leg-
alább öt év felsõfokú
végzettséget, vagy fel-
sõfokú szakmai képesí-
tést igénylõ, a
gyermekvédelem terü-
letén végzett munka-
körben szerzett szgy.,
szociális szakvizsga.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 31-ig
szól.
Pbhi: az utolsóként megjelenõ
hivatalos lap megjelenésétõl szá-
mított 30 napon belül.
Pehi: várhatóan a képviselõ-tes-
tület 2007. júniusi ülésén.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., a szakképzettséget
igazoló oklevél közjegyzõ által
hitelesített másolatát, szakmai
gyakorlatot igazoló hiteles ok-
mányokat.
Pc: polgármester 4138 Komádi,
Hõsök tere 4.

Varga Domokos Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont Igazgatótanácsa
6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 7.

Varga Domokos Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont Egységes
Pedagógiai Szakszolgá-
lat

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., leg-
alább öt év szgy., ki-
emelkedõ szakmai
tevékenység.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. augusztus.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó személyi adatait tartal-
mazó szakmai ön.
Pc: Varga Domokos Általános
Mûvelõdési Központ Horváth
Tibor igazgató 6090 Kunszent-
miklós, Damjanich u. 7.
Tel.: (76) 351-344

Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógusállások

Palotás Gábor Általá-
nos Iskola
1021 Budapest, Ötvös
János u. 7.
Tel./fax: 391-4830,
200-3677

Kémia–fizika–informa-
tika szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 21.
Pehi: 2007. jún. 30.
Juttatás: gyógypedagógiai pótlék
és étkh.

Horváth Boldizsár Köz-
gazdasági és Informati-
kai Szakközépiskola
9700 Szombathely,
Zrínyi Ilona u. 12.

Matematika–fizika sza-
kos tanár,
informatika szakos ta-
nár,
2 fõ közgazdásztanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 21.

Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Eötvös József Gimnázi-
uma, Szakközépiskola
és Kollégiuma
2890 Tata,
Tanoda tér 5.

Testnevelõ

Könyvtáros tanár

Biológia–angol szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: a közzétételétõl számított
60 nap.
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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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