
JOGSZABÁLY

A szociális és munkaügyi miniszter
16/2007. (IV. 13.) SZMM

rendelete
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés

fejlesztésének támogatásáról szóló
2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló

13/2004. (IV. 27.) OM rendelet módosításáról

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésé-
nek támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szht.) 28. § (4) bekezdésének a)–d) pont-
jaiban foglalt felhatalmazás alapján, valamint a 170/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában foglalt feladat-
körében eljárva – a 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
2. § b) pontja alapján az oktatási és kulturális miniszterrel
és a 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 2. § b) pontja
alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a követke-
zõket rendelem el:

1. §

(1) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejleszté-
sének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény

végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a (3) bekezdésének
e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bejelentkezési nyomtatvány a következõ adatokat
tartalmazza:)

„e) cégjegyzék szám, egyéni vállalkozói igazolvány
száma, nyilvántartási szám,”

(2) A Rendelet 1. §-ának (4) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:

(A bejelentkezési nyomtatványhoz a következõ eredeti
okiratokat, vagy azok cégszerû aláírással hitelesített má-
solatát kell csatolni:)

„d) a területi gazdasági kamarának az oktatott szakképe-
sítés tekintetében illetékes gazdasági érdekképviseleti
szervezettel együttmûködve kiadott és érvényben lévõ be-
vezetõ ellenõrzés határozatát 6 hónapon belül, de legké-
sõbb az elszámolás benyújtásának idõpontjáig a tanúsítvá-
nyát arról, hogy a kérelmezõ rendelkezik a szakmai gya-
korlati képzéshez jogszabályban elõírt feltételekkel.”

(3) A Rendelet 1. §-a (6) bekezdésének a) és c) pontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Az együttmûködési megállapodásnak a következõket
kell tartalmaznia:)
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„a) az együttmûködési megállapodást kötõ felek
aa) nevét (cégnevét),
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) statisztikai számjelét,
ae) cégjegyzék számát, egyéni vállalkozói igazolvány

számát, nyilvántartási számát,
af) szakképzõ iskolának a közoktatásról szóló 1993.

évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997.
(II. 13.) Korm. rendelet 12/A. § (5) bekezdése szerinti azo-
nosítóját, illetve

ag) felsõoktatási intézménynek a 2005. évi CXXXIX.
törvény 35. § (2) bekezdése szerinti intézményi azonosító-
ját (a továbbiakban: OM azonosító),”

„c) a szakképzõ iskola, illetve a felsõoktatási intéz-
mény szakmai programjában, tantervében szereplõ gya-
korlati képzés idõtartamát, valamint a kiegészítõ gyakorla-
ti képzés arányát a hozzájárulásra kötelezettnél tan-
évenként,”

(4) A Rendelet 1. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) Az Szht. 7. § (9) bekezdése alapján a gyakorlati
képzést teljesen megszüntetõ, vagy egy oktatási éven túl
szüneteltetõ hozzájárulásra kötelezettnek, ha ezt követõen
az Szht. 4. § (1) bekezdése szerinti gyakorlati képzés szer-
vezésével teljesíti szakképzési hozzájárulási kötelezettsé-
gét, az (1) bekezdése szerint kell eljárnia.”

2. §

(1) A Rendelet 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A hozzájárulásra kötelezett az 1. és 2. §-okban
megjelölt okiratokat 5 évig köteles megõrizni és ellenõrzés
során rendelkezésre bocsátani.”

(2) A Rendelet 2. §-a a következõ (6) és (7) bekezdések-
kel egészül ki:

„(6) Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett két egy-
mást követõ évben nem nyújt be az (1) bekezdés alapján
bevallást és elszámolást, az NSZFI törli a nyilvántartásá-
ból, és errõl értesíti a hozzájárulásra kötelezettet, valamint
az APEH illetékes igazgatóságát.

(7) Ha a hozzájárulásra kötelezett a (6) bekezdésben
említett idõszak alatt, illetve azt követõen a bevallás és el-
számolás pótlásáig gyakorlati képzést szervezett, akkor a
kötelezettség teljesítéséig az Szht. 5. § hatálya alá tartozó
hozzájárulásra kötelezettnek kell tekinteni, ezért nem
csökkentheti az Szht. 4. § (2) bekezdése alapján bruttó kö-
telezettségét, nem érvényesíthet költségelszámolást, illet-
ve nem nyújthat az Szht. 4. § (8) bekezdésében szabályo-
zott költség-hozzájárulást. Az elmulasztott évekre vonat-
kozó bevallását az APEH illetékes igazgatóságához kell
benyújtania, és ha ezt követõen az Szht. 4. §-ának (1) be-
kezdése szerinti gyakorlati képzés szervezésével kívánja
teljesíteni szakképzési hozzájárulási kötelezettségét, e
rendelet 1. § (1) bekezdése szerint kell eljárnia.”

3. §

A Rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Ha a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §

(1) bekezdése alapján gyakorlati képzés megszervezésével
teljesítõ hozzájárulásra kötelezett a csoportos gyakorlati
képzést közvetlenül szolgáló, az Szht. 19. §-ának 4. pontja
szerinti tárgyi eszköz (a továbbiakban: tárgyi eszköz) be-
szerzésre fordított költségét az Szht. 4. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján számolja el, akkor a tárgyi eszközt köte-
les elkülönítetten nyilvántartani és 5 évig – ingatlan esetén
10 évig – gyakorlati képzés céljaira használni. Tárgyi esz-
közként elszámolt biológiai alapok, tenyészállatok és sza-
porítóanyagok esetében az idõtartam 5 évnél rövidebb is
lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési okok indokol-
ják.

(2) A tárgyi eszköz – az (1) bekezdésben meghatározott
idõtartamon belül – csak az NSZFI elõzetes írásbeli hozzá-
járulásával terhelhetõ meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tárgyi eszköz esetében, ha a
rendeltetésszerû használatbavétel hónapjától számított
60 hónapon, illetve – ha a tárgyi eszköz ingatlan – 120 hó-
napon belül

a) a tárgyi eszközt értékesítik, a jelzett idõszak hátra-
lévõ hónapjaira idõarányosan esõ bekerülési értéknek,

b) a tárgyi eszköz bérbeadása esetén a jelzett idõszak
hátralévõ hónapjaira idõarányosan esõ bekerülési értékbõl
a bérbeadás idejére jutó részének
azt a hányadát kell a Magyar Államkincstárnál (a továb-
biakban: Kincstár) vezetett NSZFI-Munkaerõpiaci Alap
(a továbbiakban: MPA) területi elõirányzat-felhasználási
keretszámlára (a továbbiakban: EFK számla) befizetni,
amilyen arányban a tárgyi eszköz beszerzése a hozzájáru-
lási kötelezettség terhére elszámolásra került.

(4) A hozzájárulásra kötelezett az (1) és (3) pontokban
meghatározott befizetési kötelezettségét az éves bevallá-
sában, elszámolásában vallja be és fizeti meg. A befizetési
kötelezettség összege nem használható fel a többletköltség
visszatérítési igény rendezésére.

(5) Az Szht. 4. § (2) bekezdésének c) pontja alapján el-
számolható összeg az Szt. 54/B. § 24. pontja szerinti tan-
mûhely (a továbbiakban: tanmûhely) gyakorlati képzéssel
hasznosított idõtartamára vonatkozó, a tanmûhely adottsá-
gaihoz viszonyított, oktatott tanulólétszámmal arányos
igazolt és ellenõrizhetõ összege.

(6) Az Szht. mellékletének 1. d) pontja alapján a ked-
vezményes étkeztetés költsége, ideértve az iskolai rend-
szerû szakképzésben részt vevõ tanulók juttatásairól szóló
4/2002. (II. 26.) OM rendelet 3. § (4) bekezdésben foglal-
takat, havonta a gyakorlati képzési napok arányában szá-
molható el. Saját konyha üzemeltetése esetén a költségek
elszámolása a gyakorlati képzési napokra közvetlen ön-
költségen történik.

(7) Az Szht. mellékletének 1. d) pontjában szereplõ
vizsgáztatás költségeként csak a 4/2002. (II. 26.) OM ren-
delet 4. § (1) bekezdésében meghatározott útiköltség szá-
molható el számla alapján.
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(8) A hozzájárulásra kötelezett az Szt. 15. § (4) bekez-
dése alapján az általa megszervezett szintvizsgával kap-
csolatban két közremûködõ szakértõ díjazását számolhatja
el igazolt költségként a szakképzési hozzájárulás teljesíté-
sénél a kötelezõ legkisebb havi munkabér (minimálbér) és
a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti köte-
lezõ legkisebb munkabér (minimálbér) legfeljebb 2 száza-
lékának mértékéig szakértõnként és vizsgázónként.

(9) Fõállású oktató esetében – figyelembe véve az Szht.
mellékletében meghatározott oktató részére nyújtott díja-
zást – egy teljes oktatói díjazás akkor számolható el, ha a
teljes munkaidejében az általa oktatott tanulók, valamint a
felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján
hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók átlaglétszáma el-
éri a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
meghatározott átlag csoportlétszámot, illetve osztálylét-
számot (a továbbiakban: csoportlétszám) az elszámolási
idõszakban.

(10) Nem fõállású oktató esetében – figyelembe véve az
Szht. mellékletében meghatározott oktató részére nyújtott
díjazást – munkabérének az a része számolható el oktatói
díjazásként, amilyen arányban áll a gyakorlati oktatás ide-
je a teljes munkaidejével. Amennyiben az általa oktatott
tanulók, hallgatók létszáma nem éri el a (9) bekezdésben
meghatározott csoportlétszámot, akkor az e bekezdésben
meghatározott oktatói díjazást olyan arányban kell tovább
csökkenteni, amilyen arányban kevesebb a tényleges lét-
szám a csoportlétszámnál az elszámolási idõszakban.”

4. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Szht. 4. § (5) bekezdésében, illetve 5. §

(2) bekezdésének a) pontjában szabályozott fejlesztési tá-
mogatásról kötött fejlesztési megállapodásnak a követke-
zõket kell tartalmaznia:

a) a megállapodást kötõ felek
aa) nevét (cégnevét),
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) statisztikai számjelét,
ae) cégjegyzék számát, egyéni vállalkozói igazolvány

számát, nyilvántartási számát,
af) bankszámlaszámát,
ag) szakképzõ iskolának, a közoktatásról szóló 1993.

évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997.
(II. 13.) Korm. rendelet 12/A. § (5) bekezdése szerinti azo-
nosítóját,

ah) OM azonosító,
b) a fejlesztési támogatásban részesített szakképzõ is-

kolában, valamint a térségi integrált szakképzõ központ
(a továbbiakban: TISZK) keretében mûködõ központi
képzõhelyen (a továbbiakban: központi képzõhely), illet-
ve a felsõoktatási intézményben (a továbbiakban együtt:
fejlesztési támogatásban részesített) folyó képzés esetében
a támogatandó szakmacsoport, szak, szakképesítés meg-

nevezését és a gyakorlati oktatási és gyakorlati képzés
helyszínét és idõtartamát,

c) a tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati
képzésben részesülõ tanulók szakmacsoportonkénti, szak-
képesítésenkénti létszámát, illetve az érintett hallgatók
szakonkénti, évfolyamonkénti létszámát,

d) a hozzájárulásra kötelezett által az Szht. és e rendelet
keretei között nyújtandó fejlesztési támogatás összegét, át-
adás módját,

e) a fejlesztési támogatásban részesített a gyakorlati
képzés tárgyi feltételeinek javítását szolgáló tervezett fej-
lesztések felsorolását, illetve tárgyi eszköz átadása esetén
az átadásra kerülõ tárgyi eszköz megnevezését, könyv sze-
rinti értékét, egyedi azonosító adatait,

f) a fejlesztési támogatás felhasználásának és a fejlesz-
tési támogatásban részesítettnek az errõl szóló, a támogató
részére megküldendõ beszámolásnak a határidejét.

(2) A központi képzõhely akkor jogosult fejlesztési tá-
mogatás fogadására, ha megfelel a szakképzés megkezdé-
sének és folytatásának feltételeirõl, valamint a térségi in-
tegrált szakképzõ központ tanácsadó testületérõl szóló
8/2006. (III. 23.) OM rendelet 18. §-ában meghatározott
követelményeknek, és ezt a TISZK-et létrehozó iskola-
fenntartó, több fenntartó együttmûködésével létrehozott
TISZK esetében a koordinációs szerepet betöltõ fenntartó
(a továbbiakban: iskolafenntartó) bejelentette az
NSZFI-nek, amely alapján az NSZFI a központi képzõhe-
lyet nyilvántartásba vette. A fejlesztési megállapodás csak
a szakképzõ iskolát fenntartó, központi képzõhely eseté-
ben az iskolafenntartó egyetértõ nyilatkozatával és a meg-
állapodás ellenjegyzésével válik érvényessé.

(3) A fejlesztési megállapodáshoz mellékelni kell az át-
adásra kerülõ tárgyi eszköznek a hozzájárulásra kötelezett
számviteli nyilvántartásában szereplõ dokumentum máso-
lati példányait, az átadó cégszerû aláírásával hitelesítve.

(4) A pénzbeli fejlesztési támogatást a támogatásban ré-
szesített köteles az átvétel évét követõen kezdõdõ év de-
cember 31-éig felhasználni. Amennyiben a fejlesztési tá-
mogatást az elõbbiekben meghatározott határidõig nem
használja fel a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fej-
lesztésére, akkor köteles harminc napon belül a támogatás
fel nem használt részét a Kincstárnál vezetett EFK számlá-
ra befizetni.

(5) A kapott fejlesztési támogatást, illetve a fejlesztési
támogatás keretében átvett tárgyi eszközt a fejlesztési tá-
mogatásban részesített elkülönítetten köteles nyilvántarta-
ni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tárgyi eszköz
egyedi azonosító adatait, a fejlesztési támogatás meg-
valósulásának dokumentumait (fejlesztési megállapodás,
beszerzést igazoló számla, tárgyi eszköz-karton), valamint
a tárgyévi fejlesztési támogatás átadásának dokumentu-
mait.

(6) Amennyiben a szakképzõ iskola, illetve a felsõokta-
tási intézmény jogellenesen az Szht. 7. § (4) bekezdésében
meghatározottnál magasabb mértékû fejlesztési támoga-
tást fogadott, akkor az elõírt mértéken felül átvett részt an-
nak a 22/A. § (3) bekezdésben meghatározott mértékû ka-
mattal növelt összegével köteles harminc napon belül a
Kincstárnál vezetett EFK számlára befizetni.
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(7) A fejlesztési támogatás átadása és átvétele is nyilvá-
nos. A kapott fejlesztési támogatást (a támogató nevének,
címének és a támogatás összegének megjelölésével) nyil-
vánosságra kell hozni a tárgyévet követõ év január 31.
napjáig a fejlesztési támogatásban részesített honlapján,
melyet a tárgyévet követõ második év január 31-éig a hon-
lapon kell tartani.

(8) A fejlesztési megállapodás végrehajtásáról a fejlesz-
tési támogatásban részesített köteles a végrehajtás napjától
számított 30 napon belül írásban tájékoztatni a fejlesztési
támogatást nyújtó hozzájárulásra kötelezettet.

(9) A fejlesztési támogatásból megvalósított gyakorlati
képzést szolgáló tárgyi eszköz mûködtetési költségeinek
fejlesztési támogatásból – az Szht. 4. § (6) bekezdésében
meghatározott mértékben – történõ finanszírozása a költ-
ségelszámolással érintett tárgyi eszköz (6) bekezdés sze-
rinti nyilvántartása alapján lehetséges.

(10) A fejlesztési támogatásban részesített a tárgyévet
követõ év március 15-éig köteles megküldeni a rendelet
1. és 2. számú mellékletnek megfelelõ adatszolgáltatását
az NSZFI részére. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, ille-
tõleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás
esetén az NSZFI a kötelezettet legfeljebb két alkalommal,
ötnapos határidõ biztosításával hiánypótlásra szólítja fel.
A hiánypótlás nem, vagy nem határidõre történõ teljesítése
esetén a kötelezettel szemben a 7. § (5) bekezdésében
meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(11) A fejlesztési támogatásban részesített abban az
esetben köthet a tárgyévre fejlesztési támogatás átvételérõl
szóló megállapodást, amennyiben a (8) és (10) bekezdés-
ben elõírt kötelezettségeinek eleget tett.

(12) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített
jogutód nélkül megszûnik, akkor a fejlesztési támogatás fel-
használásáról a megszûnést megelõzõ 5 évre, ingatlan ese-
tén 10 évre vonatkozóan köteles elszámolást és a (11) be-
kezdésben meghatározott adatszolgáltatást a megszûnés el-
határozását követõ 15 napon belül benyújtani az NSZFI ré-
szére. Az NSZFI az elszámolást 30 napon belül ellenõrzi, a
jogutód nélkül megszûnõ fejlesztési támogatásban részesí-
tett befizetési kötelezettségét megállapítja. A megállapított
összeget a fejlesztési támogatásban részesített 60 napon be-
lül köteles befizetni a Kincstárnál vezetett EFK számlára. A
megszûnésrõl köteles írásban értesíteni az NSZFI-t és a te-
rületileg illetékes adóhatóságot. Az adatszolgáltatásnak tar-
talmaznia kell a megszûnés idõpontjában rendelkezésre álló
fejlesztési támogatás összegét.

(13) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített
jogutóddal való megszûnése esetén a jogutód köteles írás-
ban értesíteni az NSZFI-t, és adatot kell szolgáltatni a jog-
utóddal való megszûnés idõpontjában rendelkezésre álló
fejlesztési támogatás összegérõl, a gyakorlati képzésben
részt vevõ tanulók számáról. A jogutód az adatokat köteles
a honlapján közzétenni.”

5. §

A Rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Szht. 4. §-ának (5) bekezdésében és az

5. §-ának (2) bekezdése a) pontjában szabályozott fejlesz-

tési támogatásból beszerzett, felújított – az e rendelet 6. §
(6) bekezdésének figyelembevételével elkülönítetten nyil-
vántartásba vett – tárgyi eszköznek, illetve a fejlesztési tá-
mogatás keretében az Szht. 7. §-ának (3) bekezdése szerint
átadott tárgyi eszköznek legalább 5 évig – ingatlan eseté-
ben 10 évig – a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia.
Tárgyi eszközként elszámolt biológiai alapok, tenyészálla-
tok és szaporító anyagok esetében az idõtartam 5 évnél rö-
videbb lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési okok
indokolják.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tárgyi eszköz csak az
NSZFI elõzetes írásbeli engedélyével terhelhetõ meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tárgyi eszköz csak az intéz-
mény tanrendjében meghatározott gyakorlati képzési idõn
kívül adható bérbe.

(4) Az (1) bekezdés szerinti tárgyi eszköz esetében, ha a
rendeltetésszerû használatbavétel hónapjától számított
60 hónapon, illetve – ha a tárgyi eszköz ingatlan – 120 hó-
napon belül

a) a tárgyi eszközt értékesítik, a jelzett idõszak hátralé-
võ hónapjaira idõarányosan esõ bekerülési értéknek,

b) a tárgyi eszköz bérbeadása esetén legfeljebb a jelzett
idõszak hátralévõ hónapjaira jutó bérleti díj összegének
azt a hányadát kell befizetni az EFK számlára, a tárgyévet
követõ év január 30-ig, amilyen arányban a tárgyi eszköz
beszerzése a fejlesztési támogatás terhére elszámolásra
került.

(5) A (4) pont szerinti befizetési kötelezettségét a fej-
lesztési támogatásban részesített a 6. § (11) pontjában
meghatározott adatszolgáltatásában tünteti fel.

(6) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített
nem vagy csak részben teljesíti a fejlesztési megállapodás-
ban vállalt kötelezettségeit, az igénybe nem vett támogatás
egészét, vagy a nem teljesítéssel arányos részét a 22/A. §
(3) bekezdésben meghatározott mértékû kamattal növelt
összeggel kell visszafizetnie.

(7) A fejlesztési támogatásban részesített meghatározott
idõre – de legfeljebb öt évre – az NSZFI kezdeményezésé-
re, a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács
(a továbbiakban: Tanács) javaslata alapján, a szociális és
munkaügyi miniszter döntésével kizárható a szakképzési
hozzájárulás kedvezményezetteinek körébõl, ha a követ-
kezõ feltételekbõl bármelyik bekövetkezik:

a) a fejlesztési támogatásban részesített az elõírt adat-
szolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget,

b) az NSZFI a 22. § (5) bekezdése szerinti ellenõrzése
alapján megállapítja, hogy a fejlesztési megállapodásban
rögzített kötelezettség egyáltalán nem vagy részben telje-
sült, és a fejlesztési támogatásban részesített a támogatási
összeg különbözetét a meghiúsulást követõ 30 napon belül
nem utalta át, illetve a fejlesztési támogatásban részesített
a fejlesztési megállapodásban megjelölt céltól eltérõ fel-
adatot valósított meg.

A kedvezményezettek körébõl történõ kizárás közzété-
telérõl az NSZFI a honlapján gondoskodik.

(8) A kapott fejlesztési támogatás felhasználható ön-
részként a MPA képzési alaprésze (a továbbiakban: alap-
rész) forrásaiból megvalósuló pályázat keretében.”
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6. §

(1) A Rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az Szht. 4. § (13) bekezdésében foglaltak alapján
visszaigénylésre jogosult hozzájárulásra kötelezett vissza-
térítési igényét az adóévet követõ év második hónapjának
15. napjáig a 2. § szerint közzétett bevallási nyomtatvá-
nyon nyújthatja be az NSZFI-hez. Amennyiben a visszaté-
rítési igény két egymást követõ negyedévben meghaladja a
hétszázötvenezer forintot, a visszatérítési igény a tárgy-
negyedévet követõ hónap 20. napjáig benyújtható.”

(2) A Rendelet 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A visszatérítési igényt érvényesítõ hozzájárulásra
kötelezett az éves bevallásához csatolja a területi gazdasá-
gi kamarának az oktatott szakképesítés tekintetében illeté-
kes gazdasági érdek-képviseleti szervezettel együttmû-
ködve kiadott és érvényben lévõ tanúsítványa másodlatát
arról, hogy rendelkezik az adott szakképesítés gyakorlati
képzéséhez jogszabályban elõírt feltételekkel. A tanúsít-
ványnak tartalmaznia kell a többmûszakos gyakorlati kép-
zést is figyelembe vevõ létszámkapacitást. A tanúsítvány
kiadásához a képzõhely köteles mellékelni a területi kama-
ra részére a foglalkozási napló és tanulószerzõdés esetén
fizetendõ pénzbeli juttatás kifizetését igazoló dokumen-
tum hiteles másolatát.”

(3) A Rendelet 8. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(8) A visszatérítési igény alapjául szolgáló okiratok
megõrzési ideje 5 év. Az okiratokat ezen idõszakon belül
ellenõrzés során rendelkezésre kell bocsátani.”

7. §

A Rendelet 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„12. § (1) Az Szht. 14. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott célok megvalósításához az alaprészbõl – kivéve az
Szht. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott részt –
vissza nem térítendõ, illetve visszatérítendõ beruházási
célú támogatás adható. Az Szht. 2. § (3) és (4) bekezdése
szerinti átalányadózót, illetve adóalanyt a beruházási célú
támogatás szempontjából hozzájárulásra kötelezettnek
kell tekinteni, amennyiben az Szht. 4. § (1) bekezdése
a) pontjának megfelelõen közremûködik szakképzõ isko-
lai tanuló gyakorlati képzésében.

(2) Az alaprész – kivéve az Szht. 10. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott részt – pénzeszközeibõl nyúj-
tandó beruházási célú támogatás odaítélésére vonatkozó,
Szht. 14. § (2) bekezdése szerinti nyilvános pályázat lebo-
nyolítását az NSZFI látja el. Az alaprésznek az oktatásért
felelõs miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó része
pénzeszközeibõl nyújtandó beruházási célú támogatás
odaítélésére vonatkozó nyilvános pályázat lebonyolítását
az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága látja el.

(3) Az NSZFI a (2) bekezdésben foglaltak, valamint a
külön jogszabályban meghatározott felnõttképzési célú tá-
mogatások tekintetében – az Szht. 15. §-ában foglaltak
figyelembevételével és a keret kezelésére vonatkozó el-
járási rend szerint – különösen a következõ feladatokat
látja el:

a) elkészíti a pályázati felhívást és ellátja a pályázat ki-
írásával, a pályázatok értékelésével kapcsolatos felada-
tokat,

b) elõkészíti és megköti a támogatási szerzõdéseket,
c) ellátja a támogatásoknak a támogatásban részesülõk

részére történõ utalásával kapcsolatos feladatokat,
d) dönt a pályázók által benyújtott beszámolók elfoga-

dásáról,
e) intézkedik a pályázókkal szemben a visszafizetési

kötelezettségek elrendelésérõl, fogadja a visszafizetések-
bõl befolyt bevételeket.

(4) A (2)–(3) bekezdés szerint történõ pályázat lebonyo-
lításához szükséges forrást az SZMM az NSZFI, mint terü-
leti MPA egység részére megnyitott EFK számlán biztosít-
ja. Az NSZFI az EFK számlára vonatkozóan köteles kiala-
kítani és meghatározni a kötelezettségvállalás, utalványo-
zás, ellenjegyzés és érvényesítés belsõ rendjét.

(5) Az NSZFI a (3)–(4) bekezdés alapján a keretet ille-
tõen köteles:

a) az EFK számla forgalmáról, továbbá az MPA-t érin-
tõ kötelezettségvállalások, fizetési kötelezettség, valamint
követelés állományok alakulásáról önálló fõkönyvi és ana-
litikus nyilvántartást vezetni,

b) az általa teljesítendõ kifizetésekhez a szükséges for-
rás biztosításához – a heti pénzigénylési rendhez iga-
zodva – pénzigénylést benyújtani,

c) az MPA negyedéves elõirányzat-felhasználási tervé-
nek elkészítéséhez adatszolgáltatást teljesíteni,

d) az MPA éves elemi költségvetésének az elkészítésé-
hez adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Az NSZFI köteles a (3) bekezdés alapján végrehaj-
tandó feladatok szakmai elõrehaladásáról, a pályázat tá-
mogatási keretének felhasználásáról negyedévente részbe-
számolót, illetve a pályázat lebonyolítását követõ 30 na-
pon belül végbeszámolót benyújtani a minisztériumnak. A
rész-, illetve végbeszámoló a támogatás felhasználásának
pénzügyi és szakmai szempontú bemutatására egyaránt ki-
terjed. A beszámoló elfogadásáról a szociális és munka-
ügyi miniszter dönt.

(7) A kizárólag az alaprész decentralizált keretével kap-
csolatos pályázat kiírására, értékelésére és a döntésre az
Szht. 11. és 13. §-ában foglaltak az irányadók.”

8. §

A Rendelet 13. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A pályázatot az alaprész)
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„a) központi kerete terhére – kivéve az Szht. 10. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott részt – történõ ki-
írás esetében az NSZFI-hez,”
(kell benyújtani.)

9. §

A Rendelet 15. §-ának (3) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:

(Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki)
„f) a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államház-

tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában
meghatározott követelményeit nem teljesítette, illetve
azok teljesülésének igazolására nem vagy nem a külön
jogszabályban meghatározott módon kerül sor.”

10. §

A Rendelet a következõ 15/B. §-sal egészül ki:
„15/B. § (1) Az alaprész pénzeszközeibõl támogatás

nyújtható az Szht. 14. § (5) és (7) bekezdése alapján a
szakképzésért felelõs miniszter – a Tanács javaslata alap-
ján – egyedi döntésével.

(2) A szakképzésért felelõs miniszter az (1) bekezdés-
ben foglaltak tekintetében – az Szht. 15. § (2) bekezdését
figyelembe véve – különösen a következõ feladatokat
látja el:

a) elõkészíti és megköti a támogatási szerzõdéseket,
b) ellátja a támogatásoknak a támogatásban részesülõk

részére történõ utalásával kapcsolatos feladatokat,
c) dönt a támogatásban részesítettek által benyújtott be-

számolók elfogadásáról,
d) intézkedik a támogatásban részesítettekkel szemben

a visszafizetési kötelezettségek elrendelésérõl, fogadja a
visszafizetésekbõl befolyt bevételeket,

e) kezdeményezi a támogatásban részesítettek által be-
nyújtott beszámolóknak a Tanács részére való benyúj-
tását.”

11. §

(1) A Rendelet 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) A támogatási igény alapjául szolgáló vagy azt alá-
támasztó okiratokat 5 évig kell megõrizni és ellenõrzés so-
rán rendelkezésre bocsátani.”

(2) A Rendelet 16. §-ának (7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(7) A támogatás felhasználható a tanmûhelyben tanu-
lószerzõdéssel rendelkezõ szakképzõ iskolai tanuló
– a gazdálkodó részére nyereséget nem eredményezõ –,
a szakképesítés tekintetében meghatározott képzési idõ
fele idõszakában folytatott gyakorlati képzésének támo-
gatására:

a) a tanulók gyakorlati képzési feladatai teljesítéséhez
az eszköz- és felszerelési jegyzékben elõírt kézi kisgépek
és kéziszerszámok beszerzési, elõállítási, fenntartási költ-
ségeire,

b) a tanmûhely bérleti, munkavédelmi és tûzbiztonsági,
valamint közüzemi szolgáltatásai tárgyévi díjának arányos
és ellenõrizhetõ költségeire,

c) a tanulószerzõdés alapján foglalkoztatott tanuló gya-
korlati képzése során felhasznált anyagköltségre – ta-
nulónként és évenként – a kötelezõ legkisebb munkabér
legfeljebb 20 százalékának összegéig, azokban a szakké-
pesítésekben, amelyekben nehezen biztosítható a szakkép-
zett munkaerõ (a továbbiakban: hiány-szakképesítések)
legfeljebb a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér)
negyven százalékának megfelelõ összegû költségeire,

d) az Szt. 44. § (2) bekezdésében elõírt juttatásra, me-
lyet azonban a támogatott hozzájárulásra kötelezett a
visszaigénylései során nem érvényesíthet.”

12. §

A Rendelet 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) Az együttmûködési megállapodás keretében

folyó gyakorlati képzés esetén a hallgatóknak az alábbi
juttatások járnak kötelezõen:

a) útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára uta-
záshoz, ha arra nem a hallgató állandó szakmai gyakorlati
képzési helyén kerül sor,

b) útiköltség-térítés, ha a hallgató gyakorlati képzését a
gyakorlati képzést szervezõ átmenetileg székhelyén, telep-
helyén kívüli munkahelyen szervezi meg,

c) tisztálkodási eszköz, kedvezményes étkeztetés, to-
vábbá ugyanolyan munkaruha, külön jogszabály alapján
kötelezõen elõírt egyéni védõeszköz, mint ami a vele azo-
nos munkahelyen, illetve munkafeltételek között foglal-
koztatott munkavállalót megilleti. A kedvezményes étkez-
tetés esetén e rendelet 5. § (5) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában felsorolt juttatásokról
– eltérõ megállapodás hiányában – a hozzájárulásra köte-
lezett gyakorlati képzést szervezõ természetben gondos-
kodik.

(3) A gyakorlati képzésben 15 hallgatónként lehet 1 fõ
teljes munkaidõben foglalkoztatott oktató, szakoktató dí-
jazását elszámolni. A nem teljes munkaidõben foglalkoz-
tatott munkavállaló díjazását a fentiek figyelembevéte-
lével arányosan lehet elszámolni oktató díjazását a fentiek
figyelembevételével arányosan lehet elszámolni. Nem fõ-
állású oktató esetében – a fentiek figyelembevételével –
munkabérének az a része számolható el oktatói díjazás-
ként, amilyen arányban áll a gyakorlati oktatás ideje a tel-
jes munkaidejével.”

13. §

A Rendelet 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„21. § (1) A szakképzési hozzájárulás nyilvántartását,
beszedését, ellenõrzését, a pénzügyi garanciák érvényesí-
tését az NSZFI, az alaprész kezelésével összefüggõ felada-
tok ellátását az NSZFI és – a külön jogszabályban megha-
tározottak szerint – az SZMM végzi.

(2) Az NSZFI alaprésszel kapcsolatos pénzügyi teendõi
lebonyolítását az erre a célra a Kincstárnál vezetett
NSZFI-MPA területi elõirányzat-felhasználási keretszám-
lán (10032000-01744260-70000007) végzi. Az Szht.
4. §-ának (9) bekezdésében meghatározott számlán ezt a
számlát kell érteni.

(3) Az NSZFI a szakképzési hozzájárulásból e rendelet
alapján szakképzési célra nyújtott központi és decentrali-
zált támogatások, a fejlesztési támogatások, szakképzési
hozzájárulás felhasználásának, valamint a saját dolgozó
képzési költségeinek ellenõrzésében az APEH illetékes
igazgatóságaival és a munkaügyi központokkal együttmû-
ködik.”

14. §

(1) A Rendelet 22. §-ának (1)–(4) bekezdései helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„22. § (1) Az NSZFI által végzett ellenõrzésbe az Szt.
által meghatározott tevékenységi körében a területi gazda-
sági kamarát és az Oktatási Hivatalt bevonja.

(2) Az NSZFI ellenõrzési jogosultsága kiterjed:
a) az Szht. 4., 5., 14. és 17. §-aiban meghatározottak,
b) a külön jogszabály alapján egyes felnõttképzési célú

támogatások, valamint
c) az alaprész jogelõdei által nyújtott támogatások

felhasználásának ellenõrzésére.
(3) Az NSZFI a (2) bekezdés szerint az általa végzendõ

ellenõrzésekrõl ellenõrzési tervet készít, melyet a szociális
és munkaügyi miniszter hagy jóvá.

(4) Az ellenõrzési tervnek olyan mintavételi eljáráson
kell alapulnia, amely tükrözi a szakképzési hozzájárulás
terhére elszámolt költségek, illetve az alaprész terhére
adott támogatások teljes körére kiterjedõ megoszlását. En-
nek során – az NSZFI kockázatkezelésre vonatkozó belsõ
szabályzatában rögzítetteken kívül – a következõ szem-
pontokat kell érvényesíteni:

a) a hozzájárulásra kötelezettek TEÁOR vagy a gazda-
sági társasági forma szerinti megoszlása,

b) a támogatott intézmények típus és régió szerinti
megoszlása,

c) a 6–7. § szerinti fejlesztési támogatás nagyság-
rendje.”

(2) A Rendelet 22. §-a (5) bekezdésének b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (4) bekezdés c) pontja tekintetében a következõket
kell figyelembe venni:]

„b) amennyiben a fejlesztési támogatásban részesített az
Szht. 7. § (4) bekezdésében meghatározottnál magasabb
mértékû fejlesztési támogatást fogadott vagy a fejlesztési
támogatást nem jogszerûen használta, akkor a fejlesztési
támogatás felhasználását a jogszabálysértést megállapító

ellenõrzés idõpontját követõ két éven belül az NSZFI is-
mételten ellenõrzi.”

(3) A Rendelet 22. §-ának (8) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(8) Az ellenõrzést végzõ az ellenõrzés megállapításai-
ról és a szükséges intézkedésekrõl, a támogatásban része-
sített által is aláírt jegyzõkönyvet készít.”

(4) A Rendelet 22. §-a kiegészül a következõ (9) bekez-
déssel:

„(9) Az ellenõrzésekrõl, a foganatosított intézkedések-
rõl és azok eredményérõl az NSZFI a szociális és munka-
ügyi minisztert, valamint az oktatási és kulturális minisz-
tert legkésõbb a tárgyévet követõ év február hó 28. napjáig
összefoglaló jelentésben tájékoztatja.”

15. §

A Rendelet a következõ 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) Az alaprész pénzeszközeibõl támogatásban

részesítettet jogszabálysértés, illetve a fejlesztési megálla-
podás és a támogatási szerzõdés által elõírt kötelezettségek
nem szerzõdésszerû teljesítése, valamint a támogatás jog-
szerûtlen felhasználása esetén visszafizetési és kamatfize-
tési kötelezettség terheli.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túlme-
nõen visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli a
támogatásban részesítettet abban az esetben is, ha

a) az ellenõrzést szándékosan meghiúsította, vagy az
ellenõrzés lefolytatását akadályozta, vagy

b) az ellenõrzéshez szükséges dokumentumokat felhí-
vásra nem bocsátotta rendelkezésre.

(3) A támogatásban részesítettet visszafizetési kötele-
zettség az (1)–(2) bekezdésben meghatározott cselekmény
megállapításától, kamatfizetési kötelezettség az
(1)–(2) bekezdésben meghatározott cselekmény meg-
valósításának kezdõ idõpontjától terheli. A kamat napi
mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365-öd részé-
nek kétszerese. A kamat beszedésérõl az NSZFI gondos-
kodik.”

16. §

A Rendelet e rendelet 1. számú és 2. számú mellékleté-
vel egészül ki.

17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) A Rendelet
a) e rendelet 1. §-a (4) bekezdésének a) pontjával meg-

állapított 1. §-a (6) bekezdésének ag) pontja, valamint
b) e rendelet 4. §-ával megállapított 6. §-a (1) bekezdé-

sének ah) pontja
2007. június 1-jén lép hatályba.
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(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Rendelet

a) 1. §-ának (2) és (5) bekezdése, 3. §-ának (2) bekez-
dése, 14. §-ának (1) bekezdése, 24. §-ának (1) bekezdése,
25. §-a,

b) 1. §-ának (1) bekezdésében, 2. §-ának (1) bekezdé-
sében „és az Oktatási Közlönyben” szövegrész,

c) 2. §-ának (2) bekezdésében a „fejlesztési támogatás-
ként,” szövegrész,

d) 14. §-ának (4) bekezdésében „Az OSZT és” szöveg-
rész.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet

a) 1. §-ának (1) bekezdésében az „Oktatási Minisztéri-
um Alapkezelõ Igazgatóságán (a továbbiakban: OM Alap-
kezelõ)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézethez (a továbbiakban: NSZFI)” szö-
vegrész,

b) 1. §-ának (1) és (7) bekezdésében, 2. §-ának (1) és
(3) bekezdésében, 3. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának
(1) bekezdésében, 9. §-ának (8) bekezdésében, 14. §-ának
(2) bekezdésében, 15. §-ának (1)–(2) bekezdésében,
16. §-ának (3) és (6) bekezdésében, 22. §-ának (6) bekez-
désében, 22. §-a (7) bekezdésének a)–b) pontjában az
„OM Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „NSZFI” szö-
vegrész,

c) 1. §-ának (7) bekezdésében, 15. §-ának (2) bekezdé-
sében az „OM Alapkezelõnek” szövegrész helyébe az
„NSZFI-nek” szövegrész,

d) 16. §-ának (3) bekezdésében az „OM Alapkezelõ-
höz” szövegrész helyébe az „NSZFI-hez” szövegrész,

e) 16. §-ának (8) bekezdésében az „OM Alapkezelõ-
vel” szövegrész helyébe az „NSZFI-vel” szövegrész,

f) 13. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegében és a
14. § (3) és (5) bekezdésében a „12. § (3) és (4) bekezdésé-
ben” szövegrész helyébe a „12. § (2) és (7) bekezdésében”
szövegrész,

g) 9. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint (3) és
(8) bekezdésében, 10. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
13. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 14. §-ának (2) be-
kezdésében az „OKÉV” szövegrész helyébe az „Oktatási
Hivatal” szövegrész,

h) 9. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint (2),
(5) és (8) bekezdésében, 10. §-ának (2) és (5) bekezdésé-
ben, 11. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 14. §-ának (5) be-
kezdésében, 15/A. §-ában, 16. §-ának (6) bekezdésében,
22. §-ának (8) bekezdésében „az oktatási” szövegrész he-
lyébe „a szociális és munkaügyi” szövegrész,

i) 9. §-ának (7) bekezdésében „az Oktatási Minisztéri-
um” szövegrész helyébe „a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium” szövegrész
lép.

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 16/2007. (IV. 13.) SZMM rendelethez

„1. számú melléklet a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelethez

Adatszolgáltatás a ........... évi fejlesztési megállapodások alapján átvett, illetve az elõzõ évi megmaradt támogatásokról

Támogatott intézmény Maximálisan fogadható támogatási összeg: Ft
neve:
címe: Tárgyévi tanulói átlaglétszám: fõ
OM azonosítója:

Gyakorlati képzésben részesülõ hallgatók létszáma: fõ

Sor-
szám

Megállapodás Támogató Fejlesztési támogatás Felhasználás

Még fel nem
használt

támogatás
összege

Az MPA
képzési

alaprészére
visszafizetett

támogatás
összege

száma dátuma cégneve címe adószáma

Szak/Szakma-
csoport/Szak-

képesítés
megnevezése

Gyakorlati
oktatás és
gyakorlati

képzés
helyszíne

Tanulói/
hallgatói
létszám

fõ

formája
(eszköz/pénz)

átvétel
dátuma

összege
Ft

A beszerzett/
átvett tárgyi

eszközök
értéke

Mûködtetési
költségekre
felhasznált
támogatási

összeg

Decentralizált
pályázatra
önerõként
felhasznált
támogatási

összeg

összesen: 0 0 0 0 0 0

Kelt:”
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16.szám

2. számú melléklet a 16/2007. (IV. 13.) SZMM rendelethez

„2. számú melléklet a 13/2004. (IV. 27.) OM rendelethez

........... évi adatszolgáltatás a fejlesztési támogatásból megvalósított és értékesített vagy bérbe adott eszközökrõl

Támogatott intézmény

neve:

címe:

OM azonosítója:

Sor-
szám

Értékesített, illetve bérbe adott tárgyi eszköz Értékesítés Bérbeadás Befizetési kötelezettség

Az MPA képzési
alaprészére

visszafizetett
támogatásmegnevezése egyedi

azonosítója
beszerzés/üzembe

helyezés éve
bruttó bekerülési

értéke (Ft)

fejlesztési támo-
gatásból finanszí-

rozott bruttó
bekerülési értéke

(Ft)

értékesítés/bérbe-
adás napján a
könyv szerinti

értéke (Ft)

dátuma bevétele
(Ft) idõtartama bérleti díja

(Ft) értékesítés miatt bérbeadás miatt

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Kelt:

P. H.

aláírás”



KÖZLEMÉNYEK

Közlemény jogászoklevelek érvénytelenítésérõl

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdé-
se értelmében közzéteszi az alábbi 6 db érvénytelen jogász oklevélnyomtatvány megnevezését és sorszámát:
A.TÜ.1156 Diploma (magyar–angol, jog- és államtud.) PTE 000477,

PTE 000478,
PTE 000482,
PTE 000483,
PTE 000484,
PTE 000485.

Az érvénytelenítés idõpontja: 2004. április 19.

Dr. Bándi Gyula s. k.,
dékán

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények oktatói állásaira

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR dékánja
pályázatot hirdet az alább intézetek tanszékeire
egyetemi docensi állás betöltésére

Állattudományi Alapok Intézet Takarmányozástani Tanszék
Vadvilág Megõrzési Intézet
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Térképészeti, Térinformatikai és Távérzékelési Tanszék
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani Tanszék

Általános követelmények:
A pályázóknak meg kell felelni a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak és az oktatási miniszter
33/2000. (XII. 26.) OM rendeletének, illetve a Szent István Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 4. sz. mel-
lékletét képezõ, az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt feltételeknek.

Állattudományi Alapok Intézet Takarmányozástani Tanszék

Az egyetemi docens feladatai: részvétel a Takarmányozástani Tanszék oktatásában, gyakorlatvezetés, elõadások tartása,
vizsgáztatás (Takarmányozástan I., II., Takarmányozástan, Takarmányozás alapjai, Takarmánytoxikológia, Szakmai
nyelv), a kapcsolódó feladatok ellátása. Önálló tantárgy meghirdetése (Nyúltakarmányozás, Környezetvédelem és takar-
mányozás, Takarmányvizsgálatok), idegen nyelvû elõadások tartása. Részvétel a tananyagok és oktatási anyagok kiala-
kításában, fejlesztésében, tanulmányi segédletek, jegyzetek írása. A hallgatók TDK- és diplomamunka-készítésének irá-
nyítása, konzultálása. Megbízás alapján részvétel a záróvizsgák lebonyolításában. A Takarmányozási Tanszék takar-
mányvizsgáló laboratóriumának szakmai irányítása. Önálló tudományos tevékenység végzése takarmányozási témakö-
rökben, az eredmények publikálása hazai és nemzetközi fórumokon. Aktív részvétel hazai és külföldi szakmai tanácsko-
zásokon, konferenciákon. Rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó termelési gyakorlattal, az új kutatási
eredmények gyakorlati alkalmazásának elõsegítése, figyelemmel kísérése és a tananyagba való beépítése.
Docensi megbízás elnyerésére pályázatnak: agrármérnöki egyetemi diplomával, tudományos fokozattal (PhD) és leg-
alább ötéves szakirányú egyetemi oktatói gyakorlattal rendelkezõk. A pályázónak rendelkeznie kell „C” típusú középfo-
kú állami nyelvvizsgával legalább egy világnyelvbõl (lehetõleg angol), továbbá magyar és idegen nyelvû publikációkkal
is bizonyított kutatási tevékenységgel a takarmányozástan valamely részterületén.
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Vadvilág Megõrzési Intézet

Az egyetemi docens feladata: a vadvédelem, vadgazdálkodás és vadbiológia témaköreiben az alapképzési szakon okta-
tott tantárgyak tematikájának fejlesztésében és jegyzeteinek megírásában való folyamatos közremûködés. A tárgyak ok-
tatása a vadgazdamérnöki képzésben és a szakirányú továbbképzési programban. Kiemelt feladata a BSc szak fejleszté-
sében való részvétel, az állatvédelem, valamint az adatgyûjtéssel és értékeléssel kapcsolatos tantárgyak oktatása, vala-
mint tananyagok fejlesztése.
A vadbiológia és vadgazdálkodás területén kutatások folytatása. Oktatási feladatai között szerepel a TDK-s és a diplo-
materves hallgatók kutatásokba való bevonása, a konferenciákra, a diplomakészítésre és -védésre történõ felkészítése.
Az oktatás mellett további feladatai között szerepel kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi konferenciákon való
bemutatása poszterek és szóbeli elõadások formájában, valamint hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban történõ
publikálás.
A docensi megbízásra pályázhatnak: akik szakirányú egyetemi diplomával, PhD-fokozattal, angol nyelvbõl „C” típusú
középfokú államilag elismert nyelvvizsgával rendelkeznek, és akik angol nyelven tartott elõadással az ezen a nyelven fo-
lyó képzésben elõadóként való részvétel való alkalmasságukat is bizonyítják, valamint akik legalább 5 éves szakmai –
elsõsorban a felsõoktatás területén végzett oktatói és kutatói – gyakorlattal rendelkeznek.

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék

Az egyetemi docens feladata: az induló BSc- és MSc-képzésekben szereplõ, természetvédelmi jog alaptantárgy temati-
kájának, fejlesztésében és jegyzeteinek megírásában való folyamatos közremûködés, továbbá a következõ 4 tárgy (Em-
beri hatások a tájalakulásban, Érzékeny Természeti Területek Magyarországon, Nemzetközi egyezmények, Természet-
védelmi esettanulmányok) oktatása, fejlesztése. A tárgyak oktatása a természetvédelmi mérnök, illetve a környezetgaz-
dálkodási mérnökképzésben és az egyetem más karai által gondozott alap- és szakirányú továbbképzési programokban.
Kiemelt feladata lesz a természetvédelmi mérnöki MSc szak fejlesztésében való részvétel, A, B és C tantárgyak oktatása,
valamint tananyagok fejlesztése, természetvédelmi, környezetgazdálkodási szakterületen kutatás folytatása, valamint a
környezetgazdálkodási mérnök kiegészítõ levelezõ képzés szakvezetõ-helyettesi feladatainak ellátása. Oktatási felada-
tai között szerepel a TDK-s és a diplomaterves hallgatók kutatásba való bevonása a konferenciákra, a diplomakészítésre
és -védésre történõ felkészítése.
Az oktatás mellett további feladatai között szerepel kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi konferenciákon való
bemutatása poszterek és szóbeli elõadások formájában, valamint hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban történõ
publikálás.
A docensi megbízásra pályázhatnak: szakirányú egyetemi diplomával, minimum PhD tudományos fokozattal, legalább
egy világnyelvbõl „C” típusú középfokú és legalább egy világnyelvbõl „C” típusú alapfokú, államilag elismert nyelv-
vizsgával rendelkezõk, akiknek legalább 5 éves szakmai – elsõsorban a felsõoktatás területén végzett oktatói és kutatói –
gyakorlatuk van.

Térképészeti, Térinformatikai és Távérzékelési Tanszék

Az egyetemi docens feladata: a Térinformatika alaptantárgy tematikájának folyamatos fejlesztése és az elkészített jegy-
zeteinek frissítése. A tárgy oktatása a környezetgazdálkodási és természetvédelmi agrármérnök-képzésben és az egye-
tem más karai által gondozott alap- és szakirányú továbbképzési programokban. További feladata az egyes szakirányo-
kon kötelezõ Térinformatika a gyakorlatban és az EU területalapú támogatásai B tárgyak oktatása.
Kiemelt feladata lesz a Környezetgazdálkodási BSc és MSc fejlesztésében való részvétel.
Oktatási feladatai között szerepel a TDK- és diplomaterves hallgatók kutatásba való bevonása, a konferenciákra és a dip-
lomakészítésre és -védésre történõ felkészítése.
Az oktatás mellett további feladatai között szerepel kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi konferenciákon való
bemutatása poszter és szóbeli elõadások formájában, valamint a hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban történõ
publikálás.
A docensi megbízásra pályázhatnak: a szakirányú egyetemi diplomával, minimum PhD tudományos fokozattal, leg-
alább egy világnyelvbõl „C” típusú középfokú és legalább egy világnyelvbõl „C” típusú alapfokú, államilag elismert
nyelvvizsgával rendelkezõk, akiknek legalább 8 éves szakmai – elsõsorban a felsõoktatás területén végzett oktatói és ku-
tatói – gyakorlatuk van.
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Környezetgazdaságtani Tanszék

Az egyetemi docens feladata: a tanszék alaptantárgyai tematikájának folyamatos fejlesztésében és jegyzeteinek megírá-
sában való közremûködés, a környezetgazdaságtani szakirány fejlesztésében való részvétel, B és C tantárgyak oktatása.
A Birtoktervezés tárgy oktatása a környezetgazdálkodási agrármérnök képzésben. Kiemelt feladata lesz az Agrárkörnye-
zetgazdálkodás Európában címû tananyagainak fejlesztése és oktatása a természetvédelmi mérnök BSc szakon, valamint
a tanszéki honlap szerkesztése.
Oktatási feladatai között szerepel a TDK- és diplomaterves hallgatók kutatásba való bevonása, a konferenciákra és a dip-
lomakészítésre és -védésre történõ felkészítése.
Az oktatás mellett további feladatai között szerepel a tanszéken futó EU6-os kutatási projektekben való részvétel, vala-
mint a kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi konferenciákon való bemutatása poszter és szóbeli elõadások formá-
jában, valamint a hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban történõ publikálás.
A docensi megbízásra pályázhatnak: a szakirányú egyetemi diplomával, minimum PhD tudományos fokozattal, angol
nyelvbõl „C” típusú felsõfokú szakmai és legalább egy világnyelvbõl „C” típusú alapfokú, államilag elismert nyelvvizs-
gával rendelkezõk, akiknek legalább 8 éves szakmai – elsõsorban a felsõoktatás területén végzett oktatói – gyakorlatuk
van.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó önéletrajzát, amely tartalmazza a szakmai-tudományos tevékenységét,
– oktató és tudományos kutatói munkájának részletes leírását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– amennyiben lehetõség van rá, hazai és külföldi referenciák másolatait,
– vezetõ oktatói, valamint tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás összefoglalóját,
– az lemúlt öt év 10 legfontosabb publikációjának (impaktfaktoros cikk esetén az impaktfaktor megjelölésével) és
10 legfontosabb citációjának jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a kar dékáni hivatalában beszerezhetõ személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.

Az egyetemi docensi kinevezés teljes munkaidõben történõ foglalkoztatást jelent és határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatokat a kar dékánjának kell benyújtani 5 példányban.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatala ad.
Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar, 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. Telefon: (28)
410-007.

Dr. Dimény Judit s. k.,
egyetemi tanár, dékán

Pályázati felhívás
óvodavezetõ, iskolaigazgató és egyéb vezetõi állásokra

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– 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.
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Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen
elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.

A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított
30. nap.

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõi állások

Dr. Mészáros Kálmán
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
E-mail: mkiskola@
mailbox.hu

Óvodai intézményegy-
ség-vezetõ
3467 Ároktõ,
Széchenyi út 6/c

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: vezetõi óvoda-
pedagógusi szakvizsga

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2007. júl. 31.
f: (49) 354-306
Pc: igazgató
3467 Ároktõ,
Széchenyi út 6/c
Tel.: (49) 354-306

Izsák Város
Képviselõ-testülete
6070 Izsák,
Szabadság tér 1.
Tel.: (76) 568-062
Fax: (76) 569-001

Napközi Otthonos
Óvoda
óvodavezetõ

Szakirányú fõiskolai v.,
5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2007. júl. 30.
Pc: polgármester
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Kántorjánosi Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
4335 Kántorjánosi,
Kossuth Lajos út 14.
Tel.: (44) 350-242
Fax: (44) 350-222

Óvoda
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg óvodapedagó-
gus-munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A vezetõi megbízás 5 évre szól.
Pehi. a benyújtás lejártát követõ
60 napon belül.
Pc-f: Pavelcsák István polgár-
mester

Kenderes Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5331 Kenderes,
Szent István út 56.
Tel.: (59) 328-109

Óvodai Egység
5331 Kenderes,
Szent István út 60.
intézményvezetõ

Óvodapedagógusi vagy
konduktor-óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, 5 év szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
f: Pádár Lászlóné jegyzõ
Tel.: (59) 328-214
Pc: Bogdán Péter polgármester,
zárt borítékban „Pályázat” meg-
jelöléssel kell beadni.

Kóka Község Önkor-
mányzat
2243 Kóka,
Dózsa György u. 1.
Tel.: (29) 428-101
Fax: (29) 428-269

Napközi Otthonos
Óvoda
2243 Kóka,
Kossuth L. u. 23.
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., 5 év szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga, helyismeret

ÁEI: 2007. aug. 31.
A megbízás 5 évre, 2012. szept.
1-jéig szól.
Pehi: a jogszabályban meghatá-
rozott véleményezési határidõk
betartásával, a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzõ-
könyvek beérkezését, ill. az elsõ
képviselõ-testületi ülés.
vpr., beleértve a gazdálkodási
programot is.
Pc: jegyzõ (2 példányban), a bo-
rítékra kérik ráírni: „Óvodaveze-
tõi pályázat”.

Lajoskomárom Nagy-
község Önkormányza-
tának
Képviselõ-testülete
8136 Lajoskomárom,
Komáromi u. 4.
Tel.: (25) 240-375
Fax: (25) 240-376

Óvoda
óvodavezetõ

Felsõfokú óvónõi szak-
képzettség, legalább
5 év szgy., büntetlen
elõélet, magyar állam-
polgárság

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
31-ig szól.
Pehi: 2007. aug. 31.
Szakmai ön., vpr. és részletes
szakmai elképzelés, om., 30 nap-
nál nem régebbi b.
ill: a Kjt. szerint.
Pc: Macher Pál polgármester
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Nagyközségi Önkor-
mányzat jegyzõjétõl
4173 Nagyrábé,
Kossuth Lajos út 5.
Tel.: (54) 477-020

Móricz Zsigmond Álta-
lános Iskola és Óvoda
óvodai intézményegy-
ség-vezetõ
igazgatóhelyettes
Az intézmény egységei:
Általános Iskola
Nagyrábé,
Rétszentmiklósi út 2/c
(az intézmény egységei
a településen több te-
lephelyen vannak)

Napközi Otthonos
Óvoda
Nagyrábé, Rétszent-
miklósi út 2/b

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 éves óvo-
dapedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Bíró Gyula igazgató
4173 Nagyrábé,
Rétszentmiklósi út 2/c
Tel./fax: (54) 534-071

Szalaszend Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
3863 Szalaszend,
Jókai u. 37.

Napközi Otthonos
Óvoda
3863 Szalaszend,
Óvoda u. 35.
óvodavezetõ

Fõiskolai v., 5 év szgy.,
elõny: vezetõi gyakor-
lat, ill. pedagógus-szak-
vizsga.

A megbízás 5 évre szól.
Pc: jegyzõ

Iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állások

Berkesd Község Önkor-
mányzata
7664 Berkesd,
Alkotmány u. 40.
Tel./fax: (72) 458-101

Fekete István Általános
Iskola
7664 Berkesd,
Alkotmány u. 42–44.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
iskolai (egyetemi vagy
fõiskolai) v., 5 év szgy.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
vpr., beleértve a gazdálkodási
programot is, a szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési prog-
ram.
ill.: a Kjt. szerint.
Pc: körjegyzõség

Kurd-Csibrák Községek
Önkormányzata
7226 Kurd,
Petõfi u. 11.
Tel.: (74) 521-039
E-mail: polgarmes-
ter@kurd.hu

Általános Iskola és
Óvoda
igazgató

Pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség, legalább 5 éves
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
szl.: nincs.
f: Szentpáli Árpádné polgármes-
ter
Tel.: (74) 521-028
Pc: körjegyzõség

Lajoskomárom Nagy-
község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
8136 Lajoskomárom,
Komáromi u. 4.
Tel.: (25) 240-375

Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti
Iskola
igazgató

Pedagógusi fõiskolai v.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni 30 napot követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
Pc: Macher Pál polgármester
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Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9112 Sokorópátka,
Öreg u. 1.
Tel.: (96) 488-046
Fax: (96) 549-049
E-mail: polg.hiv@soko-
ropatka.hu

Sokorói Közoktatási és
Közmûvelõdési Köz-
pont
9112 Sokorópátka,
Öreg u. 63.
ÁMK-igazgató

Felsõfokú szakirányú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: legkésõbb 2007. júl. 30.
f: polgármesternél vagy a jegy-
zõnél
9112 Sokorópátka,
Öreg u. 1.
Pc: polgármesteri hivatal

Téglás Város Önkor-
mányzat
4243 Téglás,
Kossuth u. 61.

Városi Könyvtár és
Közmûvelõdési Intéz-
mény
Téglás,
Kossuth u. 66.
intézményvezetõ

Szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfo-
kú szakirányú munka-
köri szakvizsga,
fõiskolai könyvtáros,
közmûvelõdési képzett-
ség, legalább 5 év
szgy., kiemelkedõ szak-
mai vagy tudományos
tevékenység.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, középfokú német-
nyelv-ismeret

ÁEI: 2007. okt. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2012. szept. 30-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
hiteles om., valamint az eddig
végzett szakmai-tudományos te-
vékenység bemutatása.
vp: a vezetõi pótlék 225%-a.
szl: nincs.
f: Csobán József polgármester,
ill. Vatai Imréné jegyzõ
Tel.: 384-312
Pc: polgármesteri hivatal, pol-
gármester (zárt borítékban
„Könyvtár és közmûvelõdési in-
tézményvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel).

Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus állások

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
7526 Csököly,
Petõfi u. 101.
Fax: (82) 721-571

6 órás részfoglalkozású
óvodapedagógus

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15 napon belül.
étkh., tp., utazásiköltség-térítés
Pc: Déri Ildikó intézményvezetõ
Tel.: (82) 721-336

Német Nemzetiségi
Óvoda
2085 Pilisvörösvár,
Rákóczi u. 6.
Tel./fax: (26) 330-185
E-mail: nnovi@invi-
tel.hu

Német nemzetiségi
óvodapedagógus hatá-
rozatlan idõre, heti
20 órában,

német nemzetiségi óvo-
dapedagógus határozott
idõre
(elõreláthatólag 3 évre,
gyes idejére)

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi
diploma

ÁEI: 2007. szept. 1.
f. óvodavezetõ

Általános Iskola
7925 Somogyhárságy,
Rákóczi u. 60.
Tel./fax: (73) 354-104

Napközi Otthonos
Óvoda
Somogyhárságy,
Kishárságy u. 35.
óvodapedagógus

Felsõfokú német nem-
zetiségi óvodapedagó-
gusi v.

Pbhi: 2007. júl. 31.
Szakmai ön., b., om.
Pc: Szili Ferenc igazgató

Pedagógusállások

Szent Imre Keresztény
Általános Iskola és
Gimnázium
2660 Balassagyarmat,
Szabó Lõrinc u. 1.
Tel./fax: (35) 301-982

Biológia szakos tanár Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
étkh., utazási költség 80%-ának
térítése
Pc: Melo Ferenc igazgató
Tel.: (35) 500-260
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Bocskai István Gimná-
zium, Szakképzõ Iskola
és Diákotthon
4110 Biharkeresztes,
Ady E. u. 2.
Tel./fax: (54) 430-084

Történelem–földrajz

informatika szakos ta-
nár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
az intézmény kollégiumában
szálláshely biztosítható

Gulner Gyula Általános
Iskola
1183 Budapest,
Gulner Gyula u. 2.
Fax: 290-1881
Tel.: 291-3170
E-mail: iskola@gul-
ner.sulinet.hu

Könyvtár–angol,

matematika–fizika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.

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

Gitártanár
(félállás, határozatlan
idõre)

népzene tanár
(félállás, határozott idõ-
re)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Táncsics Mihály Gim-
názium, Szakközépis-
kola
2370 Dabas,
Szent István tér 2.
Tel.: (29) 360-346
Fax: (29) 360-390

Angol szakos tanár
(gyesen lévõ helyettesí-
tésére)

Egyetemi (fõiskolai) v. ÁEI: 2007. aug. 15.

Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet
2373 Dabas,
Kossuth L. u. 1.
Tel.: (29) 562-130
Fax: (29) 360-276

Pszichológus
(félállás)

logopédus

Jogszabályi elõírások
szerint

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pehi: a benyújtást követõ
30. nap.
Pc: igazgató

Ady Endre Gimnázium
4024 Debrecen,
Liszt F. tér 3.
Fax: (52) 520-220

Ének-zene–bármely
szakos tanár félállásban

Egyetemi v.
Elõny: karvezetésben
való jártasság

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pc-f.: igazgató
Tel.: (52) 520-222

Magyar László Gimná-
zium
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 5.
Tel./fax: (75) 541-269

Magyar–történelem sza-
kos középiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: a pályázatbenyújtási határ-
idõt követõ 15. nap,
Pc: Balogh Emese igazgató sze-
mélyesen vagy postai úton
Tel.: (75) 541-270
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Petõfi Sándor Általános
Iskola
6087 Dunavecse,
Zrínyi u. 6.
Tel.: (78) 437-082
E-mail: petofi.isko-
la@dunavecse.hu

Matematika–kémia sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. júl. 31.
étkh., szl.
Pc: Zádoriné Squor Mária igaz-
gató

Zsolt Nándor Alapfokú
Zene- és Mûvészeti Is-
kola
2500 Esztergom,
Gesztenye fasor 12.

Gitár-,
zongora-,
ütõtanár

Zenemûvészeti fõiskola
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Udvardyné Pásztor Ágnes
igazgató
Tel.: (33) 523-135

Fóti Népmûvészeti
Szakközép-, Szakiskola
és Gimnázium
2153 Fót,
Vörösmarty tér 2.
Tel./fax: (27) 359-597

Informatika szakos ta-
nár
(félállás)

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: 2007. júl. 15.
Pc: Kaudersné Madarász
Zsuzsanna
igazgató

könyvtáros
(félállás)

szakirányú v.

Damjanich János
Általános Iskola
2100 Gödöllõ,
Batthyány út 32.
Tel.: (28) 513-040
E-mail: dai@dai.hu

Matematika–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v.
Elõny: rendszergazdai
képzettség

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pc: Szûcs Józsefné igazgató

Napsugár Mûvészeti
Iskola
9022 Gyõr,
Rákóczi F. u. 31.
Tel.: (96) 524-390

Társastánc,
néptánc,
gitár,
szolfézs,
fuvola,
korrepetítor,
furulya,
zongora szakos pedagó-
gusállások

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Szakmai ön., om.
Pc: intézményvezetõ

Bartók Béla Zene- és
Mûvészeti Iskola
4220 Hajdúböször-
mény,
II. Rákóci Ferenc u. 31.
Tel./fax: (52) 561-704

Zongora szakos tanár Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Szakmai ön., b., om. vagy az
utolsó éves hallgatói jogviszony
igazolása
ill: a Kjt. szerint.
f: Tanyi Zoltán igazgató

Bocskai István Szak-
képzõ Iskola
4200 Hajdúszoboszló,
József Attila u. 25.
Tel.: (52) 557-230
Fax: (52) 361-074

Angol szakos,

német szakos nyelvta-
nár,

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 22.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
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szakmai tanár vendég-
látó-ipari szakmák okta-
tásához,

szakmai tanár kereske-
delmi szakmák oktatá-
sához

fõiskolai v.

Általános Iskola
9437 Hegykõ,
Iskola u. 7–9.
Tel./fax: (99) 540-040

Angol–történelem
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai
diploma

ÁEI: 2007. aug. 15.
étkh., szl.
Pc: igazgató

Tolnay Lajos Általános
Iskola
2365 Inárcs,
Tolnay u. 2.
Tel./fax: (29) 370-039

Gyógypedagógus,

tanító és fejlesztõpeda-
gógus, illetve
testnevelés,
angol–testnevelés vagy
angol–matematika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 15.
szl., étkh.
Pc: Nyitrai Attila igazgató

Általános Iskola
5331 Kenderes,
Szent István út 36.
Tel.: (59) 528-010

Biológia–technika vagy
biológia–kémia, illetve
német–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 21.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
f: Szûcs Pálné igazgató
Tel./fax: (59) 528-034

Városi Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
6200 Kiskõrös,
Tarnowi tér 1.
Tel./fax: (78) 413-132

Zongoratanár–zongora-
kíséret
(határozott idõre)

gitár (félállás),
ütõ (félállás),
klarinét (félállás) sza-
kos tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi képesí-
tés

ÁEI: 2007. szept. 1.
utazásiköltség-térítés, étkh.
Pc: igazgató

Hunyadi Mátyás Szak-
képzõ és Szakközépis-
kola
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Dr. Gyárfás u. 3.
Tel./fax: (96) 211-788

Matematika szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: Gede Zoltán igazgató
Tel.: (96) 204-313

gépészmérnök tanár
(épületgépész szak-
irány)

egyetemi vagy fõiskolai
v.

Erdei Ferenc Általános
Iskola
2712 Nyársapát,
József A. u. 6.
Tel.: (53) 389-004

Matematika–fizika
vagy
kémia vagy biológia
vagy
informatika vagy
technika szakos tanár

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fõis-
kolai szintû tanári szak-
képzettség

ÁEI: 2007. aug. 15.
étkezési utalvány
Pc: Pálfiné Székely Zsuzsanna
igazgató
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KEMÖ Szabolcsi Ben-
ce Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézménye
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 65.
Tel./fax: (33) 455-405

Zongora–szolfézs
ütõ szakos tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: 2007. aug. 1.
Pc: Pásztói Tamás intézményve-
zetõ

Inczédy György Szak-
középiskola és Szakis-
kola
4400 Nyíregyháza,
Árok u. 53.
Tel.: (42) 508-320
Fax: (42) 433-756

Angol nyelv és
irodalom–bármely

Egyetemi v. ÁEI: 2007. szept. 1.

épületgépész mérnök,

mûszaki szakoktató
kõmûves szakmában,

mûszaki szakoktató
szobafestõ-mázoló
szakmában,

mûszaki szakoktató
fémipari szakmában

2 fõ informatika–bár-
mely szakos tanár

fõiskolai vagy egyetemi
v.,

szakirányú fõiskolai v.,

egyetemi v.

Jókai Mór Közgazdasá-
gi Szakközépiskola és
Leánykollégium
8500 Pápa,
Veszprémi út 45.
Tel./fax: (89) 324-900

Matematika–fizika–szá-
mítástechnika szakos
középiskola tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Étkh., utazási hozzájárulás.
Pc: Unger Tamás igazgató

Acsády Ignác Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
8500 Pápa,
Erkel Ferenc u. 39.

Német–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. szept. 1.
étkh.
f: (89) 313-813
Pc: igazgató

faipari szakoktató fõiskolai v.

Petõfi Sándor Gimnázi-
um és Szakközépiskola
8500 Pápa,
Várkert út 6.
Tel./fax: (89) 324-953

Mozgóképkultúra és
médiaismeret–dráma
és/vagy földrajz szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 27.

olasz szakos középisko-
lai tanári/nyelvtanári ál-
lás (részmunkaidõben)

egyetemi/nyelvtanári v.
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Vay Miklós Szakképzõ
Iskola
3950 Sárospatak,
Arany J. u. 5.
Tel./fax: (47) 511-420
Tel.: (47) 311-807

Fizika szakos vagy
fizika–bármely szakos
tanár,

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 1.
Pc-f: Halász Tiborné igazgató

gépészmérnök CNC-is-
meretekkel,

egyetemi vagy fõiskolai
v.,

gépészmérnök, elõny: mûszaki vagy
mérnöktanári v.,

építõipari mûszaki vagy
mérnöktanár

felsõfokú építõipari v.

Tinódi Sebestyén Gim-
názium és Idegenfor-
galmi Vendéglátói
Szakközépiskola
9600 Sárvár,
Móricz Zsigmond u. 2.
Tel.: (95) 321-245,
320-115

Kémia–bármely szakos
tanár

Egyetemi v., ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: igazgató

rajz–mozgóképkultúra-
és médiaismeret

tanári v.

Általános Iskola
7925 Somogyhárságy,
Rákóczi u. 60.
Tel./fax: (73) 354-104

Német nemzetiségi ta-
nító vagy tanár

Fõiskolai v. Pbhi: 2007. júl. 31.
Pc: Szili Ferenc igazgató

Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
5520 Szeghalom,
Tildy Z. út 17–21.
Tel.: (66) 371-232
Fax: (66) 473-610

Társastánctanár,
gitár–ütõ szakos tanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. aug. 15.
étkh. utalvány
Pc: Fekete László igazgató

Bocskai István Gimná-
zium és Közgazdasági
Szakközépiskola Egy-
séges Pedagógiai Szak-
szolgálat és Szakmai
Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi u. 1.
Tel.: (47) 362-488

Logopédus
(pályakezdõ vagy vég-
zõs hallgatók jelentke-
zését várják)

Gyógypedagógiai fõis-
kolai v.
(ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Ta-
nárképzõ Fõiskola)
gépkocsi-vezetõi gya-
korlat,

Jelentkezés a pedagógiai szakszol-
gálat tagintézmény-vezetõjénél
Tel.: (47) 361-488
Pc: Bocskai István Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépis-
kola Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat és Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi u. 1.

pszichológus
(pályakezdõ vagy vég-
zõs hallgatók jelentke-
zését várják)

államilag elismert egye-
temi v.,
gépkocsi-vezetõi gya-
korlat

Földváry Károly Általá-
nos Iskola
2764 Tápióbicske,
Rákóczi út 82.

Testnevelés–matemati-
ka szakos tanár

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: 2007. júl. 15.
Étkh., szl.
Pc: iskola
Tel.: (29) 421-311

16. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1775



1. 2. 3. 4.

Kossuth Lajos Általá-
nos és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola
4450 Tiszalök,
Kossuth út 43.
Tel./fax: (42) 278-343
E-mail: kossuthlok@
freemail.hu

Fúvós,
fuvola,
ütõs,
gitár,
zongora
szakos tanár

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Cserés Sándorné igazgató

Fabriczius József Álta-
lános Iskola
2112 Veresegyház,
Fõ u. 77–79.
Tel.: (28) 385-019
Fax: (28) 559-551

Technika–bármely sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 15.
étkh.

Veszprémi Közgazda-
sági Szakközépiskola
8200 Veszprém,
Vár u. 10.
Fax: (88) 560-570

Biológia–földrajz sza-
kos tanár

Egyetemi szakirányú v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pc: igazgató
Tel.: (88) 560-580

Ipari Szakközépiskola
és Gimnázium
8201 Veszprém,
Iskola u. 4.
Tel./fax: (88) 560-730
Tel.: (88) 560-630
E-mail: isk@ipari.vein.hu

Gépészmérnök vagy
vegyipari gépészmér-
nök
AutoCAD-ismeretekkel

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.

magyar nyelv és iroda-
lom–idegen nyelv (an-
gol vagy német) szakos
tanár

Reguly Antal Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
8420 Zirc,
Alkotmány u. 16.
Tel.: (88) 595-010
Fax: (88) 595-020
E-mail: isko-
la@rszi-zirc.hu

Informatika/számítás-
technika szakos tanár
(számítástechnika taní-
tására),

gépész/közlekedés gé-
pész szakos mérnökta-
nár/mûszaki tanár
(gépész szakmacsoport
elméleti oktatásra)

bármilyen szakos neve-
lõtanár (fiú kollégiumba
csoportvezetõnek),

Egyetemi/fõiskolai v.

egyetemi v.

ÁEI: 2007. aug. 21.
Szakmai ön.,
ill: a Kjt. szerint.
Pc: igazgató
e-mail: jszabo@rszi-zirc.hu

2 fõ angol–német sza-
kos nyelvtanár (szakkö-
zépiskolában,
szakképzõben idegen
nyelv oktatására)
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Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

Az Oktatási Közlöny havi három alkalommal jelenik meg, ennek megfelelõen havonta háromszor (a hónap 10., 20., 30.
napján) van közlönyzárás.
Az ún. kötelezõ közzététel körébe tartozó (jogszabályban elõírt módon közzétett) álláshelyekre meghirdetett pályázati
felhívások közzé tétele normál vagy sürgõs eljárás szerint történhet az alábbiak szerint.
A normál eljárás szerint a zárás napjáig az Oktatási Közlöny szerkesztõségéhez (1055 Budapest, Szalay utca 10–14., te-
lefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzététel
ebben az esetben ingyenes.
A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 10 000 Ft+20% áfa (12 000 Ft). A sürgõs eljárás szerint a megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen alá-
írt megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Hivatalos Közlönyki-
adó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múl-
va jelennek meg. A megjelenést követõen a kiadó számlát küld a megrendelõnek.
A sürgõs megjelenést igénylõ „zárás utáni” rovatban megjelentetni kért pályázati felhívásokban elõforduló esetleges
nyomdahibák javítására a szerkesztõségnek nincs módja, ezért az elírásokért felelõsséget nem vállalunk.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat az álláshelyre meghirdetett pályáza-
ti felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatoknál a
szerkesztõség értelemszerûen nem tünteti fel.
A pályázati felhívások nagy számára tekintettel a megjelenés pontos idõpontjáról, illetõleg arról, hogy a pályázati felhí-
vás az Oktatási Közlöny melyik számában jelenik meg, a szerkesztõségnek nem áll módjában írásban tájékoztatást adni.
Ugyanezen okból nem biztosítható az álláshelyekre meghirdetett felhívásoknak – a pályázati felhívás lényeges elemein
túlmenõ – szó szerinti közlése.
Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (normál
vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2006. január 1-jétõl érvényes tarifa-
jegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. § (1) be-
kezdése alapján a minisztériumok hivatalos lapjaikat a honlapjukon is közzéteszik. Ennek megfelelõen 2006. január
1-jét követõen az Oktatási Közlöny számai is elérhetõek az OM honlapjáról (www.om.hu/Közérdekû adatok/Szervezeti,
személyzeti adatok/Lapok/Oktatási Közlöny).

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

A NEMZETKÖZI PETÕ ANDRÁS KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma
pályázatot hirdet a
MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETE
rektori megbízására

Pályázati feltételek:
– rendelkezzen egyetemi tanári, fõiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori, illet-
ve tudományos fõmunkatársi címmel,
– vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretek és gyakorlat, menedzserszemlélet,
– tudományos fokozat,
– legalább két idegen nyelv ismerete,
– 3 hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen elõélet,
– a rektori megbízás ideje 5 évre szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi vezetõi tevékenységének leírását,
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– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok másolatát,
– az intézmény jövõjével és a konduktív neveléssel kapcsolatos rövid és hosszú távú elképzelést,
– publikációs jegyzéket,
– pályázóknak nyilatkoznia kell, hogy a pályázatba való betekintést lehetõvé teszi az arra jogosultaknak.

A pályázatot a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány Kuratóriumának Titkárságára kell benyújtani (1125 Budapest,
Kútvölgyi út 6.). A dokumentációkat kérjük 3 példányban, zárt borítékban, papírformátumban, tartalomjegyzék kísére-
tében beadni. A pályázat kiírója hiánypótlásra egy alkalommal lehetõséget biztosít.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Rektori pályázat”.
Beadási határidõ: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. napig.
Elbírálásra a beadási határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Ruzicska Vilma titkárságvezetõ ad a 06 (1) 224-1513-as, vagy a 06 (20)
555-5625-ös telefonszámon.

A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK rektora
pályázatot hirdet
tudományos rektorhelyettesi feladatkör ellátására

A megbízásra kerülõ rektorhelyettes feladata: az oktatótól elvárt tevékenységen felül:
– a hazai és a nemzetközi tudományos életben való részvétel,
– az intézetben folyó tudományos mûhelymunka fejlesztése, koordinálása,
– tudományos rendezvények, konferenciák szervezése és támogatása,
– kutatási projektek kialakításának elõsegítése (pályázatírás a források megteremtésére, projektszerû mûködés, doku-
mentálás),
– publikációk létrejöttének elõsegítése az intézetben,
– a tudományos fokozatok megszerzésének ösztönzése és segítése,
– részvétel a Petõ-módszerrel összefüggõ, kutatást elõsegítõ ösztönzési rendszer kialakításában,
– a tanszékek tudományos munkájának koordinálása,
– tudományos diákkör kialakításának, mûködésének segítése,
– intézetünk gyakorló területén a tudományos adatgyûjtés, értékelés támogatása, koordinálása, az együttmûködés bizto-
sítása,
– tudományos rendezvényeken való szereplés elõkészítésének koordinálása (elõadások szûrése, résztvevõk kiválasz-
tása),
– a tudományos munka finanszírozási lehetõségeinek kidolgozásában való részvétel,
– a Petõ-módszer és a legújabb tudományos eredmények közötti híd kiépítése,
– a tudományos alapképzés kialakítása,
– szakfolyóirat-referálók munkájának koordinálása.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó
– rendelkezzék egyetemi oklevéllel, legyen az intézet tevékenységéhez illeszkedõ, szakirányú (pl. neveléstudomány,
pszichológia, orvostudomány) felsõoktatási intézmény kinevezett oktatója (docens vagy tanár),
– rendelkezzék tudományos minõsítéssel,
– szakmai-tudományos tevékenysége elismert legyen,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére,
– rendelkezzen vezetõi (min. 5 év) és kutatói tapasztalattal,
– elõadóképes idegennyelv-tudással bírjon.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot, mely összefoglalja eddigi szakmai, tudományos és közéleti munkásságát,
– publikációs jegyzékét,
– vezetõi elképzeléseit, az intézmény tudományos tevékenységére és az irányítandó területekre vonatkozó szakmai el-
gondolásait, programját,
– a tudományos minõsítést tanúsító okiratot,
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– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint
– az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve: Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest,
Kútvölgyi út 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a tudományos rektorhelyettesi állásra”.
A rektorhelyettes megbízása max. 4 évre szól, mely megújítható.

Neurorehabilitációs Tanszéken
tanszékvezetõi fõiskolai tanári állás betöltésére

A pályázó feladata az oktatói feladatokon túlmenõen:
– a tanszék tevékenységének irányítása,
– a tanszéki tudományos mûhely kialakítása,
– a tanszék által oktatott tárgyak modern szemléletû oktatásának, tudományos mûvelésének biztosítása,
– az oktató-nevelõ és tudományos kutatómunkát, valamint a konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus
szak oktatási módszereinek alakítása, fejlesztése, a képzési programok tanszékkel összehangolása, a tanszéki és tanszék-
közi mûhelymunka irányítása,
– a fiatal oktatók mentoraként gondoskodjon a megfelelõ tanszéki utánpótlásról,
– tanszéke hatékony, ésszerû gazdálkodásának biztosítása, valamint a gazdálkodásba bevonható további források feltá-
rása és megteremtése,
– oktatandó tárgyak: Neuroanatómia, Neuropathológia, Kórtan, Rehabilitáció, Összehasonlító konduktív pedagógia,
– oktatási tananyag biztosítása, fejlesztése,
– a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása,
– a hallgatók TDK-munkájának, a tehetségek kibontakoztatásának segítése,
– részvétel a külföldi hallgatók oktatásában,
– aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos tevékenységekben,
– a hatályos jogszabályokban és a fõiskola szabályzatában elõírt feladatok ellátása,
– a tanszék minõségbiztosítási követelmények szerinti, valamint a MAB elõírásainak megfelelõ mûködésének biztosí-
tása,
– klinikai orvosi feladatok ellátása.

A megbízásra a pályázat elbírálását követõen kerül sor.
A tanszékvezetõi megbízás 4 évre szól.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– orvosegyetemi végzettség, gyermekneurológiai és/vagy rehabilitációs szakvizsga,
– szakirányú tudományos fokozat,
– felsõoktatásban/kutatásban szerzett gyakorlat,
– oktatásra alkalmas idegennyelv-tudás,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzát,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint a tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– a megpályázott tanszék vezetésére, oktatásfejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, oktatási, nevelési és gazdasági prog-
ramját,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe lehet
venni,
– írásbeli nyilatkozatot hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárási ügyrendben rögzített bizottságok és
testületek megismerhessék.
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A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve.
Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Neurorehabilitációs Tanszék tanszékvezetõi állására”.
A pályázat elbírálására a beérkezéstõl számított 30 napon belül kerül sor.
Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akikben egyesül az oktatási, nevelési és gazdasági szemlélet, és képesek a tudomá-
nyos légkör megteremtésére, fenntartására. A jelölttõl elvárjuk a pozitív gondolkodást, valamint azt, hogy intézményünk
folyamatban lévõ szervezetfejlesztési feladataiban aktív részt vállaljon. A jelölt legyen képes oktatói és vezetõi munká-
ját a modern, hallgatóközpontú oktatás szolgálatába állítani, ezzel is emelve a hungarikumként méltán elismert Pe-
tõ-módszer hazai és nemzetközi rangját.

Tanításelméleti Tanszéken
tanszékvezetõ fõiskolai tanári állás betöltésére

A pályázó feladata az oktatói feladatokon túlmentõen:
– a tanszék tevékenységének irányítása,
– a tanszéki tudományos mûhely kialakítása,
– a tanszék által oktatott tárgyak modern szemléletû oktatásának, tudományos mûvelésének biztosítása,
– az oktató-nevelõ és tudományos kutatómunka, valamint a konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus
szak oktatási módszereinek alakítása, fejlesztése, a képzési programok tanszékközi összehangolása, a tanszéki és tan-
székközi mûhelymunka irányítása,
– a fiatal oktatók mentoraként gondoskodjon a megfelelõ tanszéki utánpótlásról,
– tanszéke hatékony, ésszerû gazdálkodásának biztosítása, valamint a gazdálkodásba bevonható további források feltá-
rása és megteremtése,
– oktatási tananyag biztosítása, fejlesztése,
– a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása,
– a hallgatók (O)TDK-munkájának, a tehetségek kibontakoztatásának segítése,
– aktív részvétel – elsõsorban a neveléstudomány területén – a hazai és nemzetközi tudományos tevékenységekben,
– a hatályos jogszabályok és a fõiskola szabályzataiban elõírt feladatok ellátása,
– a tanszék minõségbiztosítási követelmények szerinti, valamint a MAB elõírásainak megfelelõ munkájának biztosítása,
– oktatandó tárgyak köre: alapozó stúdiumok vezetése a neveléstudomány területén, tanítási gyakorlat szervezése ma-
gyar és külföldi hallgatók részére.

A tanszékvezetõi megbízás maximum 4 évre szól.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– óvodapedagógusi/tanítói végzettség elõnyt jelent,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– szakirányú tudományos fokozat,
– felsõoktatásban/kutatásban szerzett gyakorlat,
– oktatásra alkalmas idegennyelv-tudás,
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– bizonyított, eredményes vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzát,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint a tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– a megpályázott tanszék vezetésére, oktatásfejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, oktatási, nevelési és gazdasági prog-
ramját,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe lehet venni,
– írásbeli nyilatkozatot hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárási ügyrendben rögzített bizottságok
és testületek megismerhessék.
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A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve: Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest,
Kútvölgyi út 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Tanításelméleti Tanszék tanszékvezetõi állására”.
A pályázat elbírálására a beérkezéstõl számított 30 napon belül kerül sor.
Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akikben egyesül az oktatási, nevelési és gazdasági szemlélet, és képesek a tudomá-
nyos légkör megteremtésére, fenntartására. A jelölttõl elvárjuk a pozitív gondolkodást, valamint azt, hogy intézményünk
folyamatban lévõ szervezetfejlesztési feladataiban aktív részt vállaljon. A jelölt legyen képes oktatói és vezetõi munká-
ját a modern, hallgatóközpontú oktatás szolgálatába állítani, ezzel is emelve a hungarikumként méltán elismert Pe-
tõ-módszer hazai és nemzetközi rangját.

fõállású fõiskolai adjunktusi állás betöltésére

A pályázó feladata:
– vegyen részt tanszéke nevelési, oktatási feladatainak ellátásában, a Testnevelés és tantárgypedagógiája tantárgynak
(idegen nyelvû) oktatásában (is), valamint a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatok vezetésében,
– végezze – szakterületén folyamatosan – a tananyag tartalmi és módszertani korszerûsítését,
– vállalkozzon jegyzet és szakcikkek írására a szakterületén,
– végezzen tudományos kutatómunkát és segítse tanszéke tudományos munkáját,
– törekedjen szintetizáló eredmények elérésére, és publikálja azokat a konduktív pedagógia szolgálatában.

Az adjunktusi megbízás 4 évre szól.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat vagy megkezdett ilyen tanulmányok,
– oktatási tapasztalat,
– oktatásra alkalmas idegennyelv-tudás.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzot,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint a tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe lehet
venni,
– írásbeli nyilatkozatot hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárási ügyrendben rögzített bizottságok
és testületek megismerjék.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Tanításelméleti Tanszék tanszékvezetõi állására”.
A pályázat elbírálására a beérkezéstõl számított 30 napon belül kerül sor.
Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akikben egyesül a pozitív oktatási, nevelési és életszemlélet. A jelölt legyen képes
oktatói munkáját a modern, hallgatóközpontú oktatás szolgálatába állítani, ezzel is emelve a hungarikumként méltán el-
ismert Petõ-módszer hazai és nemzetközi rangját.

GYAKORLÓ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN
igazgatói munkakör betöltésére

A Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, azaz a fõiskola az 1993. évi LXXIX. törvény 121. §
(1) bekezdésének 12. pontja alapján alapítója és fenntartója a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõinté-
zete Gyakorló Közoktatási Intézményének.
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A megbízásra kerülõ gyakorló közoktatási intézményi igazgató feladata:
– az intézmény törvényes képviselete,
– az intézmény szakszerû és törvényes mûködtetése, hazai és nemzetközi tevékenységének szervezése, irányítása és fej-
lesztése,
– a fõiskola stratégiai tervével összhangban lévõ intézményi stratégiai terv elkészítése szükség esetén,
– az intézmény takarékos, költséghatékony gazdálkodásának biztosítása, valamint részvétel az intézmény finanszírozási
forrásainak felkutatásában,
– a Gyakorló Közoktatási Intézmény munkájának felügyelete a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény
mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
– a felügyelete alatt álló egységekben a korszerû, a folyamatosan változó piaci igényeknek is megfelelõ szakmai tevé-
kenység irányítása,
– az intézmény ellenõrzési, mérési, értékelési és minõségirányítási programjának mûködtetése,
– a fõiskolával a képzés, valamint a tudományos munka területén történõ együttmûködés.

A pályázat benyújtásának feltétele:
– pedagógus-szakvizsga,
– egyetemen szerzett pedagógia szakos oklevél,
– konduktori, konduktori és tanítói, vagy konduktor-tanítói végzettség és szakképzettség,
– legalább ötéves vezetõi (intézményegység-vezetõi, intézményegység-vezetõhelyettesi, csoportvezetõi, gyakorlatveze-
tõi) tapasztalat,
– valamint legalább tízéves szakmai (pedagógus-munkakörben szerzett) gyakorlat,
– minimum egy világnyelv ismerete.

Elõnyt jelent:
– kettõ vagy több világnyelv ismerete, amely hozzájárul az intézmény színvonalas képviseletéhez hazai és nemzetközi
fórumokon,
– menedzseri szemlélet,
– jó kommunikáció-, szervezõ- és vezetõkészség,
– fokozott munkabírás, amely rugalmassággal és alkalmazkodó képességgel párosul,
– az intézet jellegébõl adódó etikai elkötelezettség,
– az alkotói légkörteremtõ, eredményes vezetõi tapasztalat, továbbá a széles körû kapcsolatrendszer.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot, mely összefoglalja eddigi szakmai, tudományos és közéleti munkásságát,
– a pályázó vezetõi elképzeléseit,
– a tudományos minõsítést tanúsító okiratot,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint
– az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– valamint az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Gyakorló Közoktatási Intézmény igazgatói megbízására”.
A Gyakorló Közoktatási Intézmény igazgatói megbízása 5 évre szól, mely további 5 évre többször is meghosszabbítható.
A megbízás a pályázati eljárás lefolytatását (a pályázat benyújtásától számított maximum 30. nap) követõen léptethetõ
érvénybe.

Dr. Makói Zita s. k.,
rektor
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A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
négy rektorhelyettesi tisztség betöltésére

A megbízások 2007. augusztus 1-jétõl 2011. július 31-ig szólnak.

Az oktatási és akkreditációs rektorhelyettes a rektorral együttmûködve irányítja és felügyeli az intézmény oktatási és
akkreditációs tevékenységét, különös tekintettel az általános oktatási feladatokra, az oktatási és informatikai rendszer, az
idegen nyelvû bevezetésére, fejlesztésére, a szakalapítási kérelmek elõkészítésére, az egyetemhez kapcsolódó tovább-
képzésekre (posztgraduális, akkreditált felsõfokú szakképzés), a felvételi eljárás lebonyolítására, az oktatással kapcsola-
tos alapítványokra. Felelõs e területek stratégiájának, valamint belsõ szabályzatainak kidolgozásáért, karbantartásáért.
Képviseli az intézményt a fenti ügyekben.
A tudományos rektorhelyettes a rektorral együttmûködve irányítja és felügyeli az intézmény tudományos tevékenységét,
különös tekintettel a tudományos fokozatszerzéssel, habilitációval kapcsolatos feladatokra, a hazai intézményi kapcso-
latok kialakítására és fenntartására, a pályázati tevékenységre, a kutatási feladatok összehangolására, a találmányi
ügyekre, a kutatási és tudományos alapítványokra, a TDK fejlesztésére. Felelõs e területek stratégiájának, valamint belsõ
szabályzatainak elkészítéséért. Képviseli az intézményt a fenti ügyekben.
A nemzetközi ügyekért felelõs rektorhelyettes a rektorral együttmûködve irányítja és felügyeli az intézmény nemzetközi
tevékenységét, különös tekintettel a nemzetközi kapcsolatok kialakítására és fenntartására, az együttmûködési szerzõdé-
sek megkötésére, megújítására, az idegen nyelvû képzést elõsegítõ nemzetközi feladatok koordinálását, a hallgatók kül-
földi részképzését, szakmai gyakorlatát, tanulmányútját, a kutató-, oktató- és hallgatócseréket elõsegítõ pályázati tevé-
kenységre. Felelõs e területek stratégiájának, valamint belsõ szabályzatainak elkészítéséért. Képviseli az intézményt a
fenti ügyekben.
A stratégiai rektorhelyettes a rektorral együttmûködve irányítja és felügyeli az intézmény stratégiai tevékenységét, külö-
nös tekintettel a karok fejlesztésének és a szervezeti felépítés korszerûsítésének összehangolására, az innovációs tevé-
kenységek és a spin off szervezetek felügyeletére, a felsõoktatási stratégia hazai és nemzetközi követelményeknek meg-
felelõ kialakítására, és folyamatos fejlesztésére. Képviseli az intézményt a fenti ügyekben.
Pályázhatnak a Pannon Egyetem egyetemi tanárai, docensei, akik tudományterületükön hazai és nemzetközi elismert-
séggel, kiemelkedõ eredménnyel rendelkeznek. A pályázatnak tartalmaznia kell az eddigi vezetõi tevékenységet, a rek-
torhelyettesi feladatokkal kapcsolatos elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell a részletes szakmai önéletrajzot, végzettségüket, nyelvismeretüket, tudományos fokozatukat
igazoló okiratot.

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

Dr. Gaál Zoltán s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR dékánja
pályázatot hirdet a
REGIONÁLIS ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET
Szaktanácsadási Docentúrájában
fõállású egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docens feladata lesz:
– a Szaktanácsadás alapjai, a Szaktanácsadás módszertana, a Szaktanácsadói programfejlesztés, a Szaktanácsadói me-
nedzsment, valamint a Közösségfejlesztés címû tantárgyak oktatása a gazdasági agrármérnök, valamint a közgazdálko-
dási szakon, valamint a BSc- és az MSc-képzésekben,
– részvétel a PhD-képzésben, a PhD-disszertációk, diplomamunkák és TDK-dolgozatok konzulensi és bíráló feladatai-
nak ellátása,
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– részvétel a kar és az intézet nemzetközi kutatási, fejlesztési és közéleti munkájában, pályázatok irányítása, pályázati
projektek menedzselése,
– az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak erõsítése oktatási és tudományos kutatási területeken egyaránt,
– a Szent István Egyetem Regionális Szaktanácsadási Központjában a hazai szaktanácsadási programok koordinálása.

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
– PhD-doktori fokozat a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok terén,
– legalább egy középfokú és egy alapfokú államilag elismert nyelvvizsga,
– legalább tízéves felsõoktatási intézményben eltöltött oktatói-kutatói gyakorlat,
– legalább ötéves, a hazai agrár-szaktanácsadás koordinálásában eltöltött szakmai tapasztalat,
– külföldi szakmai tapasztalatok megléte,
– tudományos és publikációs tevékenység bemutatása,
– nyilvános bemutatkozó elõadás megtartása.

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

A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot 4 példányban, a SZIE GTK dékánjának címezve kell benyújtani a 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. címre.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a GTK Dékáni Hivatala ad a 06 (28) 522-090-es telefonszámon.

Dr. Villányi László s. k.,
egyetemi tanár, dékán

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI INTÉZETÉNEK
Könyvtártudományi Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre
tanszékvezetõi megbízással

A megbízandó tanszékvezetõ feladata a tanszék oktató- és tudományos munkájának összefogása, irányítása, hazai és
nemzetközi kapcsolatainak ápolása és továbbfejlesztése, valamint a tanszék képviselete az egyetem és a kar illetékes tes-
tületeiben.
A pályázónak könyvtáros vagy könyvtári informatikus, illetve olyan bölcsészdiplomával kell rendelkeznie, amely alap-
ján eddigi életútján ellátott feladatai, hivatkozható szakmai teljesítményei relevánsak az ellátandó tanszékvezetõi meg-
bízatás tekintetében. A pályázónak rendelkeznie kell továbbá legalább tízéves oktatói gyakorlattal, tudományos fokozat-
tal és habilitációval. Elõnyt élvez az a pályázó, aki a könyvtári informatika, a humán informatika, illetõleg az információ-
tudomány szakterületein markáns nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, s ezáltal képes lehet a tanszéket eredményes
nemzetközi pályázati projektumok résztvevõjévé tenni.

A megbízás 3 évre szól.

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

A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázónak meg kell felelnie a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltéte-
leknek.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegye-
tem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeirõl a (62)
544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA rektora
(3300 Eger, Eszterházy tér 1.)
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI INTÉZET
Új- és Modernkori Egyetemes Történeti Tanszékére
egyetemi docensi állásra.

A pályázat elnyerõjének feladata lesz: elõadások, speciálkollégiumok tartása, szemináriumok vezetése, a hallgatói tudo-
mányos munka, szakdolgozati tevékenység irányítása, tantárgyi programok kialakítása a 20. századi egyetemi történe-
lem témaköreibõl.
Feltételek: habilitáció, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat, kiemelkedõ publikációs tevékenység magyar és idegen
nyelven, egy nyugati nyelvbõl felsõfokú nyelvismeret, idegen nyelven (német) kurzusok tartására alkalmasság, tudomá-
nyos konferenciákon bizonyított részvétel.
Pályázatot az nyújthat be, aki megfelel oktatási szempontból az egyetemi docensi kinevezés feltételeinek.

Német Nyelv és Irodalom Tanszékére
két fõiskolai docensi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata: elõadások, speciálkollégiumok tartása, szemináriumok vezetése, a hallgatói tudomá-
nyos munka, a szakdolgozati tevékenység irányítása, tantárgyi programok kialakítása a német nyelvû országok irodal-
mának témaköreibõl.
Feltételek: szakirányú (irodalomtudományi) PhD-fokozat, legalább hatéves felsõoktatási gyakorlat, kiemelkedõ publi-
kációs tevékenység német nyelven, alkalmasság német nyelvû kurzusok tartására, valamint bizonyított részvétel tudo-
mányos konferenciákon.
Pályázatot az nyújthat be, aki megfelel oktatási, tudományos szempontból a fõiskolai docensi kinevezés feltételeinek.
A pályázathoz mellékelni kell a szakmai önéletrajzot, tudományos munkák jegyzékét, 30 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt, a végzettséget, tudományos minõsítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát.
A pályázatot az intézmény rektorának címezve (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított
egy hónapon belül.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
vp: vezetõi pótlék
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
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.

Óvodavezetõi állások

Badacsonytördemic
Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
8236 Badacsonytörde-
mic,
Hõsök útja 12.
Tel.: (87) 433-036
Fax: (87) 433-832

Napközi Otthonos
Óvoda
óvodavezetõ

A közoktatási törvény
szerinti felsõfokú óvo-
dapedagógusi szakkép-
zettség, szakvizsga és
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
31-ig szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30. nap, illetve az ezt kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Csatolni kell a szakmai gyakor-
latra vonatkozó igazolást, vala-
mint nyilatkozatot a pályázati
anyag kezelésérõl, szl. nincs.
f: Tel.: (87) 433-036
Pc: Vollmuth Péter polgármester
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1. 2. 3. 4.

Drégelypalánk és Dej-
tár községek önkor-
mányzata által
fenntartott Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás Tanácsa
2646 Drégelypalánk,
Rákóczi út 1.
Tel.: (35) 367-199
Fax: (35) 367-131

Napközi Otthonos
Óvoda
Drégelypalánk,
Kossuth út 17.
Tagintézmény:
Kikelet Tagóvoda
Dejtár,
Szabadság út 4.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., vezetõ óvo-
dapedagógusi
szakképzettség, öt év
vezetõi gyakorlat, ma-
gyar állampolgárság

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Szl.: nincs.
Pc: Dombai Gábor, a társulási
tanács elnöke

Mikrotérségi Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Óvoda igazgatója

Mikrotérségi Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Óvoda Tagintéz-
ménye Napközi
Otthonos Óvoda
tagintézmény-vezetõ
3341 Egercsehi,
Ady Endre u. 11.
tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus szakképesítés,
legalább 5 év óvodape-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: a döntést követõen.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap.
Pc: Schmidt Istvánné igazgató
3341 Egercsehi,
Petõfi Sándor u. 6.
Tel./fax: (36) 485-022

Herend Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
8440 Herend,
Kossuth L. u. 97.
Tel.: (88) 513-700
Fax: (88) 513-705

Hétszínvilág Óvoda és
Bölcsõde
8440 Herend,
Fasor u. 2/a–4/a
intézményvezetõ
(többcélú intézmény)
A napközi otthonos
óvoda 150 férõhelyes és
német nemzetiségi ne-
velést is biztosít, a böl-
csõde 12 férõhelyes

A közoktatási törvény
szerinti felsõfokú isko-
lai v. és szakképzettség,
legalább 5 év óvodape-
dagógusi munkakörben
szerzett szgy., cselek-
võképesség, elõny: pe-
dagógus-szakvizsga,
vezetõi gyakorlat, illet-
ve német nemzetiségi
óvodapedagógus okle-
vél

ÁEI: 2007. aug. 30.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2012. aug. 29-ig szól.
Pehi: 2007. aug. 29.
Pc: dr. Jáger György jegyzõ

Szentpéterfa Község
Önkormányzata
9799 Szentpéterfa,
Alkotmány u. 91.
Tel./fax: (94) 315-502
E-mail: szentpeter-
fa@savaria.hu

Horvát kisebbségi ne-
velést folytató kéttan-
nyelvû napközi
otthonos óvoda
óvodavezetõ

Nemzetiségi óvodape-
dagógusi felsõfokú v.,
vagy óvodapedagógusi
felsõfokú v. és horvát
felsõfokú „C” típusú ál-
lami nyelvvizsga-bizo-
nyítvány, illetve azzal
egyenértékû okirat, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett gyakorlat,
adott típusú intézmény-
ben pedagógus-munka-
körben fennálló, illetve
a megbízással egyidejû-
leg pedagógus-munka-
körben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30 na-
pon belül.
5 éves vpr., különös tekintettel a
gradistyei horvát nyelv és kultú-
ra szerepére az óvodai program-
ban
p: vezetõi és nemzetiségi pótlék
szl.: nincs.
étkh.
Pc: Kohuth Miklós polgármester
„Pályázat” megjelöléssel.
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1. 2. 3. 4.

Bakonyszücs Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8572 Bakonyszücs,
Kossuth u. 1.
Bakonykoppány Köz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8571 Bakonykoppány,
Petõfi u. 24.

Közös Fenntartású
Napközi Otthonos
Óvoda
8571 Bakonykoppány,
Petõfi u. 26.
tagóvoda-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, elõny: német
nemzetiségi óvodapeda-
gógusi diploma

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
15-ig szól.
Pehi: a közzétételt követõ 60. nap.
f: Horváth Mária közjegyzõ
Tel.: (89) 353-303
Pc: Ugod-Bakonyszücs-Bakony-
koppány Községek Körjegyzõsége
8564 Ugod,
Kossuth u. 32.

Igazgatói és egyéb vezetõi állások

Drégelypalánk és Dej-
tár községek önkor-
mányzata által
fenntartott Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás Tanácsa
2646 Drégelypalánk,
Rákóczi út 1.
Tel.: (35) 367-199
Fax: (35) 367-131

Szondi György
Általános Iskola
Drégelypalánk,
Fõ út 7.
Tagintézmény:
Mikszáth Kálmán
Tagiskola
Dejtár, Ifjúság út 13.
igazgató

A Kjt.-ben elõírt felsõ-
fokú iskolai v., közok-
tatás-vezetõi
szakképzettség, 5 év
vezetõi gyakorlat, ma-
gyar állampolgárság

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Szl.: nincs.
Pc: Dombai Gábor, a Társulási
Tanács elnöke

Mikrotérségi Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Óvoda
igazgatója

Mikrotérségi Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Óvoda
Tagintézménye: Általá-
nos Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
3322 Hevesaranyos,
Szabadság u. 4.
tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú iskolai
(egyetemi vagy fõisko-
lai szintû) v., szakkép-
zettség, büntetlen
elõélet, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: a döntést követõen.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap.
Pc: Schmidt Istvánné igazgató
3341 Egercsehi,
Petõfi Sándor u. 6.
Tel./fax: (36) 485-022

Jászszentandrás Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5136 Jászszentandrás,
Rákóczi út 94.

A részben önálló gaz-
dálkodási jogkörrel mû-
ködõ Jászszentandrás és
Jászivány Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás közös felada-
tait ellátó Általános
Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
(illetve a pályáztatási eljárás le-
zárásától számítva max. 2007.
szept. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a jogszabályban meghatá-
rozottak szerint.
Pc: Banka Ferenc polgármester
A pályázatot géppel vagy kézzel
írva kell benyújtani.

Mány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és
Csabdi Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Mány-Csabdi önkor-
mányzatok által létre-
hozandó Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás keretében mû-
ködõ általános iskola

Felsõfokú iskolai v. és
közoktatás-vezetõi v.,
5 év pedagógus- és ve-
zetõi munkakörben
szerzett gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás 8 évre, 2015. aug.
14-ig szól.
Pbhi: 2007. aug. 8.
A pályázatot Mány község és
Csabdi község önkormányzatának
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2065 Mány,
Rákóczi u. 67.
Tel.: 350-143

intézményvezetõ
Székhelyintézmény:
Hársfadombi Általános
Iskola
Mány,
Szent István u. 4.
Tagintézmény:
Általános Iskola
Csabdi,
Szabadság u. 35.

képviselõ-testülete közös testü-
leti ülése bírálja el.
Részletes szakmai tevékenységet
tartalmazó ön., vpr. kiemelve a
német nemzetiségi nyelvoktatás-
ra vonatkozó programot, nyilat-
kozatot arról, hogy hozzájárul a
pályázat során benyújtott adatai
és a pályázat tartalmának nyilvá-
nos kezeléséhez.
Pc: Mány Község polgármester
(írásban, 2 példányban, zárt bo-
rítékban „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.

Nyírbogát Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4361 Nyírbogát,
Hunyadi u. 7.

Vántus István Általános
Mûvelõdési Központ és
Könyvtár
4361 Nyírbogát,
Hunyadi u. 1.
igazgató

A közoktatási törvény-
ben elõírt iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 10.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap.
A képviselõ-testület fenntartja a
jogát, hogy – megfelelõ pályá-
zók hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázathoz csatolandó a
szakmai gyakorlat meglétét iga-
zoló irat.
f: Tel.: (42) 286-215
Pc: jegyzõ
(a borítékra rá kell írni: „Igazga-
tói pályázat”.

Pannonhalma Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9090 Pannonhalma,
Dózsa György u. 10.

Napközi Otthonos
Óvoda
9090 Pannonhalma,
Petõfi u. 27.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 10 év óvo-
dában eltöltött szgy.,
óvónõi munkakörben
jelenleg is fennálló
munkaviszony, elõny:
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
15. nap
p: magasabb vezetõt megilletõ
[Kjt. 70. § (2) bek. a) pontjának
keretei között],
f: Bagó Ferenc polgármester
Tel.: (96) 554-210
Majer Józsefné jegyzõ
Tel.: (96) 670-542
Pc: polgármester, 5 példányban:
1 pld. mellékleteivel együtt,
4 példányt külön a szakai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzelések, valamint az
intézmény vezetésére vonatkozó
program csatolásával, formája:
példányonként fûzve.
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Szár Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2066 Szár,
Rákóczi F. u. 68.
Tel./fax: (22) 591-031,
(22) 591-032

Általános Mûvelõdési
Központ
(mely nemzetiségi álta-
lános iskola, nemzetisé-
gi óvoda, mûvelõdési
ház és könyvtár intéz-
ményegységekbõl áll)
2066 Szár,
Rákóczi Ferenc u. 41.
igazgató
(aki egyidejûleg az álta-
lános iskola intézmény-
egység-vezetõi feladatát
is ellátja)

Felsõfokú szakirányú
iskolai v., szakképzett-
ség, legalább 5 év
szgy., középfokú C tí-
pusú nyelvvizsga.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, felsõfokú C tí-
pusú
németnyelv-vizsga, leg-
alább 3 év önállóan
gazdálkodó intézmény-
ben betöltött vezetõi
gyakorlat, Szár vagy
Újbarok községben tör-
ténõ letelepedés

ÁEI: 2007. aug. 21.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
15-ig szól.
Pehi: legkésõbb a képviselõ-tes-
tület 2007. augusztusi ülésén.
Magasabb vp. mértéke 200%.,
csatolni kell: kiemelten az eddigi
vezetõi pályafutás alatt elért ered-
ményeket, a munkakör ellátására
vonatkozó elgondolásokat, az ed-
digi munkaviszonyokról szóló
igazolásokat, fényképet, nyilatko-
zatot, amelyben hozzájárul, hogy
a pályázat elbírálására felkért
szakértõ a pályázatba betekint-
sen, valamint hogy a nyilvános
testületi üléshez hozzájárul, szük-
ség esetén szl.
Pc: önkormányzat „ÁMK-igaz-
gató pályázat” megjelöléssel

Zalaapáti, Bókaháza,
Esztergályhorváti és
Gétye községek Önkor-
mányzata Képvise-
lõ-testületei
8741 Zalaapáti,
Szent I. tér 9.

Gábor Áron Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Óvoda
8741 Zalaapáti,
Deák F. út 2.

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
Pedagógus-szakvizsga,
Legalább öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug.16.
A megbízás öt évre szól
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 45 napon belül
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön.
Pc: Zalaapáti község polgármes-
tere

Óvodapedagógus, pedagógusállások

Csicserfõ Óvoda
Kindergarten
Piepmätze
2040 Budaörs,
Clementis u. 2.
Tel./fax: (23) 415-203

Német nemzetiségi
óvodapedagógus

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi vagy fõiskolai
v., német nemzetiségi
óvodapedagógusi szak-
képzettség

ÁEI: 2007. aug. 1.

Baross Ovi – Kinder-
garten Baross
1201 Budapest,
Baross u. 79–81.

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi állás

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi diplo-
ma, felsõfokú C típusú
németnyelv-vizsga,
3 éves szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. júl. 15.
Pályázatot személyesen is be le-
het nyújtani.
Pc: Bélteczkyné Szende Hilda
óvodavezetõ

Xántus János Idegen-
forgalmi Gyakorló Kö-
zépiskola és Szakképzõ
Iskola
1055 Budapest,
Markó u. 18–20.
Tel.: 332-7780
Fax: 332-5368

Angol vezetõ tanár

biológia vezetõ tanár +
valamilyen tanár szak

Egyetemi v., legalább
10 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 15.
Pehi: 2007. jún. 30.
étkh. + egészségpénztár
ill.: a bértábla szerint
p: megbeszélés szerint
Pc: dr. Nagy B. József igazgató
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angol–történelem sza-
kos tanár
(történelem angol nyel-
vû tanítását is vállalni
kell)

spanyol–földrajz szakos
tanár
(a földrajz angol nyelvû
tanítását is vállalni kell)

egyetemi v., legalább
2 év szgy.

Kós Károly Mûvészeti
Iskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
2117 Isaszeg,
Kossuth L. u. 85.
Tel.: (28) 496-872

Fuvola, gitár, társas-
tánc, modern kortárs-
tánc, néptánc szakos
tanár vagy mûvész
(részmunkaidõben)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. aug. 15.
Pc.–f: intézmény igazgatója

Gróf Széchenyi István
Mûszaki Szakközépis-
kola
8001 Székesfehérvár,
Budai u. 45.
Pf.: 14
Tel.: (22) 514-040
Fax: (22) 315-332
E-mail: titkar@gr-sze-
chenyi.hu

Általános munkaköri
leírás: középiskola,
ill. kéttannyelvû szak-
középiskolában való ta-
nítás

ÁEI: 2007. aug. 15.
Csatolni kell: részletes szakmai
ön., a nyelvtudást igazoló okirat
másolatát, s minden olyan okira-
tot, amelyet a pályázó az elbírá-
lás szempontjából fontosnak tart.
f: Dominó Csaba mûszaki igaz-
gató-helyettes
Tel.: (22) 514-040
Pc: iskola vagy tanari.palya-
zat@gr-szechenyi.hu

matematika–fizika sza-
kos tanár

szakirányú egyetemi v.,
elõny: angolnyelv-tudás

gépészmérnök szakirányú egyetemi v.,
CNC-robottechnikai is-
meretek, pedagógiai
gyakorlat, elõny: angol-
nyelv-tudás

informatikatanár szakirányú egyetemi v.,
elvárás angol nyelven
való tanítás

Gépipari, Közlekedési
Szakközép- és Szakis-
kola
5000 Szolnok,
Baross u. 37.

Könyvtáros
(pályakezdõ vagy mû-
ködõ pedagógus)

gépészmér-
nök–mérnöktanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

egyetemi vagy fõiskolai
v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. júl. 31.
Pehi: 2007. aug. 15.
Pc: Gépipari, Közlekedési Szak-
közép- és Szakiskola Jendrassik
György Tagintézmény
Hicsó György tagintézmény-ve-
zetõ
Tel.: (56) 425-844
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Kazinczy Ferenc
Általános Iskola
8300 Tapolca,
Kazinczy tér 4.
Tel.: (87) 510-223
Fax: (87) 411-691

Történelem–angol sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. aug. 15.
Szakmai ön., étkh.
Pc: Virág Károly igazgató

Lavotta János
Zeneiskola
2534 Tát,
Fõ út 82.
Tel.: (33) 444-148, 06
(30) 688-7590

Klarinéttanár + szol-
fézs,

harmonikatanár + szol-
fézs,

gitártanár

Szakirányú zenemûvé-
szeti fõiskolai v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Étkh., utazásiköltség-térítés

Eötvös József Gimnázi-
um, Szakképzõ Iskola
és Kollégium
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy M. u. 13.
Tel.: (49) 540-096
Fax: (49) 540-097
E-mail: eotvos@tujva-
ros.hu

Gépész mûszaki tanár
(szakelméleti tantár-
gyak oktatása szakisko-
lai osztályokban)

A képzés szakirányának
megfelelõ felsõfokú v.,
elõny: szakiskolai okta-
tási gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 16.
f: Molnár Barnabás mûszaki
igazgatóhelyettes
Tel.: (70) 383-2593
Pc: dr. Fülöp György igazgató

gépírás–bármely szakos
tanár
(határozott idejû),

tanárképzõ fõiskolai v., ÁEI: 2007. aug. 16.
Pc: dr. Fülöp György igazgató

közgazdász szakos ta-
nár
(számvitel tantárgy ok-
tatására)

informatika szakos kö-
zépiskolai tanár,

matematika–fizika sza-
kos középiskolai tanár

a képzés szakirányának
megfelelõ felsõfokú v.

Király Endre Ipari
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
Székhely: 2600 Vác,
Naszály út 8.
Tagintézménye:
2120 Dunakeszi,
Fõ út 143.
Tel.: titkárság
(27) 512-062
igazgató:
Tel.: (27) 319-351

Székhely/tagintézmény:
matematika, fizika, in-
formatika és angol sza-
kos tanár

Egyetemi v., elõny: két-
szakos végzettség

ÁEI: 2007. aug. 27.
Pc: Mészáros Ferenc igazgató
2600 Vác,
Naszály út 8.
vagy e-mailben: kiraly.igazga-
to@dunaweb.hu
(e-mail elérhetõség szükséges)
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testnevelés–bármely
szakos tanár,

egyetemi vagy fõiskolai
v.
Elõny: matematika
vagy angol párosítás

épületgépész mérnök-
és/vagy mérnök vagy
mûszaki tanár,

építészmérnök/mérnök-
vagy mûszaki tanár
vagy építõmérnök/mér-
nök- vagy mûszaki ta-
nár

gépészmérnök/mérnök
vagy mûszaki tanár,

villamosmérnöki/mér-
nök- vagy mûszaki ta-
nár,

egyetemi vagy fõiskolai
v.,

építész (kõmûves, bur-
koló, magasépítõ tech-
nikus), épületgépész
(csõhálózat- és beren-
dezésszerelõ) és jármû-
gépész
(karosszéria-lakatos)
mûszaki oktató/szakok-
tató

fõiskolai v. vagy érett-
ségi és szakirányú szak-
képzettség, 5 év
szakmai gyakorlattal,
elõny: mestervizsga

Pályázati felhívás
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatói beosztásának betöltésére

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. §
(8) bek., valamint 102. § (2) bekezdés e) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszo-
nyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nyilvános pályázatot hirdet a Miskolci
Rendészeti Szakközépiskola igazgatói beosztásának betöltésére.
A vezetõi beosztás hivatásos állományú fõosztályvezetõi besorolásnak felel meg.
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2007. augusztus 1-jétõl 5 évre létesül.

A megbízás feltételei:
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. §-ban foglaltak,
– IRM rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszony,
– felsõfokú államilag elismert végzettség és szakképzettség (rendvédelmi),
– széles körû szakmai tájékozottság,
– tárgyalási szintû angolnyelv-tudás.
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A jogszabályok által kötelezõen elõírt valamennyi pályázati feltételt a pályázati kiírás nem tartalmazza.
Az azonos feltétellel rendelkezõ pályázók esetén elõnyben részesül az, aki rendelkezik:
– rendõr vagy határõr szakmai gyakorlattal,
– legalább hároméves vezetõi gyakorlattal,
– pedagógus-szakvizsgával vagy felsõoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett intézményvezetõi szakképzett-
séggel.

Az igazgató feladatai: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 55. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túl:
– a szakközépiskola szervezeti egységei munkájának összehangolása,
– a szakközépiskola képviseletének ellátása,
– a személyzeti munka irányítása,
– a szakközépiskola rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon- és más források feletti – jogszabály sze-
rinti – rendelkezés,
– a szakközépiskola fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szerve-
zése és összefogása,
– kapcsolattartás a rendvédelmi szervekkel, más rendvédelmi és polgári szakközépiskolákkal, külföldi társintézmé-
nyekkel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát, jelenlegi munkahelyét és beosztását, valamint munkaköri besorolását,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot, valamint azok megvalósításának vezetõi elkép-
zeléseit.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a felsõfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok és – amennyiben rendelkezik azzal – a nyelvvizsga-bi-
zonyítvány hiteles másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát a szakközépiskola alkalmazotti közössége, nevelõtestülete,
diákönkormányzata, valamint az érintett országos parancsnokságok megismerjék.

A pályázatot legkésõbb a közzétételt követõ 30. napig lehet benyújtani az IRM Rendészeti Szakállamtitkárság Humán
Tervezési és Szervezési Osztályához 1363 Budapest, Pf. 54 címére a „Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatói
pályázat” megjelöléssel.
A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 30. nap, melynek eredményérõl a pályázók levélben
kapnak értesítést.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni lehet a 432-0720-as és a 24-620-as telefonon Sas Ferenc szakmai fõtanácsadónál
az IRM Oktatási Fõigazgatóságon.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Pályázati felhívás visszavonása

Az Oktatási Közlöny 2007. évi 9. számában a Debreceni Egyetem Mûszaki Fõiskolai Kar Építészmérnöki Tanszékére
kiírt fõiskolai docensi pályázatot – tartalmi hiba miatt – visszavonom.

Prof. Dr. Nagy János s. k.,
rektor

Pályázati felhívás érvénytelenítése

Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete által meghirdetett oktatási intézményvezetõi pályázati
felhívás tévedésbõl jelent meg az Oktatási Közlöny 2007. évi 10. számában, ezért érvénytelen. Helyette az Oktatási Köz-
löny 2007. évi 8. számában megjelent pályázati felhívás érvényes.
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Bélyegzõ érvénytelenítése

2007. április 26-án elveszett a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatóság 2. számú körbélyegzõje, ezért
érvénytelen.

Dr. Lauter Éva s. k.,
fõigazgató

Helyesbítés

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 12. számának 1313. oldalán szereplõ, közös fenntartású és
közös igazgatású Pusztai Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (8471 Káptalanfa, Kossuth u. 85.) esetében
a vezetõi megbízásra kiírt pályázati felhívás nem igazgatói, hanem intézményegység-vezetõi álláshelyre vonatkozik.

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

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

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

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

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

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

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

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

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

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

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

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

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

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

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

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

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

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

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

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

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttas-
sák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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