
KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények oktatói állásaira

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Angol–Amerikai Intézetében

teljes munkaidejû egyetemi tanári tisztség betöltésére

A kinevezett egyetemi tanár feladata: az alkalmazott nyelvészet és az angol nyelvpedagógia oktatása, koordinálása, dip-
lomamunka-vezetés, a diákköri és tudományos kutatómunka irányítása, elõadások tartása és szemináriumok vezetése,
közremûködés a kar interdiszciplináris doktori iskolájában.
A pályázó rendelkezzen angol nyelv és irodalom szakos végzettséggel, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, tudo-
mányos fokozattal és habilitációval, több nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsgával, nemzetközi kapcsolatokkal és
egyetemi tanártól elvárható szintû publikációs tevékenységgel.
Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos
tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a fiatalabb oktatók tudományos munkájá-
nak vezetésére, legyen iskolateremtõ egyéniség.

Antropológia és Etika Tanszékén

teljes munkaidejû egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezett egyetemi tanár feladata: a mûvelõdés- és gondolkodástörténet, az élettudomány- és általában a tudomány-
történet, valamint a neveléstörténet oktatása, azok koordinálása, szakdolgozat-vezetés, a diákköri és a tudományos kuta-
tómunka irányítása, elõadások tartása és szemináriumok vezetése, közremûködés a kar doktori képzésében.
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A pályázó rendelkezzen természettudományi végzettséggel és társadalomtudományi minõsítéssel, legalább tízéves felsõ-
oktatási gyakorlattal, tudományos fokozattal és habilitációval, államilag elismert nyelvvizsgával, nemzetközi kapcsola-
tokkal és egyetemi tanártól elvárható szintû kutatási és publikációs tevékenységgel.
Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos
tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a fiatalabb oktatók tudományos munkájá-
nak vezetésére, legyen iskolateremtõ egyéniség.

Francia Nyelv és Irodalom Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezett egyetemi tanár feladata: a XIX. és XX. századi francia és frankofón irodalomtörténet oktatása, azok koordi-
nálása, szakdolgozat-vezetés, a diákköri és a tudományos kutatómunka irányítása, elõadások tartása és szemináriumok
vezetése, közremûködés a kar doktori képzésében.
A pályázó rendelkezzen francia nyelv és irodalom szakos végzettséggel, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, tudo-
mányos fokozattal és habilitációval, nemzetközi kapcsolatokkal és egyetemi tanároktól elvárható szintû publikációs te-
vékenységgel.
Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert kutatója. Igazolja oktató- és tudo-
mányos tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a fiatalabb oktatók tudományos
munkájának vezetésére.

Színháztudományi Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi tanári tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: elõadások és szemináriumok tartása a régi magyar dráma- és színháztörténet és a
16–18. századi irodalomtörténet témakörébõl, ezekben a témakörökben kutatási programok vezetése és a tudományos
kutatómunka irányítása.
A pályázó rendelkezzen magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi diplomával, legyen legalább 15 éves oktatói gyakor-
lata a felsõoktatásban, rendelkezzen habilitációval és szakmailag elismert publikációs és tudományszervezõi tevékeny-
séggel, illetve nemzetközi kapcsolatokkal.
Legyen tudományágának mértékadó körei elõtt ismert és elismert kutató. Igazolja oktató- és tudományos tevékenységé-
vel, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, valamint a fiatalabb oktatók tudományos munkájának
vezetésére.

GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszékre
teljes munkaidejû egyetemi tanári tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a Haltenyésztés, Halgenetika, Tengerbiológia, Akvarisztika és Alkalmazott hid-
robiológia címû tárgyak oktatása, jegyzetek, tan- és szakkönyvek írása, szerkesztése, az oktatás folyamatos korszerûsíté-
se. Elkészíti a Horgászmenedzser felsõfokú szakképzés tantervét, és gondozza a képzés megindítását. Tevékenyen részt
vesz a PhD-képzésben, a doktori és habilitációs eljárásokban, szervezi és irányítja a beosztott oktatók és kutatók munká-
ját. Aktív szerepet vállal a tanszéki kutatásokban, vezeti és koordinálja a pályázati csoportok tevékenységét. Kutatási és
tudományos kapcsolatokat tart fenn és fejleszt hazai és nemzetközi intézményekkel, továbbá tudományszervezõ és okta-
tási-tudományos vezetõi feladatokat végez, az eredményeket rendszeresen publikálja hazai és nemzetközi viszonylatban
egyaránt. Segíti a tanszék halászati és hidrobiológiai oktató-, kutató- és bemutatótereinek és laboratóriumának a megújí-
tását.
A pályázó rendelkezzék biológus egyetemi végzettséggel, az oktatott tudományterületnek megfelelõ habilitációval, leg-
alább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, MTA doktori címmel, vagy azzal egyenértékû tudományos teljesítménnyel, ha-
zai és nemzetközi tudományos elismertséggel, kapcsolatrendszerrel, két világnyelv tárgyalási szintû ismeretével. Képes
legyen magas szintû elõadások megtartására idegen nyelven is.
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Kertészeti Tanszékre
teljes munkaidejû egyetemi tanári tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a Kertészeti alapismeretek, Kertészet, Kertészeti ismeretek, Szõlõtermesztés
címû tárgyak oktatása, jegyzetek, tan- és szakkönyvek írása, szerkesztése, az oktatás folyamatos korszerûsítése. Elkészí-
ti a Szõlész-borász BSc-szak tantervét, és gondozza a képzés megindítását. Tevékenyen részt vesz a PhD-képzésben, a
doktori és habilitációs eljárásokban, szervezi és irányítja a beosztott oktatók és kutatók munkáját. Aktív szerepet vállal a
tanszéki kutatásokban, kutatási programokat koordinál, projektekben részt vesz. Kutatási és tudományos kapcsolatokat
tart fenn és fejleszt hazai és nemzetközi intézményekkel, továbbá tudományszervezõi és oktatási-tudományos vezetõi
feladatokat végez, az eredményeket rendszeresen publikálja hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Irányítja és
szervezi a tanszék kutató- és oktatótereinek és laboratóriumának a fenntartását és folyamatos fejlesztését.
A pályázó rendelkezzék kertészmérnöki egyetemi végzettséggel, az oktatott tudományterületnek megfelelõ habilitáció-
val, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, MTA doktori címmel, vagy azzal egyenértékû tudományos teljesít-
ménnyel, hazai és nemzetközi tudományos elismertséggel, kapcsolatrendszerrel, két világnyelv tárgyalási szintû ismere-
tével. Képes legyen magas szintû elõadások megtartására idegen nyelven is.

MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
egyetemi tanári tisztség betöltésére

A kinevezett egyetemi tanár feladata: nemzetközi szintû tudományos tevékenység folytatása a kar kutatási profiljához
kapcsolódó területen, oktatás a kar szakjain, doktori témák vezetése, valamint tudományos pályázatok kidolgozása.
A pályázó rendelkezzék a mûszaki vagy természettudományi területen szerzett tudományok doktora fokozattal vagy
MTA doktori címmel.
Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos
tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és kutatók tudományos munkájának veze-
tésére. Legyen iskolateremtõ egyéniség.
A pályázat tartalmazza a pályázó kutatási tervét és a professzori laboratórium mûködtetésére vonatkozó javaslatát.
Pályázatát a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság illetékes tudományági bizottsága kívánalomrendszere sze-
rint készítse el.
A kiírás feltételeit teljesítõ pályázók között a megítélés a kar hosszú távú kutatási stratégiai szempontjai alapján történik.
A pályázatok beadási határideje: 2007. november 30.
A pályázatokhoz szükséges nyomtatványok, további információk a Személyzeti osztályon szerezhetõk be: 8200 Veszp-
rém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236.

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
FIZIKAI INTÉZET
Kísérleti Fizika Tanszékére
teljes munkaidõs egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata, hogy részt vegyen a kétszintû fizikusképzés és mérnökképzés bevezetésével
kapcsolatban megnövekedett oktatási feladatok szervezésében, irányításában és megoldásában. Kutatómunkája kapcso-
lódjon a Kísérleti Fizika Tanszéken jelenleg mûvelt, sikeres kísérleti tevékenységhez, és biztosítsa a további kísérleti
szilárdtest-fizikai területek felé való nyitást.
Szakmai elvárás, hogy a jelölt az MTA doktora legyen, mutasson fel a modern szilárdtest-fizika valamely területén nem-
zetközileg kiemelkedõ eredményeket, rendelkezzék tapasztalatokkal a kísérleti fizika területén, folytasson sikeres pályá-
zati tevékenységet. Vezetõ külföldi tudományos intézményben szerzett oktatási-kutatási tapasztalat elvárható.
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MATEMATIKA INTÉZET
Analízis Tanszékére
teljes munkaidõs egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata, hogy vezetõ szerepet játsszon az oktatásban és az oktatásfejlesztésben (BSc-,
MSc- és doktori képzés keretében), valamint a tudományos kutatásban és projektek vezetésében.
A pályázónak jelentõs oktatási gyakorlattal kell rendelkeznie a mérnök- és természettudományos képzésekben. Nemzet-
közileg elismert kutatónak kell lennie, rendszeres konferencia-részvétellel és vezetõ folyóiratokban való publikálással.

Sztochasztika Tanszékére
teljes munkaidõs egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a matematika oktatása a mûszaki BSc-, MSc- és PhD-képzésekben, együttmûkö-
dés a BME mûszaki oktató- és kutatómûhelyeivel. A sztochasztikus matematika (szélesen értelmezett) körébe tartozó
stúdiumok kidolgozása, karbantartása és oktatása a természettudományos (matematikus és fizikus) BSc-, MSc- és
PhD-képzésekben. A nemzetközi élvonalba sorolható kutatások végzése, eredmények nemzetközi fórumokon (folyóira-
tokban és konferenciákon) való rendszeres publikálása. Tudományos kutatói utánpótlás nevelése. Rendszeres és sikeres
pályázói tevékenység hazai és nemzetközi szinten.
A pályázónak rendelkeznie kell az „MTA doktora” tudományos minõsítéssel.
A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók: egyetemi tanárok kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 81. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a 87. § (4)–(5) bekezdé-
se tartalmazza.
Ennek értelmében az egyetemi tanári munkakörben történõ alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék az elõírt
iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, büntetlen elõéletû és cselekvõképes legyen, valamint
a) rendelkezzék doktori fokozattal, továbbá legyen
b) az adott tudomány- vagy mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos ku-
tatói, illetve mûvészi munkásságot fejt ki,
c) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján legyen alkalmas a hallgatók, a doktori
képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére,
d) idegen nyelven publikáljon,
e) tartson szemináriumot, elõadást.

Az Ftv. 106. § (5) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság a jogszabályban foglalta-
kon kívül értékeli a jelölt oktatói, tudományos, illetve mûvészeti eredményeit.
A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Sza-
bályzatának 58. §-ában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere, a pályá-
zatok összeállítása és a MAB véleményezési eljárása, valamint a pályázatok elbírálásának kívánalomrendszere tárgyú
közleménye (www.mab.hu) VI. fejezetében megadja az egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott
– alapvetõ, valamint a tudományági bizottságok szerinti – tartalmi kívánalmait és a véleményezés szempontrendszerét,
amelyek alapján az egyetemi tanári pályázatokat elbírálja.
Az egyetemi tanári kinevezésekre az Ftv. 88. §-ában és 89. §-a (1) bekezdésében, továbbá a BME Humánpolitikai sza-
bályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján 2008. szeptember 1-jei hatállyal kerül sor.
A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. július 31.
A kinevezések tervezett átadása: 2008. szeptember hó eleje.
Az egyetemi tanári pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
tanári kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.

A pályázat összeállítása – formai elõírások:
A pályázatnak a következõ dokumentumokat kell tartalmaznia.
1. Pályázat: a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglaltakra.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– teljes munkaidõben foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását,
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– munkavégzésre irányuló további jogviszonyban foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását, részmunka-
ideje havi óraszámát,
– tudományos fokozatát,
– kitüntetését,
– idegennyelv-tudását,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit.

2. Szöveges szakmai önéletrajz, amely részletesen tartalmazza:
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait.

3. Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok a bizottságok kívánalmai szerinti idõtartamban.

4. Tudományos és publikációs tevékenység adatai: a teljes tevékenységen belül az utóbbi tíz évben megjelent, a pályázat
szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatai, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellõen rész-
letes dokumentációja. A pályázó munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatok. Az adott idõszakra
vonatkozó teljes publikációs, illetve alkotási listát is mellékelni kell.

A publikációs listát az alábbiak szerint kell összeállítani:
– könyvnél: szerzõ(k), könyv címe, kiadás helye, éve, kiadó, terjedelem,
– folyóiratban közölt tanulmánynál: szerzõ(k), cikk címe, folyóirat neve, évszám, folyóiratszám, oldalszám.

5. Az elbíráláshoz szükséges személyes dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolata (két példányban, a két ere-
deti pályázathoz):
a) egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
b) doktori fokozat (PhD-, DLA-, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, az MTA doktora, külföldön szerzett
és honosított vagy elismert tudományos fokozat) okmánya(i),
c) habilitációs oklevél (az 1993 elõtt kinevezett egyetemi tanárok habilitáltnak tekintendõk),
d) az idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása,
e) érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

6. A pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban illetékes, MAB bizottság kívánalom-
rendszere szerint történjék a MAB véleményezése. Multi-, ill. interdiszciplináris tudományterületeken jelölje meg a pá-
lyázó azokat a tudományágakat, amelyekben pályázik.
A tudományág megnevezése a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet mellékletében felsoroltak egyike kell hogy legyen.

7. Amennyiben a pályázót korábban már egyetemi tanárrá kinevezték, akkor szándéknyilatkozat arról, hogy hány mun-
kakört, milyen tevékenységgel kíván betölteni.
A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani két eredeti és öt másolati példányban a Természet-
tudományi Kar Dékáni Hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Dé-
káni Hivatala, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. K. I. 56.

Dr. Moson Péter s. k.,
a BME TTK dékánja

ÉPÍTÕMÉRNÖKI KAR
pályázatot hirdet az
Általános és Felsõgeodézia Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: az általános és felsõgeodézia területén a tanszék oktató-nevelõ és tudományos
kutatómunkájában való aktív részvétel. Elõadásokat kell tartania geofizikából, fizikai geodéziából, gravimetriából és
mérnökszeizmológiából, továbbá gyakorlatokat kell vezetnie a geodézia különbözõ tárgyköreibõl. Vezetõ szerepet kell
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vállalnia a tanszék kutatómunkájában a felsõgeodézia és a matematikai geodézia tárgykörében. Közre kell mûködnie a
tanszék forrásszerzõ tevékenységében is.

Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: a hidrológia témakörébe tartozó alaptárgyak magyar és angol nyelvû oktatásá-
nak irányítása mind BSc-, mind MSc-szinten, beleértve e tárgyak elõadói feladatainak ellátását, a gyakorlatok szervezé-
sét, és a tananyag folyamatos tartalmi fejlesztését. Részvétel a hidrológiára épülõ szakirányos tárgyak tartalmi kialakítá-
sában és a tárgyak ezen részeinek elõadásában. A hidrológia területén folyó tanszéki tudományos alap- és alkalmazott
kutatások szervezése és irányítása, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, nemzetközi együttmûködési projektek kialakítá-
sa, hazai és nemzetközi pályázatok készítése és végrehajtása. Diplomadolgozatok témavezetése, a tehetséggondozás te-
rületén TDK-munkák irányítása, tárgyelõadói és témavezetõi részvétel a doktori képzésben, részképzésre érkezõ külföl-
di doktoranduszok munkájának irányítása, a fiatal tanszéki oktatók kutatómunkába való bevezetése, eredményeik szín-
vonalas idegen nyelvû publikálásának koordinálása. A tanszék magas szintû képviselete a hidrológiai tudományok hazai
és nemzetközi szervezeteiben, folyóiratok szerkesztõbizottságaiban és a szakmai-tudományos közéletben.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az egyetemi tanárok kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a további-
akban: Ftv.) 81. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a 87. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza.
Ennek értelmében az egyetemi tanári munkakörben történõ alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék az elõírt
iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, büntetlen elõéletû és cselekvõképes legyen, valamint
a) rendelkezzék doktori fokozattal, továbbá legyen
b) az adott tudomány- vagy mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos ku-
tatói, illetve mûszaki munkásságot fejt ki,
c) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján legyen alkalmas
– a hallgatók,
– a doktori képzésben részt vevõk,
– a tanársegédek
tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére,
d) idegen nyelven publikáljon,
e) tartson szemináriumot, elõadást.

Az Ftv. 106. § (5) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság a jogszabályban foglalta-
kon kívül értékeli a jelölt oktatói, tudományos, illetve mûvészeti eredményeit.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Sza-
bályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere, a pályá-
zatok összeállítása és a MAB véleményezési eljárása, valamint a pályázatok elbírálásának kívánalomrendszere tárgyú
közleménye (www.mab.hu) VI. fejezetében megadja az egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott
– alapvetõ, valamint a tudományági bizottságok szerinti – tartalmi kívánalmait és a véleményezés szempontrendszerét,
amelyek alapján az egyetemi tanári pályázatokat elbírálja.
Az egyetemi tanári kinevezésekre az Ftv. 88. §-ában és 89. §-a (1) bekezdésében, továbbá a BME Humánpolitikai Sza-
bályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján 2008. szeptember 1-jei hatállyal kerül sor.
A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. június 30.
A kinevezések tervezett átadása: 2008. szeptember hó eleje.
Az egyetemi tanári pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az
egyetemi tanári kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.
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A pályázat összeállítása – formai elõírások:
A pályázatnak a következõ dokumentumokat kell tartalmaznia.
1. Pályázat: a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglaltakra.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– teljes munkaidõben foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását,
– munkavégzésre irányuló további jogviszonyban foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását, részmunka-
ideje havi óraszámát,
– tudományos fokozatát,
– kitüntetését,
– idegennyelv-tudását,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit.

2. Szöveges szakmai önéletrajz, amely részletesen tartalmazza:
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait.

3. Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok a bizottságok kívánalmai szerinti idõtartamban.

4. Tudományos és publikációs tevékenység adatai: a teljes tevékenységen belül az utóbbi tíz évben megjelent, a pályázat
szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatai, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellõen rész-
letes dokumentációja. A pályázó munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatok. Az adott idõszakra
vonatkozó teljes publikációs, illetve alkotási listát is mellékelni kell.

A publikációs listát az alábbiak szerint kell összeállítani:
– könyvnél: szerzõ(k), könyv címe, kiadás helye, éve, kiadó, terjedelem,
– folyóiratban közölt tanulmánynál: szerzõ(k), cikk címe, folyóirat neve, évszám, folyóiratszám, oldalszám.

5. Az elbíráláshoz szükséges személyes dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolata (két példányban, a két ere-
deti pályázathoz):
a) egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
b) doktori fokozat (PhD-, DLA-, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, az MTA doktora, külföldön szerzett
és honosított vagy elismert tudományos fokozat) okmánya(i),
c) habilitációs oklevél (az 1993 elõtt kinevezett egyetemi tanárok habilitáltnak tekintendõk),
d) az idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása,
e) érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

6. A pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban illetékes, MAB bizottság kívánalom-
rendszere szerint történjék a MAB véleményezése. Multi-, ill. interdiszciplináris tudományterületeken jelölje meg a pá-
lyázó azokat a tudományágakat, amelyekben pályázik.
A tudományág megnevezése a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet mellékletében felsoroltak egyike kell hogy legyen.

7. Amennyiben a pályázót korábban már egyetemi tanárrá kinevezték, akkor szándéknyilatkozat arról, hogy hány mun-
kakört, milyen tevékenységgel kíván betölteni.
A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani két eredeti és öt másolati példányban az illetékes
kar dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Dékáni Hi-
vatala, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. K. I. 16. Postacím: Budapest, 1521.

Dr. Lovas Antal s. k.,
az Építõmérnöki Kar dékánja
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GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a gépészeti eljárástechnika tudományterület átfogó ismeretén, többéves hazai és
külföldi felsõoktatási tapasztalaton alapuló magas szintû oktatása és kutatása, az eljárástechnikai és környezetvédelmi
témájú tárgyak anyagának korszerûsítése, a beosztott oktatók és a PhD-hallgatók munkájának irányítása és nemzetközi
tapasztalatszerzésének elõsegítése, a tanszék nemzetközi és hazai elismertségének növelése, pályázatok kezdeménye-
zése és irányítása, a tanszék infrastruktúrájának fejlesztése, az oktatói utánpótlás nevelése.
A pályázó rendelkezzen az MTA doktora (vagy azzal egyenértékû) tudományos fokozattal, legyen legalább két világ-
nyelven elõadó- és tárgyalóképes, szakterületén nemzetközileg elismert.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
Az egyetemi tanári kinevezés általános feltételeit a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Ftv.) 81. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a 87. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza.
Ennek értelmében az egyetemi tanári munkakörben történõ alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék az elõírt
iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, büntetlen elõéletû és cselekvõképes legyen, valamint
a) rendelkezzék doktori fokozattal, továbbá legyen
b) az adott tudomány- vagy mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos ku-
tatói, illetve mûvészi munkásságot fejt ki,
c) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján legyen alkalmas
– a hallgatók,
– a doktori képzésben részt vevõk,
– a tanársegédek
tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére,
d) idegen nyelven publikáljon,
e) tartson szemináriumot, elõadást.

Az Ftv. 106. § (5) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság a jogszabályban foglalta-
kon kívül értékeli a jelölt oktatói, tudományos, illetve mûvészeti eredményeit.

A pályázónak továbbá meg kell felelnie a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Szabály-
zatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári pályázat elbírálásának jogszabályi háttere, a pályázat
összeállítása és a MAB véleményezési eljárása, valamint a pályázat elbírálásának kívánalomrendszere tárgyú közlemé-
nye (www.mab.hu) VI. fejezetében megadja az egyetemi tanári kinevezés véleményezéséhez kidolgozott – alapvetõ, va-
lamint a tudományági bizottságok szerinti – tartalmi kívánalmait és a véleményezés szempontrendszerét, amelyek alap-
ján az egyetemi tanári pályázatot elbírálja.
Az egyetemi tanári kinevezésre az Ftv. 88. §-ában és 89. §-a (1) bekezdésében, továbbá a BME Humánpolitikai Szabály-
zatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján 2008. szeptember 1-jei hatállyal kerül sor.
A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.
A pályázat elbírálási határideje: 2008. június 30.
A kinevezés tervezett átadása: 2008. szeptember 1.
Az egyetemi tanári pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
tanári kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.

A pályázat összeállítása – formai elõírások:
A pályázatnak a következõ dokumentumokat kell tartalmaznia.
1. Pályázat: a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglaltakra.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– teljes munkaidõben foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását,
– munkavégzésre irányuló további jogviszonyban foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását, részmunka-
ideje havi óraszámát,
– tudományos fokozatát,
– kitüntetését,
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– idegennyelv-tudását,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit.

2. Szöveges szakmai önéletrajz, amely részletesen tartalmazza:
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait.

3. Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok a bizottságok kívánalmai szerinti idõtartamban.

4. Tudományos és publikációs tevékenység adatai: a teljes tevékenységen belül az utóbbi tíz évben megjelent, a pályázat
szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatai, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellõen rész-
letes dokumentációja. A pályázó munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatok. Az adott idõszakra
vonatkozó teljes publikációs, illetve alkotási listát is mellékelni kell.

A publikációs listát az alábbiak szerint kell összeállítani:
– könyvnél: szerzõ(k), könyv címe, kiadás helye, éve, kiadó, terjedelem,
– folyóiratban közölt tanulmánynál: szerzõ(k), cikk címe, folyóirat neve, évszám, folyóiratszám, oldalszám.

5. Az elbíráláshoz szükséges személyes dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolata (két példányban, a két ere-
deti pályázathoz):
a) egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
b) doktori fokozat (PhD-, DLA-, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, az MTA doktora, külföldön szerzett
és honosított vagy elismert tudományos fokozat) okmánya(i),
c) habilitációs oklevél (az 1993 elõtt kinevezett egyetemi tanárok habilitáltnak tekintendõk),
d) az idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása,
e) érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

6. A pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban illetékes, MAB bizottság kívánalom-
rendszere szerint történjék a MAB véleményezése. Multi-, ill. interdiszciplináris tudományterületeken jelölje meg a pá-
lyázó azokat a tudományágakat, amelyekben pályázik.
A tudományág megnevezése a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet mellékletében felsoroltak egyike kell hogy legyen.

7. Amennyiben a pályázót korábban már egyetemi tanárrá kinevezték, akkor szándéknyilatkozat arról, hogy hány mun-
kakört, milyen tevékenységgel kíván betölteni.
A pályázatot 2007. november 30-ig lehet benyújtani két eredeti és öt másolati példányban a Gépészmérnöki Kar Dékáni
Hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Dékáni Hi-
vatala, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. K. I. 14. Postacím: Budapest, 1521.

Dr. Penninger Antal s. k.,
a BME Gépészmérnöki Kar dékánja

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
Híradástechnikai Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a mobil kommunikációs és informatikai hálózatok, valamint a mobil számítás-
technika új generációinak oktatása és kutatása. Az ilyen rendszerek szolgáltatásainak kutatása és fejlesztése, valamint az
ezek funkcionális tervezésével, megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos ismeretek kutatása és oktatása az alap-
képzésben és a szakmai képzésben. A fenti területeken doktori tantárgyak kidolgozása, oktatói/kutatói csoport létrehozá-
sa, a csoport munkájának irányítása. Új kutatási és oktatási irányzatok kialakítása, illetve a meglévõk folyamatos tovább-
fejlesztése, a mobil kommunikációs és informatikai hálózatok, valamint a mobil számítástechnika területén. Beosztott
oktatók és kutatók szakmai tevékenységének irányítása és segítése. A mobil kommunikációs és informatikai hálózatok,
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valamint a mobil számítástechnika strukturális és funkcionális képzésével foglalkozó tudományos iskola munkájának
nemzetközi és ipari kapcsolatokkal történõ segítése. Megfelelõ laboratóriumi infrastruktúra kialakítása.
Követelmények: a kinevezendõ egyetemi tanár rendelkezzen elismert és hosszabb idõtartamú egyetemi oktatási tapaszta-
latokkal. Legyen az MTA doktora és habilitált. Rendelkezzék a területre vonatkozóan nemzetközileg elismert és megfe-
lelõen publikált tudományos eredményekkel.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az egyetemi tanárok kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a további-
akban: Ftv.) 81. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a 87. § (4)–(5) bekezdése tartalmazza.
Ennek értelmében az egyetemi tanári munkakörben történõ alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék az elõírt
iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, büntetlen elõéletû és cselekvõképes legyen, valamint
a) rendelkezzék doktori fokozattal, továbbá legyen
b) az adott tudomány- vagy mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos ku-
tatói, illetve mûvészi munkásságot fejt ki,
c) az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján legyen alkalmas
– a hallgatók,
– a doktori képzésben részt vevõk,
– a tanársegédek
tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére,
d) idegen nyelven publikáljon,
e) tartson szemináriumot, elõadást.

Az Ftv. 106. § (5) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság a jogszabályban foglalta-
kon kívül értékeli a jelölt oktatói, tudományos, illetve mûvészeti eredményeit.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Sza-
bályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere, a pályá-
zatok összeállítása és a MAB véleményezési eljárása, valamint a pályázatok elbírálásának kívánalomrendszere tárgyú
közleménye (www.mab.hu) VI. fejezetében megadja az egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott
– alapvetõ, valamint a tudományági bizottságok szerinti – tartalmi kívánalmait és a véleményezés szempontrendszerét,
amelyek alapján az egyetemi tanári pályázatokat elbírálja.
Az egyetemi tanári kinevezésekre az Ftv. 88. §-ában és 89. §-a (1) bekezdésében, továbbá a BME Humánpolitikai Sza-
bályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján 2008. szeptember 1-jei hatállyal kerül sor.
A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. július 31.
A kinevezések tervezett átadása: 2008. szeptember hó eleje.
Az egyetemi tanári pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
tanári kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.

A pályázat összeállítása – formai elõírások:
A pályázatnak a következõ dokumentumokat kell tartalmaznia.
1. Pályázat: a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglaltakra.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– teljes munkaidõben foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását,
– munkavégzésre irányuló további jogviszonyban foglalkoztató munkáltatójának megnevezését, beosztását, részmunka-
ideje havi óraszámát,
– tudományos fokozatát,
– kitüntetését,
– idegennyelv-tudását,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit.
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2. Szöveges szakmai önéletrajz, amely részletesen tartalmazza:
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait.

3. Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok a bizottságok kívánalmai szerinti idõtartamban.

4. Tudományos és publikációs tevékenység adatai: a teljes tevékenységen belül az utóbbi tíz évben megjelent, a pályázat
szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatai, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellõen rész-
letes dokumentációja. A pályázó munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatok. Az adott idõszakra
vonatkozó teljes publikációs, illetve alkotási listát is mellékelni kell.

A publikációs listát az alábbiak szerint kell összeállítani:
– könyvnél: szerzõ(k), könyv címe, kiadás helye, éve, kiadó, terjedelem,
– folyóiratban közölt tanulmánynál: szerzõ(k), cikk címe, folyóirat neve, évszám, folyóiratszám, oldalszám.

5. Az elbíráláshoz szükséges személyes dokumentumok közjegyzõ által hitelesített másolata (két példányban, a két ere-
deti pályázathoz):
a) egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
b) doktori fokozat (PhD-, DLA-, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, az MTA doktora, külföldön szerzett
és honosított vagy elismert tudományos fokozat) okmánya(i),
c) habilitációs oklevél (az 1993 elõtt kinevezett egyetemi tanárok habilitáltnak tekintendõk),
d) az idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása,
e) érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

6. A pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban illetékes, MAB bizottság kívánalom-
rendszere szerint történjék a MAB véleményezése. Multi-, ill. interdiszciplináris tudományterületeken jelölje meg a pá-
lyázó azokat a tudományágakat, amelyekben pályázik.
A tudományág megnevezése a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet mellékletében felsoroltak egyike kell hogy legyen.

7. Amennyiben a pályázót korábban már egyetemi tanárrá kinevezték, akkor szándéknyilatkozat arról, hogy hány mun-
kakört, milyen tevékenységgel kíván betölteni.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani két eredeti és öt má-
solati példányban az illetékes kar dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informati-
kai Kar Dékáni Hivatala, Budapest XI., Egry József u. 18. V. 1. épület, fszt. 2.

Dr. Péceli Gábor s. k.,
dékán

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a tanszék közigazgatási jog, közigazgatási szervezés és vezetés, valamint az
összehasonlító közigazgatási jog területén végzett oktató- és kutatómunkájában való részvétel, elõadások, kiskollégiu-
mok hirdetése az alapképzésben és a szakjogászképzésben, továbbá évfolyamdolgozatot, szakdolgozatot, PhD-dolgoza-
tot készítõ hallgatók munkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal, habilitációval és leg-
alább tízéves oktatói gyakorlattal a közigazgatási jog területén, továbbá egy világnyelvbõl felsõfokú A típusú, egy másik
világnyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával, valamint aktív, dokumentálható tudományos tevé-
kenységgel a közigazgatás-tudomány területén.
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ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
I. Sz. Belgyógyászati Klinikájára
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a klinika oktató-, gyógyító-megelõzõ, kutató-tudományos munkájában, gazdál-
kodásának szervezésében való részvétel, osztályvezetõi, részlegvezetõi feladatok ellátása, a nephrológia–hypertonia
munkacsoportok vezetése, valamint a nephrológia–hypertonia szakambulancia irányítása. További feladata a kötelezõ,
kötelezõen és szabadon választható kurzusok hirdetésében való részvétel, tantermi elõadások, konzultációk tartása ma-
gyar és angol nyelven orvostanhallgatók számára, vizsgáztatás, tudományos diákköri szakdolgozat és diplomamunka té-
mavezetése. Részt kell vennie az alap- és ráépített szakorvosképzésben, szakdolgozóképzésben, és irányítania kell a
szakirányú továbbképzések szervezését a régióban és a klinikán. További feladata a szakterületén folyó PhD-képzés
szervezése, koordinálása, eredményes tudományos kutatómunka végzése, pályázati tevékenység folytatása, valamint
társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttmûködés fenntartása és továbbfejlesztése.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, szakképesítéssel belgyógyászatból és nephrológiából, honoris causa
minõsítéssel hypertoniagondozásból, az orvostudomány területén szerzett PhD-fokozattal, az orvostudomány területén
teljesített habilitációval, egyetemi docensi kinevezéssel, hazai és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és
publikációs tevékenységgel, továbbá legalább tizenöt éves folyamatos klinikai betegellátási, oktatási és tudományos, va-
lamint legalább tízéves osztályvezetõi gyakorlattal a betegellátásban, gazdálkodási, finanszírozási tapasztalattal és angol
nyelvbõl elõadói és vitakészséggel.

Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinikájára
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a klinika oktató-, gyógyító-megelõzõ és tudományos munkájában való részvétel,
tantermi elõadások, konzultációk tartása orvostanhallgatók részére magyar és angol nyelven, szakdolgozat és
TDK-munka témavezetése. Részt kell vennie a PhD- és szakorvosképzésben, továbbképzésben, valamint a szakdolgo-
zóképzésben is.
További feladata eredményes gyógyító- és tudományos kutatómunka végzése, az általános bõrgyógyászati osztály veze-
tése, tanszékvezetõ-helyettesi feladatok ellátása, valamint társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal az együttmûkö-
dés fenntartása és továbbfejlesztése és eredményes pályázati, szakmai közéleti tevékenység folytatása.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi diplomával, szakképesítéssel bõr-, nemigyógyászatból és kozmetológiából, klini-
kai immunológiából és allergológiából, jártassággal a pikkelysömör pathomechanizmusa, a hámsejtek biológiájának
vizsgálatában, az orvostudomány területén szerzett MTA doktora címmel, az orvostudomány területén teljesített habili-
tációval, továbbá hazai és nemzetközi szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, egyetemi
szintû oktatásban, betegellátásban szerzett legalább tizenöt éves tapasztalat, valamint angol nyelvbõl elõadói és vita-
készséggel.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézetébe
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az integrált tanszék, az Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet oktató-, kutató-, tudo-
mányos munkájának irányítása, összehangolása, gazdálkodásának szervezése, a hatályos rendeletek, egyetemi és kari
szabályzatok alapján. További feladata tantermi elõadások, szemináriumok, konzultációk tartása, gyakorlatok szervezé-
se orvosi fizika és biofizika kötelezõ tárgyakból, vizsgáztatás, kötelezõ és szabadon választható kurzusok hirdetése. (Az
oktatás nyelve magyar, angol és német. Szervezése a Természettudományi és Informatika Kar és az Általános Orvostu-
dományi Kar egyéb intézeteiben, és az MTA Szegedi Biológiai Központjában rendelkezésre álló oktatók bevonásával
történik.) Feladata még szaktárgyi átoktatási tevékenység megszervezése, összehangolása, eredményes tudományos ku-
tatómunka végzése, irányítása, PhD-képzés szervezése, elõadások tartása és témavezetõi tevékenység folytatása, az inté-
zet tudományos diákköri munkájának irányítása, eredményes publikációs és pályázati tevékenység folytatása, az intézet
két karról származó gazdasági és finanszírozási ügyeinek szervezése, összehangolása, valamint a társintézményekkel,
intézetekkel, klinikákkal együttmûködés fenntartása és továbbfejlesztése.
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A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi szakirányú végzettséggel, tudományos fokozattal biológiai tudományokból,
habilitációval, szakmai-tudományos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, egyetemi szintû oktatásban, orvos-
képzésben szerzett legalább tizenöt éves gyakorlattal, valamint angol és német idegen nyelvû elõadói és vitakészséggel.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI INTÉZETÉNEK
Modern Magyar és Irodalmi Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elõadások tartása és szemináriumok vezetése az irodalomelmélet és a modern
– elsõsorban a kortárs – magyar irodalom tárgykörében. Az alapképzésen túl szerepet kell vállalnia a kialakítandó mes-
terképzés területén, illetve az irodalomtudományi doktori iskola mûködtetésében.
A pályázónak rendelkeznie kell az MTA doktora címmel, habilitációval, széles körû publikációs tevékenységgel, hazai
és nemzetközi elismertséggel, továbbá legalább tizenöt éves felsõoktatási gyakorlattal.

NÉPRAJZI, ÓKORTUDOMÁNYI, ORIENTALISZTIKAI ÉS RÉGÉSZETI INTÉZETÉNEK
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elõadások tartása és szemináriumok vezetése néprajz, folklorisztika és kulturális
antropológia tárgykörben. Az alapképzési részvételen túl szerepet kell vállalnia a mesterszintû képzés megalapozásá-
ban, szakindítási eljárásának lebonyolításában, illetve a mesterszintû képzés elindításában. Feladata továbbá a néprajzi
doktori képzés elõkészítése.
A pályázónak rendelkeznie kell az MTA doktora címmel, habilitációval, széles körû publikációs tevékenységgel, hazai
és nemzetközi elismertséggel, továbbá legalább tizenöt éves felsõoktatási gyakorlattal.

PSZICHOLÓGIAI INTÉZETÉBE
további jogviszonyban alkalmazott egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elõadások tartása és szemináriumok vezetése pszichológiából, továbbá a tanszék
kutatómunkájának irányítása, koordinálása. Az alapképzési részvételen túl szerepet kell vállalnia a mesterszintû képzés
megalapozásában, szakindítási eljárásának lebonyolításában, illetve a mesterszintû képzés elindításában.
A pályázónak rendelkeznie kell az MTA doktora címmel, széles körû publikációs tevékenységgel, kutatási eredményeit
illetõen pedig olyan hazai és nemzetközi elismertséggel, amely a tanszéket eredményes pályázati részvételek kilátására
jogosítja fel.

SZLÁV INTÉZETÉNEK
Orosz Filológiai Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elõadások tartása és szemináriumok vezetése a szlavisztikai diszciplínák, elsõ-
sorban az orosz irodalom és kultúra tárgykörében. Az alapképzésen túl szerepet kell vállalnia a kialakítandó mesterkép-
zés területén, illetve az irodalomtudományi doktori iskola mûködtetésében.
A pályázónak rendelkeznie kell az MTA doktora címmel, habilitációval, széles körû publikációs tevékenységgel, hazai
és nemzetközi elismertséggel, továbbá legalább tizenöt éves felsõoktatási gyakorlattal.
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ÚJLATIN KULTÚRÁK INTÉZETÉNEK
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elõadások tartása és szemináriumok vezetése az italianisztika, elsõsorban az
olasz irodalom- és kultúrtörténet tárgykörében. Az alapképzésen túl szerepet kell vállalnia a kialakítandó mesterképzés
területén, illetve az irodalomtudományi doktori iskola mûködtetésében.
A pályázónak rendelkeznie kell az MTA doktora címmel, habilitációval, széles körû publikációs tevékenységgel, hazai
és nemzetközi elismertséggel, továbbá legalább tizenöt éves felsõoktatási gyakorlattal.

MÉRNÖKI KAR
Élelmiszermérnöki Intézetébe
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az élelmiszertechnológia, a növényi alapanyagok feldolgozása tárgykörében tan-
termi elõadások, konzultációk tartása, a nem tantermi oktatói munkában való részvétel, a hallgatók, a doktori képzésben
részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetése, tudományos diákköri és doktori témák irá-
nyítása. További feladata a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, záróvizsgáztatásban, diplomavédésen, dok-
tori szigorlatokon, tantárgyi vizsgákon való részvétel, az általa oktatott tárgy rendszeres fejlesztése, új tárgyakra tantár-
gyi programok kidolgozása, tudományos publikációs tevékenység folytatása, tudományos hazai és nemzetközi konfe-
renciákon való részvétel, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban, egyetemi/kari szabályzatokban megállapított
egyéb feladatok ellátása.
A pályázónak rendelkeznie kell mezõgazdaság tudományterületen szerzett kandidátusi fokozattal és habilitációval, álla-
milag elismert középfokú angol és német nyelvvizsgával, legalább huszonöt éves, felsõoktatásban eltöltött oktatói gya-
korlattal, valamint tudományterületén hazai és nemzetközi elismertséggel.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
Alkalmazott Informatika Tanszékre
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata nemzetközi szintû kutatómunka végzése az operációkutatás és a numerikus algo-
ritmusok területén, részvétel az informatikai PhD-program munkáiban, fõkollégiumok tartása a Közelítõ és szimbolikus
számítások és az Optimalizálás alkalmazásai tárgyakból. Részt kell vennie a szakirányú képzésben, elsõsorban a Globá-
lis optimalizálás és a Válogatott fejezetek az operációkutatásból tárgyak, továbbá egyéb speciálkollégiumok tartásában,
diákköri és diplomamunkák témavezetésében.
A pályázónak rendelkeznie kell legalább tízéves szakmai gyakorlattal, habilitációval, az MTA doktora címmel, valamint
kiterjedt nemzetközi tudományos kapcsolatokkal.

Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a tanszék oktatómunkájában való részvétel, egyes fõkollégiumi elõadások meg-
tartása, specializációs tárgyak meghirdetése és oktatása, jegyzetírás. További feladata kimagasló szintû tudományos
munka végzése, pályázatok készítése, nemzetközi színvonalú publikációs tevékenység folytatása, szak- és diplomadol-
gozatot készítõ hallgatók, doktoranduszok munkájának irányítása. A pályázónak a neurobiológia, neurofiziológia terü-
letén nemzetközileg ismert szakembernek kell lennie, aki folyamatosan fejleszti a tanszék hazai és nemzetközi kapcsola-
tait.
A pályázónak rendelkeznie kell az ilyen szinten elvárható idegennyelv-tudással, az MTA doktora címmel és az élettan
oktatásában szerzett legalább tízéves gyakorlattal.
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JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR
Rajz- és Mûvészettörténet Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata tárgyábrázolás, rajzolás-festés, anyagismeret, mûvészeti anatómia, színelmélet
tárgyak oktatása, szakdolgozatok, zárófeladatok témavezetése, valamint külsõ és belsõ szakmai gyakorlatok vezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell legalább tizenöt éves, felsõoktatásban eltöltött mûvészetoktatói gyakorlattal, tudomá-
nyos fokozattal, vagy azzal egyenértékû mûvészeti díjjal, habilitációval, egy világnyelvbõl C típusú államilag elismert
középfokú nyelvvizsgával.

Alkalmazott Társadalomismereti Tanszékére
fõiskolai tanári munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata a társadalmi tanulmányok szakos képzésben a szociológia kurzusok oktatásának
irányítása, tantárgyak fejlesztése, új tantárgyak kidolgozása. További feladata a bevezetõ tárgyak, település- és város-
szociológia, munkaügyi kapcsolatok és szervezetszociológia oktatása, alternatív vitarendezéssel kapcsolatos kurzusok
meghirdetése választható tárgyként. Feladata továbbá a tanszék kutatási feladataiban való részvétel, a tanszék hazai in-
tézményközi és nemzetközi kapcsolatainak ápolása. Részt kell vennie a kar és a tanszék közéleti tevékenységében is.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi oklevéllel, doktori fokozattal és angol nyelvbõl középfokú állami-
lag elismert nyelvvizsgával, legalább tízéves felsõoktatási szociológia- és kommunikációoktatási és -kutatási gyakorlat-
tal, valamint hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel.

Rajz-mûvészettörténet Tanszékére
fõiskolai tanári munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata a formatan, mintázás, kerámia, tárgyábrázolás, alaktan tárgyak oktatása.
A pályázónak rendelkeznie kell egyetemi kerámiatervezõ mûvészdiplomával, DLA-fokozattal, Ferenczy Noémi-díjjal,
többéves felsõoktatási és külföldi elõadói gyakorlattal, valamint szakmai területein kutatói és újító tevékenységgel. Le-
gyen képes külföldi diákok angol nyelvû oktatására is.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot (ÁOK-ra pályázóknál kérdõívet),
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket, illetve díjak jegyzékét,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles (belsõ pályázó
esetén az egyetem fõtitkára által hitelesített) másolatát,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SzMSz szerint erre jogosult bi-
zottságok és testületek megismerhetik.

A pályázóknak meg kell felelniük a Felsõoktatási törvényben és a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszerében rögzített, az egyetemi és fõiskolai tanári munkakör betöltéséhez szükséges feltételeknek, valamint
egyetemi tanári pályázat esetén a MAB által összeállított formai és tartalmi követelményeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázatokat egyetemi tanári pályázat esetén egy eredeti és tíz fénymásolt, fõiskolai tanári pályázat esetén egy eredeti
és öt fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.), a megje-
lenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeirõl a (62) 544-008-as telefonszámon kér-
hetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor
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A SZENT ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
egyetemi tanári álláshelyek betöltésére

Az egyetemi tanári kinevezések 2008. szeptember 1-jei hatállyal történnek.
Az egyetemi tanári álláshely betöltésének általános követelményei: pályázatot nyújthatnak be mindazok, akik megfelel-
nek a Felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (Ftv.) az egyetemi és fõiskolai tanárok részére megfogalma-
zott feltételeknek, valamint az egyetemi SzMSz foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt általános és részletes
elõírásoknak, továbbá egyetemi tanárok esetében a MAB által elõírt követelményeknek.

ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI KAR
Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszékre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– oktató- és kutatómunka végzése állathigiénia, állomány-egészségtan és alkalmazott állatorvosi etológia témakörben
magyar és angol nyelven,
– posztgraduális és PhD-képzésben való részvétel, PhD-téma vezetése,
– diploma- és TDK-dolgozatok témavezetése,
– fakultatív tantárgy meghirdetése és oktatása (szarvasmarhaállomány-egészségtan),
– kollokviumi és szigorlati vizsgáztatás (magyar és angol nyelven),
– indokolt esetben jegyzetek, tankönyv, illetve tankönyvrészletek írása,
– gazdasági haszonállat, különösen a szarvasmarha- és sertésállomány-egészségtani gyakorlati képzés további kiszélesí-
tése, illetve az utóbbi bevezetése,
– a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka szervezése, koordinálása, irányítása,
– a tanszék képviselete hazai és nemzetközi szakmai testületekben, illetve azok munkájában való részvétel (a diszciplí-
nának megfelelõ Európai College-tagság, Nemzetközi Állathigiéniai Társaság, Magyar Állathigiéniai és Környezetvé-
delmi Társaság, Magyar Buiatrikusok Társasága kapcsolódó projektjei és konferenciái).

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– állatorvosi diploma, PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, elõnyt jelent az MTA doktora cím megléte
vagy a doktori habitusvizsgálat megkezdése,
– habilitáció,
– angol középfokú állami nyelvvizsga-bizonyítvány és angol nyelven elõadói nyelvismeret és gyakorlat,
– legalább húszéves gyakorlat az állathigiénia oktatása és kutatása területén,
– megfelelés az Állatorvostudományi Karon az egyetemi tanárok részére elõírt követelményeknek.

Kémiai Tanszékre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a Kémia címû tantárgy oktatása állatorvos-hallgatóknak magyar, német és angol nyelven,
– a Kémia címû tantárgy oktatása a biológia alapszak hallgatóinak,
– a tanszéki oktatómunka irányítása,
– a tantárgy elméleti és gyakorlati oktatásának fejlesztése,
– tananyagfejlesztés, egyetemi jegyzetek, tankönyv, tankönyvrészletek stb. írása,
– nemzetközi színvonalú kutatómunka a bioaktív heterociklusos vegyületek körében,
– gyógyszeripari vonatkozású alkalmazott kutatások végzése, irányítása,
– a tanszék nemzetközi kapcsolatainak ápolása és fejlesztése.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– okleveles vegyészmérnöki diploma, PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, elõnyt jelent az MTA doktora
cím megléte vagy a doktori habitusvizsgálat megkezdése,
– habilitáció,
– magas szintû, elõadóképes német- vagy angolnyelv-ismeret,
– legalább tízéves vezetõ oktatói gyakorlat,
– a tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és bõvítése,
– megfelelés az Állatorvostudományi Karon az egyetemi tanárok részére elõírt követelményeknek.
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GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Európai Tanulmányok Intézetébe

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– az intézet által meghirdetett nemzetközi gazdaságtani és EU-kurzusok elõadásainak és gyakorlatainak megtartása a
nappali és távoktatási tagozaton,
– közremûködés az intézet oktatásfejlesztési tevékenységében, az alap- és a mesterképzés továbbfejlesztésében,
– tananyagfejlesztés, jegyzetek, oktatási anyagok készítése, magas szintû oktatómunka végzése,
– az intézet hazai és nemzetközi szakmai mûhelyekkel fennálló oktatási kapcsolatainak ápolása, fejlesztése,
– aktív részvétel a kari kutatási programokban,
– kutatási profilban TDK-tevékenység segítése,
– az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó szak- és diplomadolgozatok konzultációja,
– hazai és nemzetközi magyar és idegen nyelvû elõadói és publikációs tevékenység, a nemzetközi kapcsolatrendszer
ápolása, fejlesztése.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció,
– elõadóképes nyelvismeret két idegen nyelven,
– legalább tízéves hazai és nemzetközi szakmai-felsõoktatási gyakorlat,
– nemzetközi szakmai tapasztalatok, a pályázott szakterületen bizonyított hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
illetve tudományos elismertség.

HUMÁNTUDOMÁNYI, NYELVI ÉS TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Pszichológiai Docentúrára

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a pszichológia tárgyak oktatása tárgyfelelõsként graduális és posztgraduális szinten,
– a tanácsadási tevékenységhez kapcsolódó elméleti és alkalmazott ismeretek oktatása tárgyfelelõsként graduális
szinten,
– a tanácsadás témakörben tartandó gyakorlatok koordinálása, valamint a külsõ gyakorlatok lebonyolításának ellen-
õrzése,
– andragógia alapszak szakirányú továbbfejlesztése, egyetemi szintû képzés szakmai megalapozása és vezetése, a szak
indításában való részvétel,
– tananyagfejlesztés mind az elméleti és alkalmazott pszichológia, mind a tanácsadási elméletek vonatkozásában,
– nemzetközi együttmûködés fokozása, különös tekintettel az interdiszciplináris kutatásokra,
– pályázati tevékenység irányítása, pályázó konzorciumokban való fokozottabb részvétel,
– Doktori Iskolában végzett oktatómunka, doktoranduszok munkájának irányítása, valamint a doktori védéseken történõ
részvétel, opponensi munka,
– a docentúra munkatársainak szakmai fejlõdését támogató tevékenységek, pl. publikációs lehetõségek, továbbképzési
lehetõségek biztosítása, kutatómunkába történõ bevonás,
– hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, illetve részvétel.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, elõnyt jelent az MTA doktora cím megléte vagy a doktori habitus-
vizsgálat megkezdése,
– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes nyelvismeret,
– legalább tízéves szakmai, felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai elismertség.
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KÖZGAZDASÁGTANI INTÉZETBE

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a Gazdaságelméleti tantárgyak, kiemelten a Mikroökonómia címû tantárgy magyar és angol nyelvû oktatása a BA-, és
MA- (MBA) graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzésben,
– az intézet által oktatott szakokon a Mikroökonómia oktatási feladatainak irányítása, szervezése és koordinálása,
– az intézet további tantárgyaira is kiterjedõ oktatásszervezés és tananyagfejlesztés,
– az intézeti kutatómunka koordinálása és menedzselése,
– az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– habilitáció a közgazdaság-tudományok terén,
– legalább tizenöt éves oktatási, kutatási és vezetõi gyakorlat,
– két világnyelvbõl legalább középfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû nyelvtudás,
– széles körû, nemzetközileg elismert kutatási, publikációs és tananyagfejlesztõi tevékenység.

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET
Termelésökonómia és Menedzsment Tanszékre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– Logisztika és Ellátási lánc menedzsment tantárgyak magyar, angol és német nyelven történõ oktatása, tananyagának
fejlesztése,
– hallgatók tantárgyi, diploma- és TDK-munkáinak konzultálása, irányítása,
– oktatói utánpótlás nevelése, PhD-s hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel az országos, illetve nemzetközi szakmai és tudományos közéletben,
– eredményes kutatási és szakmai pályázati tevékenység folytatása.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, elõnyt jelent az MTA doktora cím megléte, vagy a doktori habitus-
vizsgálat megkezdése,
– habilitáció,
– angol és német nyelven magas szintû elõadó- és tárgyalóképes nyelvismeret,
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázati területen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
Gépipari Technológiai Intézetbe

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– az intézet által meghirdetett Gépüzem-fenntartási vagy Mechatronikai tantárgycsoportok oktatása, tananyagának fej-
lesztése,
– hallgatók diploma- és TDK-munkáinak konzultálása, irányítása,
– oktatói utánpótlás nevelése, PhD-hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel országos, illetve nemzetközi szakmai és tudományos közéletben,
– az intézet külsõ szakmai kapcsolatainak fejlesztése, a tudományos utánpótlás elõsegítése,
– eredményes kutatási és szakmai pályázati tevékenység folytatása.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– a MAB illetékes szakbizottsága által egyetemi tanárnak elõírt tudományos teljesítmény,
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– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes (angol) nyelvismeret,
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai elismertség.

Mechanikai és Géptani Intézetbe

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– az intézet által meghirdetett mezõgazdasági gépek tantárgycsoport és gépszerkezettan oktatásának irányítása, tananya-
gainak fejlesztése,
– a hallgatók diploma- és TDK-munkáinak konzultálása, irányítása,
– oktatói utánpótlás nevelése, PhD-hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel az országos, illetve nemzetközi szakmai és tudományos közéletben,
– az intézet külsõ szakmai kapcsolatainak fejlesztése, a tudományos utánpótlás elõsegítése,
– eredményes kutatási és szakmai pályázati tevékenység folytatása.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– a MAB illetékes szakbizottsága által egyetemi tanárnak elõírt tudományos teljesítmény,
– habilitáció,
– magas szintû elõadóképes nyelvismeret,
– legalább tízéves szakmai, felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai elismertség.

MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
Kertészeti Technológiai Intézetbe

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a SZIE MKK kertészmérnök, környezetmérnök, mezõgazdasági mérnök, mezõgazdasági szakoktató, környezetgaz-
dálkodási agrármérnök BSc-, valamint növényorvos, agrármérnök MSc-szakokon, Kertészeti alapismeretek, Zöldség-
termesztés I., Integrált kertészeti termesztés, Kertészeti növények öntözése A tárgyak, valamint Hajtatás címû B tantárgy
tanterv szerinti oktatása, tananyagfejlesztése,
– aktív oktatómunka a Növény- és Kertészettudományi Doktori Iskolában,
– a fenti tudományterületek folyamatos fejlesztése, tankönyv és jegyzet írása, a tananyagok multimédiás elkészítése,
– diplomaterv és TDK-s, PhD-s hallgatók munkájának irányítása,
– a kertészet hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése,
– kutatómunka végzése a kertészeti témakörben, elsõsorban zöldség- és gyümölcstermesztés területen,
– a kutatási eredmények hazai és nemzetközi publikálása,
– a kapcsolatok ápolása hazai társegyetemek és külföldi egyetemek oktatóival és kutatóival, szakirányú társadalmi szer-
vezetekkel,
– pályázatok készítése, szervezése a hazai és külföldi oktatási, kutatási támogatások elnyerése céljából,
– együttmûködés a Szent István Egyetem egyéb karaival, közös kutatások, közös pályázatok keretében.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– kertészeti egyetemi végzettség, PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, elõnyt jelent az MTA doktora cím
megléte vagy a doktori habitusvizsgálat megkezdése,
– habilitáció,
– elõadóképes nyelvismeret,
– legalább tízéves szakmai, felsõoktatási gyakorlat.
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YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR – Budapest
Tûzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézetbe

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– a Veszélyes anyagok és kárelhárításuk, Ipari biztonságtechnika, Természeti és civilizációs katasztrófák, Tûz-, robba-
nás- és terjedési modellezés címû tantárgyak oktatásában való részvétel, elõadások rendszeres tartása, a hallgatók vizs-
gáztatása, a vizsgakövetelmények meghatározása, tantervek, tantárgyi programok, tematikák kidolgozása és folyamatos
fejlesztése,
– új oktatási anyagok kidolgozása, tankönyvek és jegyzetek írása, szerkesztése és az abban részt vevõk munkájának irá-
nyítása,
– a kar idegen és magyar anyanyelvû tudományos közleményei szerkesztõbizottsági munkájának irányítása,
– tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot készítõ hallgatók munkájának irányítása,
– záróvizsgák, szakdolgozatok (diplomadolgozatok) védésének, valamint doktori szigorlatoknak a vezetése,
– a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõrzése, oktatói és kutatói utánpótlás nevelése és képzése,
– személyes részvétel a kutatómunkában, az intézeti kutatócsoport szervezésében, a tudományos ösztöndíjasok és dokto-
randuszok munkájának irányítása,
– tudományos publikációk elkészítése és közreadása bel- és külföldi folyóiratokban és tudományos tanácskozásokon,
– rendszeres kapcsolattartás hazai és nemzetközi oktatási és kutatási intézményekkel, katasztrófavédelmi és ipari szak-
mai szervezetekkel.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség, PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, elõnyt jelent az MTA doktora cím
megléte vagy a doktori habitusvizsgálat megkezdése,
– habilitációs oklevél,
– legalább tízéves szakmai gyakorlat, elõnyt jelent a felsõoktatásban egyetemi docensként vagy fõiskolai tanárként vég-
zett munka,
– feleljen meg a MAB illetékes szakterületén rögzített professzori habitussal kapcsolatos elvárásoknak,
– a katonai mûszaki tudományok környezetbiztonság és katasztrófavédelem tudományterületének nemzetközi szintû is-
merete és ennek az oktatómunkában való alkalmazása, alkalmasság a hallgatók, doktoranduszok, a beosztott oktatók és
kutatók tanulmányi, illetve tudományos munkájának irányítására,
– az oktatott diszciplína, különösképpen a veszélyes anyagok és kárelhárításuk tudományos alaposságú mûvelése, hazai
és külföldi publikációk, magyar nyelvû szakkönyvek vagy könyvrészletek, hazai és nemzetközi konferenciákon való
rendszeres részvétel, az ezekben megtartott elõadások,
– legyen képes a SEVESO II. EU-irányelv magyarországi végrehajtásáért felelõs hatóság tevékenységét segítõ munka-
csoportban a rábízott szakmai és tudományos feladatok ellátására,
– egy világnyelvbõl C típusú középfokú állami nyelvvizsga, képes legyen szakterületének tudományos kérdéseirõl ide-
gen nyelven is elõadást tartani, tudományos vitában részt venni és a szakirodalom feldolgozására, illetve szakmai társal-
gáshoz megfelelõ beszédkészséggel rendelkezzék.

ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR – Jászberény

Neveléstudományi Tanszékre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– nemzetközi karközi együttmûködésben a neveléstudomány területén idegen nyelvû mesterszak akkreditációs eljárásá-
nak irányítása,
– tantárgyfelosztás szerinti órák tartása,
– tantárgyfejlesztési feladatok végzése,
– a kar nemzetközi kapcsolatainak gondozása.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– egyetemi tanár, illetve annak megfelelõ nemzetközileg elfogadott cím,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– anyanyelvi szintû angolnyelv-ismeret,
– a sajátos nevelést igénylõ tanulók programjainak kidolgozásában szerzett gyakorlat,
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– kisgyermekkori nevelési problémák nemzetközi szinten elismert szakembere,
– doktori iskolában való közremûködés.

Andragógia és Társadalomelméleti Tanszékre

A kinevezendõ egyetemi tanári feladata lesz:
– az andragógia alapképzési szak szakfelelõsi feladatainak ellátása,
– az andragógia mesterszak akkreditációs folyamatának irányítása,
– tantárgyfelosztás szerinti órák tartása,
– a tudományterület kutatómunkájának irányítása,
– hallgatói tudományos diákköri munka irányítása.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– kinevezett egyetemi tanári cím megléte,
– PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– elõadóképes idegennyelv-ismeret,
– elismert tudományos és publikációs tevékenység,
– doktori iskolában való aktív közremûködés.

Az egyetemi tanári pályázatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, a habilitációt, szakmai elismerést és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és
bizonyítványok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– az oktató-, kutatómunkára vonatkozó jövõbeni terveket,
– tudományos konferenciákon megtartott és dokumentált elõadások jegyzékét,
– publikációs és hivatkozási jegyzéket,
– a hazai és külföldi ajánlásokat,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetem Fõtitkári Hivatalában beszerezhetõ személyi és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges
adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül az egyetem rektorának címezve az
egyetem Fõtitkári Hivatalához (2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.) kell benyújtani hét példányban.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást az egyetem személyzeti osztályvezetõje, dr. Pálinkás Istvánné ad,
telefon: (28) 522-002.

Dr. Solti László s. k.,
egyetemi tanár, rektor

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékén,
Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékén

KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszékén

VARGA TIBOR ZENEMÛVÉSZETI INTÉZET
Zenekari Hangszerek Tanszékén
egy-egy egyetemi tanári munkakör betöltésére

PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZET
Egészségtudományi Tanszékén
két egyetemi tanári munkakör betöltésére
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A Varga Tibor Zenemûvészeti Intézetnél meghirdetett egyetemi tanári munkakörre csak a Széchenyi István Egyetem ok-
tatói nyújthatnak be pályázatot.

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata, hogy
– mûvelt tudomány-, illetve mûvészeti területének megfelelõen tantárgyfelelõsként elõadásokat tartson, részt vegyen a
doktori képzésben, vizsgáztasson,
– folyamatosan eredményes tudományos, illetve mûvészeti munkát végezzen és eredményeit szaklapokban, hazai és
nemzetközi tudományos konferenciákon, szakkönyvekben rendszeresen publikálja, illetve koncertezõ mûvészi tevé-
kenységet folytasson,
– tudomány-, illetve mûvészeti területén részt vegyen a tantervek korszerûsítésében,
– mûvelt tudomány-, illetve mûvészeti területén beosztott oktatók oktatási tevékenységét és tudományos munkáját ve-
zesse,
– diplomaterv, szakdolgozat, illetve TMDK-témákat jelöljön ki és irányítsa a hallgatók ez irányú munkáját,
– aktívan részt vegyen a tudományos, illetve mûvészeti szakmai közéletben.

A pályázónak a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 87. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfele-
lõen rendelkeznie kell
– doktori (tudományos) fokozattal, ideértve a tudomány(ok) doktora, illetve kandidátusa fokozatot is,
– hazai és nemzetközi publikációkkal, illetve koncertezési gyakorlattal,
– aktív részvétellel a hazai és nemzetközi tudományos, illetve mûvészeti szakmai közéletben.

A pályázó a pályázatában tüntesse fel nevét, munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását.

A pályázat mellékleteiként csatolni kell:
– pályázati adatlapot (minta az egyetem rektori hivatalában szerezhetõ be),
– a szakmai-tudományos, illetve mûvészeti munkára vonatkozó elképzeléseit (max. két oldal terjedelemmel),
– a magyar akkreditációs bizottság SzMSz-ének az „Egyetemi és fõiskolai tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi
háttere és kívánalomrendszere” címû melléklete II. fejezetében felsoroltakat az ott leírt tartalmi és alaki szabályok sze-
rint (hozzáférhetõ a http://www.mab.hu honlapon keresztül),
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok
közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a közzétételt követõ 30 napon belül az egyetem rektorához címezve kell benyújtani (9026 Gyõr, Egyetem
tér 1.).
A pályázatot (a dokumentummásolatok kivételével) egyidejûleg elektronikus formában is el kell küldeni az iro@sze.hu
elektronikus postai címre.
A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információk kaphatók dr. Író Béla fõtitkárnál a (96) 503-402-es telefon-
számon.

Dr. Szekeres Tamás s. k.,
rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetéhez
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanári feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és poszt-
graduális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában és a gyógyító tevékenységben.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, szakképesítés, doktori (PhD)-fokozat, habilitáció, an-
gol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tizenkét éves oktatói gyakorlat, jelentõs tudományos tevékenység.
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Élettani Intézetéhez
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, doktori (PhD)-fokozat, habilitáció, angol nyelven elõ-
adói és vitakészség, legalább tizenkét éves oktatói gyakorlat, jelentõs tudományos tevékenység.

Magatartástudományi Intézetéhez
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, szakirányú egyetemi végzettség, klinikai pszichológus és magatartás-terapeuta
szakképesítés, doktori (PhD)-fokozat, habilitáció, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tizenkét éves oktatói
gyakorlat, jelentõs tudományos tevékenység.

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájához
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában és gyógyító tevékenységben.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, pszichiátria, pszichoterápia és addiktológia szakképe-
sítés, doktori (PhD)-fokozat, habilitáció, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tizenkét éves oktatói gyakorlat,
jelentõs tudományos tevékenység.

Szívgyógyászati Klinikájához
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában és a kardiológiai gyógyító tevékenységben, to-
vábbá vezetõi tevékenység a klinikai elektrofiziológiában és a kardiovaszkuláris MRI területén.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, belgyógyász, kardiológus és anaesthesiológiai inten-
zív terápia szakorvosi képesítés, doktori (PhD)-fokozat, habilitáció, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább ti-
zenkét éves oktatói gyakorlat, jelentõs tudományos tevékenység és nemzetközi tudományos kapcsolatok.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
Egészségügyi Szervezõ Tanszékére – Zalaegerszegi Képzési Központban
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a kar oktató-nevelõ és tudományos munkájának szervezésében való részvétel és
a végzettségének megfelelõ tantárgyak oktatása magyar és idegen nyelven. Feladata továbbá hazai és nemzetközi publi-
kációk formájában megnyilvánuló önálló tudományos tevékenység végzése, részvétel a kari tudományos diákköri és
szakdolgozati tevékenységben, tananyagfejlesztésben, új szakok indításában, a hazai és külföldi szakmai kapcsolatok
erõsítésében és aktív pályázati tevékenységben. Munkaköréhez tartozik kutatási projektek kidolgozása, a hallgatók, a
doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, illetve tudományos munkájának vezetése.
A pályázóval szemben támasztott követelmények: általános orvosi diploma, sebész szakvizsga, tudományos minõsítés az
orvostudomány területén, habilitáció, tizenkét év felsõoktatási gyakorlat, kiemelkedõ kutatási tevékenység, jelentõs
mértékû publikációs aktivitás magyar és idegen nyelven is, angol nyelvbõl államilag elismert felsõfokú nyelvvizsga.
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FELNÕTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERÕFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR
Andragógiai Intézetéhez
egyetemi tanári állásra

Az egyik kinevezendõ egyetemi tanár feladata az Andragógia (BA) alapszak gondozása, az andragógia elméletének és
gyakorlatának iskolateremtõ alkalmazása, az „iskolateremtés” nemcsak elvont, hanem konkrét értelmében is. Feladata
még az andragógia tantárgyak karbantartása, oktatása, fejlesztése, felügyelete, valamint az alapszak bevezetésével nél-
külözhetetlenné vált intézményközi kooperáció szervezése és támogatása. A kinevezendõ egyetemi tanár kutassa és
munkatársaival tárja fel a Lifelong Learning alkalmazásának felsõoktatási feltételeit és társadalmi következményeit,
dolgozzon ki szcenáriókat a különbözõ iskolai végzettségû társadalmi csoportok tanulási aktiválásának módszereire.
A kinevezendõ egyetemi tanár feleljen meg a felsõoktatási törvényben elõírt kinevezési feltételeknek, rendelkezzen mi-
nimum húszéves felnõttképzési gyakorlattal, tudományos fokozattal, habilitációval és kiterjedt szakmai-felsõoktatási,
közéleti (hazai és nemzetközi) kapcsolatokkal, segítse a fiatal oktatók tudományos elõmenetelét, szaktudományának
emancipálását.

Kultúratudományi Intézetéhez
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az Andragógia (BA) alapszak Mûvelõdésszervezõ szakiránya, valamint a rá épü-
lõ MA szak gondozása, a kultúraközvetítés elméletének, intézményeinek és rendszereinek kutatása. Feladata még a mû-
veltséggel, mûvelõdéssel, kulturális intézményrendszerrel foglalkozó tantárgyak karbantartása, oktatása, fejlesztése,
felügyelete, valamint a szakirány intézményközi tantárgyak kooperációjának felelõs támogatása. A kinevezendõ egyete-
mi tanár kutassa és munkatársaival tárja fel a kulturális közösségek, térstruktúrák és társadalomszervezõdési szintek kul-
turális fejlesztésének felsõoktatási lehetõségeit, feltételeit és társadalmi következményeit.
A kinevezendõ egyetemi tanár feleljen meg a felsõoktatási törvényben elõírt kinevezési feltételeknek, rendelkezzen mini-
mum tizenkét éves oktatói, felnõtt-oktatói gyakorlattal, tudományos fokozattal, habilitációval és kiterjedt szakmai-felsõ-
oktatási, közéleti (hazai és nemzetközi) kapcsolatokkal.

POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR
ÉPÍTÉSZET SZAKMAI INTÉZET
Urbanisztikai Tanszékére
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a BSc- és MSc-szintû település- és építészmérnök képzésben való részvétel, köz-
remûködés a kar infrastruktúrájának fejlesztésében, a meghirdetett szakirány oktatásának és fejlesztésének irányítása,
elõadások tartása magyar és német nyelven, a terület-, településfejlesztés és rendezés témakörökben, részvétel a tanszék
és az intézet K+F tevékenységének irányításában.
Pályázati feltételek: a pályázó rendelkezzen a szak profiljának megfelelõ egyetemi végzettséggel és tudományos foko-
zattal, habilitációval, Ybl Miklós-díjjal, legalább tizenöt éves felsõoktatási, kutatási gyakorlattal és kiterjedt tudományos
és közéleti, illetve hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, segítse a fiatal oktatók tudományos elõmenetelét, a tantárgyfej-
lesztés folyamatát, továbbá legyen képes elõadások tartására német nyelven, és meg kell felelnie a foglalkoztatási köve-
telményrendszer egyetemi tanárokra vonatkozó elõírásainak.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Biológiai Intézetéhez
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: részvétel a Növényrendszertani, Geobotanikai Tanszék oktatási feladatainak el-
látásában, az intézet által vállalt BSc- és MSc-képzésekben, újabb MSc-képzések akkreditációjában, valamint a Bioló-
giai Doktori Iskola, késõbb pedig a tervezett Környezettudományi Doktori Iskola oktató- és kutatómunkájában.
Pályázati feltételek: a pályázónak meg kell felelnie az egyetemi tanárokra vonatkozó (törvények és szabályzatok által
elõírt) kinevezési feltételeknek. MTA doktora címmel, illetve ezzel egyenértékû tudományos kutatói teljesítménnyel,
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habilitált doktori címmel kell rendelkeznie, rendszeres publikációs tevékenységet kell kifejtenie a növényökológia, nö-
vénytársulástan, növényföldrajz területén.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak (az egyetemi tanári pályázatok esetében a Magyar Felsõoktatási és Akkreditációs
Bizottság „Egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere és kívánalomrendszere„ szerintiek az irányadó-
ak), illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továb-
bá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített (honosított) másolatát, illetve egy
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
Az egyetemi tanári pályázatokat nyolc példányban 2007. november 30-ig a Pécsi Tudományegyetem rektorának címez-
ve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219).

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Kórélettani és Gerontológiai Intézetéhez
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel a graduális és posztgra-
duális képzésben, vizsgáztatásban, az oktató-nevelõ, kutatómunkában.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, szakképesítés, doktori (PhD)-fokozat, habilitáció, an-
gol nyelven elõadói és vitakészség, legalább tizenkét éves oktatói gyakorlat, jelentõs tudományos tevékenység.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatokat a megjelentéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM – Sopron
rektora pályázatot hirdet az
APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR – Gyõr
Neveléstudományi Intézetébe
fõállású egyetemi tanári álláshely betöltésére
a társadalomtudományok tudományterület neveléstudományok tudományágában

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– a tanszék oktató-tudományos, kutató, fejlesztõ tevékenységének szervezése, irányítása,
– a tananyag fejlesztése, koordinálása, a személyi állomány minõségi fejlesztése,
– a tanszékre épülõ szak tantervének és tantárgyainak folyamatos továbbfejlesztése,
– a tanszék hazai és külföldi kapcsolatainak ápolása,
– doktori program vezetése,
– együttmûködés az egyetem karai és más szervezeti egységeivel.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– fõiskolai tanári besorolással,
– legalább 10 éves felsõoktatási, és legalább 5 éves felsõoktatási gyakorlattal a szakirányú képzésben,
– felsõoktatási vezetési és szervezési tapasztalatokkal,
– tudományos fokozattal, habilitációval,
– kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel,
– továbbá alkalmas a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására.
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Kutatási feladatok:
Folyamatos kutatási tevékenység a környezetpedagógia területén, kiemelt kutatási területek: tantervfejlesztés, iskolafej-
lesztés, projektoktatás. Az intézetben folyó egyéb kutatási témák irányítása: erdõpedagógia, magyarságkutatás.

Az egyetemi tanár kinevezésének további feltételei:
– idegen nyelven képes elõadás tartására,
– kiemelkedõ tudományos, kutatói munkásságot fejt ki,
– tudományágának hazai és nemzetközi körei elõtt ismert,
– oktató, tudományos kutatói tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a ta-
nársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, iskolateremtõ egyéniség.

Pályázhatnak az Apáczai Csere János Kar fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatói.
A betöltendõ munkakör után az illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján biz-
tosítjuk.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar dékánja
ad [tel.: (96) 516-732].

ERDÕMÉRNÖKI KAR – Sopron
Környezet- és Földtudományi Intézetébe
további jogviszonyú egyetemi tanár
álláshely betöltésére a
természettudományok tudományterület földtudományok tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanár oktatási feladatai:
– környezetmérnök képzésben Regionális politika és jogrendszer, Területfejlesztési stratégiák c. tantárgyak oktatása,
– részvétel a környezetmérnök-hallgatók pályaszocializációjában.

A kinevezendõ egyetemi tanár kutatási feladatai:
– aktív részvétel az intézet kutatási programjainak kidolgozásában és megvalósítása, különös tekintettel a ruralitásra és a
kistérségek helyzetére,
– aktív kapcsolattartás a kutatási partnerekkel,
– részvétel az intézet nemzetközi kapcsolatainak fenntartásában és fejlesztésében.

Pályázati feltétel [SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 16. § (1)]:
– rendelkezzen legalább nyolcéves oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett szakmai gyakorlattal,
– rendelkezzen doktori fokozattal és habilitációval,
– legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának ve-
zetésére,
– legyen tájékozott tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeirõl, fejlessze tovább ezeket az ismereteket,
– rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel, amit a hazai és külföldi publikációk, szak- és tankönyvek, a
rájuk való hivatkozások, valamint a hazai és nemzetközi konferenciákon történõ részvétel bizonyítanak,
– legyen képes önálló kutató/alkotó munkára és kutató/alkotócsoport vezetésére,
– legyen képes idegen nyelven publikálni.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltétel meglétének igazolása az SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer
16. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó [SzMSz II. Foglalkoztatási követelményrendszer 35. § (10)]:
– személyi adatait, lakcímét,
– jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– idegennyelv-tudását,
– szakmai tudományos munkáját, terveit,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett eddigi munkáját, tisztségét, a nemzetközi tu-
dományos életben való részvételét.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar dékáni hivatal hi-
vatalvezetõje ad (99) 518-258.
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KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR – Sopron
Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézetébe
további jogviszonyú részfoglalkozású
egyetemi tanári álláshely betöltésére
a társadalomtudományok tudományterület közgazdaságtudományok tudományágban

A pályázó feladata:
– európai gazdasági integráció, az Európai Unió intézményrendszere, a Külgazdaságtan tárgyak elõadásainak tartása,
– idegen nyelvû kötelezõen választható tárgyak elõadásainak tartása,
– részvétel a kar doktori iskolájának munkájában,
– elõadások tartása a szakirányú továbbképzések keretében,
– TDK-dolgozatok és diplomamunkák konzulensi feladatainak ellátása,
– az intézet nemzetközi kapcsolatainak ápolása.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– tudományos fokozattal és habilitációval,
– megfelelõ tudományos tapasztalattal,
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetési képessé-
gével,
– legalább nyolcéves – lehetõleg egyetemen végzett – oktatói gyakorlattal,
– legyen tájékozott tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeirõl, fejlessze tovább ezeket az ismereteket,
– rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel, amit a hazai és külföldi publikációk, szak- és tankönyvek, a
rájuk való hivatkozások, valamint a hazai és nemzetközi konferenciákon történõ részvétel bizonyítanak,
– legyen képes önálló kutató/alkotó munkára és kutató/alkotócsoport vezetésére,
– legyen képes idegen nyelven publikálni és elõadást tartani.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– személyi adatait, lakcímét,
– jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai tudományos munkáját, terveit,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét,
– az intézet vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.
A betöltendõ állás után az illetményt a többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
alapján biztosítjuk.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar déká-
ni hivatalvezetõje ad [tel.: (99) 518-940].

MEZÕGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR – Mosonmagyaróvár
ÁLLATTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
fõállású teljes munkaidõs egyetemi tanári
álláshely betöltésére
az agrártudományok tudományterület állattenyésztési tudományok tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az Állattenyésztési biotechnológia tantárgy elõadásainak tartása, az általános ál-
lattenyésztés és genetika egyes fejezeteinek oktatása. A doktori iskolai tantárgyakból az oktatás és vizsgáztatás végzése
angol nyelven is.
Pályázhat az, aki az érintett tudományterületen legalább 10 éves felsõoktatási tapasztalattal és kutatási gyakorlattal, ide-
gennyelv-tudással, habilitációval rendelkezik. Oktatói és kutatói tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a tanársegé-
dek és adjunktusok tudományos munkájának vezetésére, a hallgatók TDK-s, PhD-s munkájának irányítására és elõadá-
sok tartására idegen nyelven is.
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NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
fõállású teljes munkaidõs
egyetemi tanári álláshely betöltésére
az agrártudományok tudományterület növénytermesztési és kertészeti tudományok tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Kertészeti termelés címû tantárgy elõadásainak tartása BSc és MSc szakon. Át-
meneti idõben a hagyományos képzésben nappali, levelezõ és kiegészítõ tagozaton. Az egység keretében a szaporító-
anyag és vetõmagtermesztés kutatása, eredményeinek hazai és külföldi bemutatása.
Pályázhat az, aki az érintett tudományterületen legalább 15 éves felsõoktatási és kutatási gyakorlattal, hazai és külföldi
szakmai körökben elismertséggel rendelkezik. Oktatási és kutatási tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók
és a doktori képzésben részt vevõk munkájának irányítására és elõadások tartására idegen nyelven is.
A pályázati feltételeket a pályázatokra vonatkozó általános rendelkezések tartalmazzák.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és élelmiszertu-
dományi Kar dékáni hivatalvezetõje ad [tel.: (96) 566-626].

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az egyetemi tanári álláshelyekre pályázó személyeknek meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tör-
vény 87. §-ban leírtaknak, a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó követelményének, a NYME Szervezeti és Mûködési
szabályzat (II. rész) a Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírtaknak.
Az egyetemi tanári álláshelyre pályázó személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi ta-
nári kinevezéshez elõírt feltételeket.

Ennek értelmében egyetemi tanárrá az nevezhetõ ki, aki:
– felsõoktatási intézményben az oktatói, illetve kutatói munkakör betöltéséhez kötött elõírásoknak eleget tesz, azaz
egyetemi oklevéllel rendelkezik, büntetlen elõéletû és cselekvõképes, az intézményi oktatói, tudományos kutatói vagy
mûvészeti alkotói követelményeknek – beosztásához mérten – megfelel,
– a pályázati kiírásában elõírt feltételeket teljesíti,
– doktori fokozattal és habilitációval rendelkezik,
– tudományágának, illetve mûvészeti területének mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert,
– kiemelkedõ tudományos kutatói, illetve mûvészeti munkásságot fejt ki,
– iskolateremtõ egyéniség, oktató- és tudományos, illetve mûvészeti tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallga-
tók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészeti munkájának vezetésére,
– idegen nyelven is képes elõadások megtartására.

Az egyetemi tanárrá kinevezés szempontjából kiemelkedõ tudományos kutatói munkásságnak, hazai és nemzetközi
szakmai körök elõtti elismertségnek tekintendõ, ha a pályázó akadémiai doktori címmel rendelkezik, vagy tudományos,
alkotói, szakmai, tudományos közéleti tevékenysége a MAB tudományági bizottságai által tudományáganként (tudo-
mányszakonként) kidolgozott és nyilvánosságra hozott kívánalmaknak eleget tesz.
A MAB véleményezési eljárása és a pályázatok elbírálásának kívánalomrendszerére vonatkozó szempontjai megtalálha-
tóak a www.mab.hu honlapon.
Az egyetemi tanári kinevezésekre várhatóan 2008. szeptember 1-jével kerül sor.

Az egyetemi tanári pályázatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó rövid válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra,
– az egyetemi tanári kinevezéshez elõírt törvényi feltételeket (a teljesítés hitelt érdemlõ módon történõ bemutatásával),
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkásságát, annak eredményeit, oktatási tapasztalatra, a tudo-
mányos képzésre, mûvészeti tevékenységre vonatkozó adatait (TDK-ban, doktori iskolában, pályázati munkacsoportok-
ban való részvétel stb.),
– az oktató, nevelõ, tudományos vagy mûvészeti munkásságra vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását és jelentõsebb külföldi tanulmányútját,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett eddigi munkáját, tisztségét, a nemzetközi tu-
dományos életben való részvételét.
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A pályázatokhoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, valamint max. egy oldal terjedelmû tömörített változatot, (MAB szakbizottságok szem-
pontrendszerei figyelembevételével),
– szakképzettséget, egyéb szakmai képesítést, tudományos fokozatot, habilitációt, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok
közjegyzõvel hitelesített másolatát,
– tudományos munkák publikációs és hivatkozási jegyzékét (könyvnél: szerzõ(k), könyv címe, kiadás helye, éve, kiadó,
terjedelem, folyóiratban közölt tanulmánynál: szerzõ(k): cikk címe, folyóirat neve, évszám, folyóiratszám, oldalszám),
– a teljes tevékenységen belül az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából legfontosabbnak tartott 10 pub-
likáció bibliográfiai adatait, illetve az utóbbi 10 év legfontosabbnak tartott alkotásainak kellõen részletezett doku-
mentációját, a munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatokat,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

Az egyetemi tanári pályázatokat az elõírt mellékletekkel együtt várhatóan 2007. november 30-ig, 2 eredeti és 5 másolati
példányban a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorához (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.) kell benyújtani.

A pályázathoz a személyi adatlap a Karok Dékáni Hivatalaiban valamint a Gazdasági Fõigazgatóság Humánerõfor-
rás-gazdálkodási osztályán beszerezhetõk.

Prof. dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A MISKOLCI EGYETEM
rektora
pályázatot hirdet az
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Bûnügyi Tudományok Intézetébe
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: a Büntetõjog és a Kriminológia címû tantárgyak oktatása, ezen tárgyak gondozása,
elõadások, szemináriumok tartása, tananyagok készítése; tudományos, kutatómunka végzése és ezek irányítása a tanszé-
ken; részvétel a doktorjelöltek képzésében, tudományos vezetõi feladatok ellátása; a tudományos diákköri munka segítése;
nemzetközi kapcsolatok ápolása, tudományos konferenciák szervezése; posztgraduális képzésekben közremûködés.
A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell habilitációval, magas szintû kutatási és felsõoktatási tantárgyfej-
lesztési tapasztalatokkal. A pályázó legyen képes idegen nyelvû oktatásra és kutatásra.

Államtudományi Intézetébe
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár feladata: a hazai és nemzetközi szakmai körök által is elismert kutatómunka folyta-
tása, az államtudományok és ezen belül különösen az alkotmányjog területén, a kutatás eredményeinek magyar és idegen
nyelvû publikálása, részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, elõadások, szemináriumok tartása magyar
és idegen nyelven az alkotmányjog területén, az Alkotmányjogi Tanszék fiatal munkatársai és a tanszékhez kapcsolódó
PhD-hallgatók szakmai fejlõdésének irányítása.
A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell habilitációval, magas szintû kutatási és felsõoktatási tantárgyfej-
lesztési tapasztalatokkal. A pályázó legyen képes idegen nyelvû oktatásra és kutatásra.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Történettudományi Intézetébe
két egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyik egyetemi tanár feladata: elõadások és szemináriumok tartása elsõdlegesen az újkori magyar társa-
dalomtörténet témaköreiben, valamint oktatói, témavezetõi tevékenység a doktori iskolában.
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A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, kandidátusi fokozattal és habi-
litációval, felsõoktatási gyakorlattal: magas szintû hazai és külföldi kutatói és publikációs teljesítménnyel, amely a ma-
gyar történelem tágabb, közép-európai összefüggéseinek feltárására vonatkozik. Publikációs és citációs listája feleljen
meg az egyetemi tanárokkal szemben támasztott követelményeknek.

A kinevezendõ másik egyetemi tanár feladata: a római történelem oktatása a kezdetektõl a Nyugat-Római Birodalom bu-
kásáig, széles kitekintéssel. Feladatkörének további részét képezi a latin, illetve a császárkori görög források körébõl for-
rásszemináriumok, valamint modern idegen nyelvû – német és angol – szakszövegolvasás tartása.
A pályázat feltétele: történelem–latin, illetve (ó)görög szakos egyetemi diploma, a történelemtudomány kandidátusa fo-
kozat és habilitáció az ókortörténet témakörébõl, valamint magyarországi felsõoktatási intézményben folytatott legalább
15 éves felsõoktatási gyakorlat. Szükséges a modern nyelvek (legalább a német és az angol) széles körû, a kutatáshoz,
valamint a nemzetközi kapcsolattartáshoz szükséges szintû ismerete. Elõnyt jelent a középfokú újgörög nyelvvizsga.

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
Analízis Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata az egyetemi tanárokra vonatkozó általános követelmények teljesítése. Ennek ke-
retében a tanszék által oktatott tantárgyak elõadásainak tartása, az elõadásokhoz tartozó gyakorlatok vezetése, illetve irá-
nyítása. Felelõs az oktatási tevékenységgel kapcsolatos kari és egyetemi határidõk betartásáért. Feladatköre az aktív tu-
dományos kutatómunka, a hazai és nemzetközi pályázatokban, konferenciákon, illetve a doktoranduszképzésben való
részvétel, a tanszék szakmai kapcsolatainak erõsítése.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki rendelkezik többéves mûszaki és informatikai egyetemi oktatási gyakorlattal és kutatási
területe a differenciálegyenletek és alkalmazásainak területe.

MÛSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR
Metallurgiai és Öntészeti Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Mûszaki Anyagtudományi Karon akkreditált anyagmérnöki alapképzés, vala-
mint az anyagmérnöki és kohómérnöki mesterképzés oktatási programjában szereplõ kémiai metallurgiai, fémipari hul-
ladékgazdálkodási és felülettechnikai témakörû oktatási feladatok ellátása, az idegen nyelvû oktatás fejlesztése, a tan-
szék oktató-, kutató- és tudományos munkájában való aktív részvétel. Feladata továbbá a tanszék felülettechnikai labora-
tóriumának vezetése, a doktori képzésben részt vevõk tanulmányi és tudományos munkájának irányítása, a kari szakmai
könyv- és folyóirat-ellátás rendszerének fejlesztése; a tanszék hazai és nemzetközi szakmai-tudományos kapcsolatainak
gondozása, valamint pályázatok készítése és szervezése.
A pályázat feltételei: mûszaki egyetemi oklevél, legalább 20 éves elõadói, tárgyjegyzõi tapasztalat, kutatási és projekt-
vezetési tevékenység, szakirányú habilitáció, hazai és nemzetközi szakmai elismertség. Elõnyben részesülnek azok a pá-
lyázók, akik DSc tudományos fokozattal vagy MTA doktora címmel rendelkeznek, illetve az MTA doktora cím meg-
szerzésére irányuló eljárásuk folyamatban van.

Polimermérnöki Tanszékére
egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Mûszaki Anyagtudományi Karon akkreditált anyagmérnöki alapképzés, vala-
mint az anyagmérnöki mesterképzés oktatási programjában szereplõ, a polimerek kémiájához és fizikájához kapcsolódó
tantárgyak oktatása, a tananyagok fejlesztése, továbbá a tanszéken oktatott technológiai tantárgyak oktatási irányvonalá-
nak meghatározása; a tanszék oktató-, kutató- és tudományos munkájában való aktív részvétel, a nemzetközi és hazai
projektek irányítása; részvétel a doktori képzésben. Feladata továbbá a tanszék nemzetközi tudományos kapcsolatainak
fejlesztése.
A pályázat feltételei: okleveles vegyész vagy vegyészmérnöki egyetemi végzettség, legalább 20 éves, a polimerek tudo-
mányában szerzett kutatói gyakorlat, legalább 10 éves elõadói, tárgyjegyzõi tapasztalat, a polimerek tudományához kö-
tõdõ habilitáció, egy világnyelv elõadóképes ismerete, hazai és nemzetközi elismertség.
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EGÉSZSÉGÜGYI FÕISKOLAI KAR
Fizioterápiás Tanszékére
fõiskolai tanári munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata az Egészségügyi Fõiskolai Kar szakjain egészségtudományi alapozó tantárgyak
és klinikumok oktatása, tananyagfejlesztés, korszerûsítés, tankönyvek, jegyzetek írása. Részvétel a tanszék tudományos
kutatási és pályázati tevékenységében.
A pályázat feltételei: orvostudományi egyetemi diploma, tudományos fokozat, felsõoktatásban szerzett oktatási tapasztalat.

Védõnõi Tanszékére
fõiskolai tanári munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata az Egészségügyi Fõiskolai Kar szakjain szociálpolitika, szociológia stúdiumok
tartása, a védõnõi módszertan tantárgy tantárgyfelelõsi feladatainak ellátása, szakterülete anyagnak folyamatos tartalmi
és módszertani korszerûsítése, jegyzetírás. Védõnõi szakmai, szakmaspecifikus és iskolaegészségügyi gyakorlatok irá-
nyítása. Aktív részvétel a tanszék tudományos kutatási tevékenységében.

A pályázat feltételei: egyetemi diploma és egészségügyi fõiskolai végzettség, tudományos fokozat, felsõoktatásban szer-
zett oktatási tapasztalat.

A pályázatok benyújtásának általános feltételei:
A pályázóknak – az elõzõeken kívül – meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, annak a felsõoktatásban való végrehajtására kiadott 53/2006.
(III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó elõírásainak, a Miskolci Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzat II. kötet Fog-
lalkoztatási Követelményrendszerében, (http://www.uni-miskolc.hu/uni/egyetemi–dokumentumok/III/1/fkr.doc) továb-
bá a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott „A tudo-
mányági bizottságok kívánalomrendszeré”-ben foglaltaknak.
Az Egyetemi Szenátus a fõiskolai és az egyetemi tanári kinevezés kezdeményezéséhez szükséges feltételek meglétérõl a
pályázati eljárás keretében gyõzõdik meg.
A fõiskolai tanári kinevezés kezdeményezéséhez benyújtott pályázatokhoz a következõ okiratok hiteles másolatát kell
csatolni:
a) mesterfokozatot és szakképzettséget igazoló oklevél,
b) a szükséges nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány,
c) PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozatot igazoló oklevél.

A fõiskolai tanári kinevezés kezdeményezéséhez benyújtott pályázatokhoz legalább a következõ anyagokat kell csatolni:
a) részletes szakmai önéletrajz,
b) az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra és az azokat felvett hallgatók száma az utolsó nyolc befejezett sze-
meszterben,
c) publikációk és az azokra történt független hivatkozások jegyzéke,
d) a szakmai alkotások jegyzéke,
e) oktatási-kutatási pályázatokban, illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések felsorolása, a végzett
munka %-os arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerzõdéses szövegével együtt,
f) a külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt,
g) a hazai és külföldi konferenciákon való részvételek és tevékenységek (szervezés, rendezés, lebonyolítás, elõadások)
felsorolása,
h) a hazai és külföldi szakmai-tudományos közéletben való részvétel bemutatása,
i) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az Egyetem
Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik,
k) nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, jogviszonyról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról.

Az egyetemi tanári kinevezés kezdeményezéséhez benyújtott pályázatokhoz legalább a fõiskolai tanári kinevezés kezde-
ményezésénél felsorolt okiratok, valamint a habilitációs oklevél hiteles másolatát kell csatolni.
Az egyetemi tanári kinevezés kezdeményezéséhez benyújtott pályázatokhoz a fõiskolai tanári kinevezés kezdeményezé-
sénél felsorolt anyagokat kell csatolni, a következõ eltérésekkel:
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a) az oktatási-kutatási pályázatok, illetve K+F munkák alatt csak azokat kell bemutatni, amelyeknek a pályázó a témave-
zetõje,
b) fel kell sorolni azon személyeket, akik a pályázó tudományos vezetésével szereztek egyetemi doktori címet, egyetemi
tudományos fokozatot és tudományos fokozatot, az értekezés címével és a megszerzés évével együtt.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételétõl számított 30 napon belül kell a Miskolci Egyetem rektorának
címezve, az egyetem Humánpolitikai irodájába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4 épület 210 szoba) benyújtani, ahol a
szabályzatok megtekinthetõk.

Dr. Patkó Gyula s. k.,
rektorh.

DEBRECENI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUMBAN
egy-egy egyetemi tanári állás betöltésére 2008. szeptember 1-jétõl
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika
Reumatológiai Tanszék
Radiológiai Klinika
Sebészeti Intézet
Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet

EGÉSZSÉGÜGYI KAR
Orvosi Laboratóriumi Analitikai Tanszék

Általános munkaköri feladatok:
– részvétel az oktató, nevelõ, tudományos és klinikán a gyógyító munkában,
– magyar és angol nyelven elõadások, gyakorlatok és szemináriumok, speciális kollégiumok tartása, vizsgáztatás a gra-
duális és posztgraduális képzésben,
– részvétel a klinika/intézet/tanszék igazgatási tevékenységében,
– kutatócsoport önálló irányítása,
– akkreditált PhD-témavezetés.

Speciális munkaköri feladatok:

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Belgyógyászati Intézet
III. sz. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai Tanszék

Általános feltételek:
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– belgyógyászat, klinikai immunológia és allergológia, valamint reumatológia szakvizsga,
– tanszékvezetõi gyakorlat,
– pályázatok-kutatások vezetése,
– részvétel hazai- és nemzetközi társasági funkciókban,
– hazai- és nemzetközi együttmûködések koordinálása,
– folyamatos hazai és angol nyelvû publikációs tevékenység,
– aktív graduális-posztgraduális oktatói tevékenység.
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Radiológiai Klinika

Általános feltételek:
– legalább 15 éves szakmai gyakorlat,
– részvétel a társklinikák graduális, posztgraduális képzésében,
– magas színvonalú angol nyelvû oktatás a graduális képzésben,
– idegen nyelven történõ kommunikációs készség,
– többéves igazgatói tapasztalat,
– széles körû nemzetközi tudományos együttmûködés,
– a radiológiai betegellátás koordinálása.

Sebészeti Intézet

Általános feltételek:
– gastroenterológiai képzettség elõnyt jelent,
– a megvalósuló Auguszta projekt miatt a korábbi két Sebészeti Klinika átalakítása, nem önálló tanszékekkel rendelkezõ
intézetté,
– az új struktúrának megfelelõen az oktatás átalakítása,
– az egészségügyi forrásoknak megfelelõen új ügyeleti rend kidolgozása,
– a Sebészeti Intézet profiljának megfelelõ tanszéki struktúra továbbfejlesztése.

Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet

Általános feltételek:
– az NFT2 pályázat keretén belül az In Vitro Diagnosztikai Intézet (IVDI) épületének megtervezése, kivitelezésének bo-
nyolítása, mint az IVDI projekt koordinátora,
– az in vitro diagnosztikai szakmák közötti kollaborációk felügyelete, összehangolása a laboratóriumi diagnosztika, az
immunológia, a mikrobiológia és a patológia területén,
– a régióban dolgozó laborszakorvos-jelöltek részére, posztgraduális képzés, valamint a klinikusok és klinikai biokémi-
kusok posztgraduális képzése laboratóriumi diagnosztika területén, graduális képzés a centrum karain, kiemelten az álta-
lános orvoskaron és az Egészségügyi Karon,
– önálló tudományos projektek vezetése, a tudományos munka irányítása, klinikai kollaborációs kutatások végzése.

EGÉSZSÉGÜGYI KAR
Orvosi Laboratóriumi Analitikai Tanszék

Általános feltételek:
– aktív közemûködés a karon tervezett MSc-képzések szakmai programjainak összeállításában – és szakterületén jóvá-
hagyás esetén –, abban való részvétel,
– iskolateremtõ munkájának folytatása a kataláz enzimkutatásban, valamint az Egészségügyi Karon induló egészségtu-
dományi mûhely megszervezésében való aktív közremûködés.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi diploma,
– tudományos fokozat,
– habilitáció,
– szakképesítés követelményrendszer szerint,
– nemzetközileg is elismert szakmai tevékenység,
– többéves gyakorlat kutatócsoport irányításában,
– oktatói gyakorlat hallgató- és szakképzésben,
– tudományos diákköri és PhD-hallgatók szakmai irányítása,
– angol nyelvbõl elõadói és vitakészség,
– PhD-kurzus vezetés és/vagy oktatási tevékenység PhD-kurzusban.
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EGÉSZSÉGÜGYI KAR
Orvosi Laboratóriumi Analitikai Tanszékén
egy fõiskolai tanári állásra

Az állás 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.
A kinevezendõ fõiskolai tanár feladatai: mikrobiológiai alapozó és mikrobiológiai diagnosztikai tantárgyak oktatása az
Orvosi laboratóriumi és Képalkotó diagnosztikai analitikus alapszakon, a tantárgyi programok kidolgozása, korszerûsí-
tése, jegyzetek, oktatási segédanyagok létrehozása. Curriculum-fejlesztési és oktatásszervezési feladatok ellátása. Az
alapszak/tanszék nemzetközi kapcsolatainak ápolása, nemzetközi tudományos programok lebonyolítása. Részvétel a ha-
zai és nemzetközi tudományos közéletben. Rendszeres tudományos munka végzése, szakterületéhez kötött tudományos
mûhely kialakítása, TDK-feladatok ellátása, tehetséggondozás: TDK- és PhD-hallgatók témavezetése.

Pályázati feltételek: orvosi diploma, tudományos fokozat orvostudományból, legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlat,
legalább 2-5 év vezetõi gyakorlat, középfokú „C” típusú államilag elfogadott nyelvvizsga, idegen nyelvû elõadói és pub-
likációs készség és jártasság.
A pályázat elbírálásánál az illetõ dokumentálható mikrobiológiai diagnosztikai laboratóriumi tevékenysége elõnyt je-
lent.
A fõiskolai tanári feladatait és kinevezésének részletes feltételeit a Debreceni Egyetem Szabályzata az egyes munkakö-
rök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjérõl és foglalkozási szabályokról, a Debreceni Egyetem
Szervezeti és Mûködési Szabályzata, valamint az Egészségügyi Kar szervezeti és Mûködési Rendje tartalmazza.
Pályázhatnak a kar fõállású fõiskolai docensei.

AGRÁR- ÉS MÛSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA
MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszékére
egy egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az agrár környezetgazdálkodási célú talajvédelemmel, továbbá meliorációval
kapcsolatos tananyag oktatása, az oktatás szervezése, új tantárgyak oktatásának kidolgozása, illetve a gyakorlati képzés
megszervezése, továbbfejlesztése a magyar és az idegennyelvû képzés keretében. Vegyen részt a tanszéken folyó agrár
környezetgazdálkodási és környezetmérnöki MSc szakok oktatásában, alap- és alkalmazott kutatásokban, kísérleti fej-
lesztésekben. Képviselje szakterületét hazai és nemzetközi tudományos fórumokon, folytasson rendszeres színvonalas
publikációs tevékenységet.

Pályázati feltételek: pályázhatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centrumával közalkalmazotti
jogviszonyban állók közül azok, akik agrármérnöki oklevéllel, tudományegyetemen szerzett mezõgazdaságtudományi
egyetemi doktorátusi címmel, továbbá kandidátusi (vagy PhD), illetve habil. doktor fokozatokkal és az MTA doktora
címmel rendelkeznek. Legyen legalább 15 éves szakmai gyakorlata, amelybõl legalább 15 év felsõoktatási intézmény-
ben vagy kutatóintézetben szerzett oktatói gyakorlat a környezetgazdálkodás területén. Rendelkezzen hazai és nemzet-
közi ismertséggel talajvédelem, agrár-környezetgazdálkodás oktatásában, kutatásában. Rendelkezzen egy idegen nyelv-
bõl középfokú „C” típusú nyelvvizsgával. Elõnyt jelent egy másik idegen nyelv elõadói szintû ismerete.

Állattenyésztéstudományi Intézetébe
egy egyetemi tanári állására

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az egyetemi tanár feladata – szakmai súlyától elvárható szinten – a genetikával
és biotechnológiával kapcsolatos tananyag oktatása, az oktatás szervezése, új tantárgyak oktatásának kidolgozása. A
mesterképzésben érdekelt szakokon mindenekelõtt a szaporodásbiológia, biotechnológia diszciplínák magyar és az ide-
gen nyelvû oktatása. Különbözõ kutatások koordinálása, új kutatási témák nemzetközi együttmûködésben pályázása és
mûvelése. Az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola segítése, abban tantárgyak meghirdetése és tartása, témave-
zetõi feladatok ellátása. Emellett minden olyan tevékenység végzése, amelyik az intézet oktatási munkáját segíti, hozzá-
járul annak kedvezõbb megítéléséhez. A kinevezendõ egyetemi tanár képviselje szakterületét hazai és nemzetközi tudo-
mányos fórumokon, folytasson rendszeres színvonalas publikációs tevékenységet.
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Pályázati feltételek: pályázhatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományi Centrumával közalkalmazotti
jogviszonyban álló agrármérnökök, vagy állatorvosok közül a tudományok doktora címmel rendelkezõk, akiknek állat-
tenyésztés-tudomány területén legalább 15 éves felsõoktatási-kutatási gyakorlatuk van. A genetikai és biotechnológiai
kutatásokban, hazai és nemzetközi ismertséggel. Rendelkezzen egy idegen nyelvbõl középfokú „C” típusú nyelvvizsgá-
val. Elõnyt jelent egy másik idegen nyelv elõadói szintû ismerete.

MÛSZAKI KAR
Építõmérnöki Tanszékén
fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a DE keretében történõ építõmérnök-képzés szakmai programjának fejlesztése, a
Vasbetonszerkezetek I., Vasbetonszerkezetek II., Magasépítési vasbetonszerkezetek, Mérnöki faszerkezetek címû tan-
tárgyak elõadásainak és gyakorlatainak tartása, a tárgyakhoz kapcsolódóan szakdolgozat témák kiírása és konzultálása,
kutatási területén tudományos diákköri témák kiírása és irányítása, tartószerkezeti, anyagtani kérdésekkel foglalkozó
kutatómunkában való aktív részvétel, külföldi egyetemekkel és kutatóintézetekkel való kapcsolattartás és közös kutatási
projektek kidolgozása.
Pályázhatnak a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók közül azok, akik szakirányú egyetemi végzettséggel,
PhD-fokozattal, egy világnyelvbõl „C” típusú középfokú nyelvvizsgával, legalább 10 éves szakmai gyakorlattal és leg-
alább 5 éves felsõoktatási oktatói tapasztalattal rendelkeznek.

Épületgépészeti Tanszéken
egy fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladatai: a DE keretében történõ épületgépész- és építõmérnök-képzés szakmai program-
jának fejlesztése, a Épületfizika, Komfortelmélet, Hõ- és áramlástan, Energiatudatos építészet címû tantárgyak elõadása-
inak és gyakorlatainak tartása, a tárgyakhoz kapcsolódóan szakdolgozat témák kiírása és konzultálása, kutatási területén
tudományos diákköri témák kiírása és irányítása, épületfizikai, komfort és energetikai kérdésekkel foglalkozó kutató-
munkában való aktív részvétel, külföldi egyetemekkel és kutatóintézetekkel való kapcsolattartás és közös kutatási pro-
jektek kidolgozása.
Pályázhatnak a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók közül azok, akik szakirányú egyetemi végzettséggel,
PhD-fokozattal, egy világnyelvbõl „C” típusú középfokú nyelvvizsgával, legalább 10 éves gyakorlattal és legalább 5
éves felsõoktatási oktatói tapasztalattal rendelkeznek.

TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Politikatudományi és Szociológiai Intézet
Szociológia és Szociálpolitika Tanszéken betöltendõ
a Debreceni Egyetemet elsõ helyként teljes munkaidejû munkahelyként megjelölõ
fõállású munkaviszonyú egyetemi tanári állásra 2008. szeptember 1-jétõl

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Szociológia MA szakfelelõs teendõinek, feladatainak ellátása, vezetõ oktató-
ként a szak- és szakirány fõtárgyainak (ifjúságszociológia, identitásszociológia, kisebbségszociológia- és kutatás, ifjú-
ságkutatás, ifjúságpolitika) oktatása, elõadások és szemináriumok tartása. További elvárás a doktori programban való
kezdeményezõ és aktív jelenlét biztosítása, valamint a tanszék ifjúságkutató mûhelyének vezetése.
A pályázóknak rendelkezniük kell tudományos minõsítéssel, felsõoktatásban szerzett gyakorlattal „C” típusú középfokú
államilag elismert nyelvvizsgával.

Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet
egy egyetemi tanári álláshelyére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz a régi magyar irodalom és retorikatörténet tantárgyainak az oktatása, elõadá-
sok és szemináriumok tartása, részvétel a graduális képzésen túl a posztgraduális képzésben és a doktori programban, a
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vallástudományi képzések szervezése és irányítása, továbbá szakterületének képviselete országos és nemzetközi fóru-
mokon.
Pályázhatnak a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók közül, akik egy világnyelvbõl középfokú „C” típusú nyelv-
vizsgával, habilitációval, MTA doktori címmel, valamint minimum tízéves oktatói gyakorlattal rendelkeznek.

INFORMATIKAI KAR
Informatikai Rendszerek és Hálózatok Tanszéken
egy egyetemi tanári állásra

Az egyetemi tanár feladata a tanszék oktató munkájában való aktív részvétel, különös tekintettel az informatikai rend-
szerek felépítéséhez és mûködéséhez kapcsolódó mûszaki informatikai tárgyak oktatására. Feladatához tartozik az okta-
tás megszervezése, oktatási segédanyagok készítése és folyamatos korszerûsítése. Tartson kurzusokat az e tárgyakban
érintett hallgatóknak és vállaljon témavezetést. Meghatározó módon vegyen részt a tanszéken folyó kutatómunkában kü-
lönös tekintettel a mûszaki informatikai rendszerekhez kapcsolódó problémák vizsgálatára. Rendszeresen publikáljon
nemzetközi szakmai folyóiratokban.
A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények: szakirányú egyetemi diploma, MTA doktora fokozat, legalább fo-
lyamatban lévõ habilitációs eljárás, 2 idegen nyelvbõl legalább középfokú C vagy azzal ekvivalens nyelvvizsga, egyete-
mi oktatói gyakorlat, nemzetközi szinten is elismert kutatómunka.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Menedzsment és Marketing Tanszékén
további jogviszonyú egyetemi tanári álláshelyre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: oktatás, oktatásszervezés, a doktori iskolában való aktív részvétel, a PhD-hall-
gatók irányítása, tudományos kutatások koordinálása, nemzetközi szakmai kapcsolatok kezdeményezése, alakítása.
A kinevezés feltétele: doktori fokozat, habilitáció, a szakterületen az akadémiai bizottságban lefolytatott sikeres akadé-
miai habitusvizsgálat, idegen nyelvû publikáció, szeminárium, elõadás tartása, nemzetközi elismertség az adott tudo-
mányterületen, kiemelkedõ tudományos munkásság, iskolateremtõ tevékenység, alkalmasság a hallgatók, doktori kép-
zésben részt vevõk, tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, koordinálására, valamint kutatási
projektek vezetésére.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR
Biokémiai Tanszékén
egy egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: vegyen részt a Biológiai és Ökológiai Intézet által meghirdetett MSc-képzések-
hez kapcsolódó, a Biokémiai Tanszék által oktatandó tárgyak oktatásában az oktatási anyag elõkészítésével és elõadások
tartásával magyar és angol nyelven. Vegyen részt a Biológiai és Ökológiai Intézet késõbb benyújtandó MSc-képzései-
nek kidolgozásában és oktatásában. Vezesse, és aktívan vegyen részt a Biológiai és Ökológiai Intézet biológiai aktív
anyagok kutatását segítõ szerkezetvizsgálati munkáiban, rendelkezzen az ehhez szükséges ismeretekkel magas szinten.
Vegyen részt azokban az oktatási tevékenységekben is, amelyek más intézete és/vagy centrum által vezetett MSc-kép-
zésben a Biológiai és Ökológiai Intézetre hárulnak.
A pályázó: kutatási eredményeit rendszeresen nemzetközi publikációkban hozza nyilvánosságra, kezdeményezze nem-
zetközi kutatási kapcsolatok kialakítását, illetve a meglévõ kapcsolatokat fejlessze tovább. Folytasson eredményes pá-
lyázati tevékenységet. Támogassa a graduális és PhD-hallgatók kutatásait, maga is vegyen részt a doktori képzésben.
Kezdeményezõ módon vegyen részt az egyetemi és az egyetemen kívüli szakmai közéletben.
A pályázó rendelkezzen a szakterületén szerzett MTA doktori címmel és habilitációval, valamint egy idegen nyelvbõl
középfokú „C” típusú nyelvvizsgával.
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Fizikai Kémiai Tanszéken
egy egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: vegyen részt a vegyész és vegyészmérnök-képzésben illetve a kémia és ve-
gyészmérnök alapképzési (BSc) szakok oktatási programjában (nappali és levelezõ tagozatokon) elsõsorban fizikai ké-
mia és reakciókinetika elõadások tartásával magyar és angol nyelven. Vállaljon aktív szerepet a kémia és vegyészmér-
nök mesterszakok (MSc) anyagának kidolgozásában, a képzés beindításában és ennek keretében is hirdessen elõadáso-
kat.
A pályázó végezzen aktív kutatómunkát a fizikai kémia, elsõsorban a nemlineáris kémiai dinamika területén, eredmé-
nyeit rendszeresen nemzetközi publikációkban hozza nyilvánosságra, kezdeményezõleg vegyen részt nemzetközi kuta-
tási kapcsolatok kialakításában. Folytasson eredményes pályázati tevékenységet. Támogassa a PhD-hallgatók kutatásait
és maga is vegyen részt a doktori képzésben. Kezdeményezõ módon vegyen részt az egyetemi és az egyetemen kívüli
szakmai közéletben, vállaljon vezetõ feladatokat. A pályázó rendelkezzen a szakterületén szerzett MTA doktora címmel
és habilitációval, egy világnyelvbõl „C” típusú középfokú nyelvvizsgával.

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken
egy egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata elsõsorban az analitikai kémiaoktatás és ezen a területen az oktatott tárgyak fo-
lyamatos korszerûsítése. Vegyen részt a tanszék angol nyelvû oktatási programjainak kidolgozásában és oktatásában,
emellett tartson speciális elõadásokat és gyakorlatokat az NMR spektroszkópia területén. Vegyen részt a DE Kémiai
Doktori Iskola munkájában, valamint PhD, szakdolgozó, diplomamunkázó és tudományos diákköri hallgatók szakmai
munkájának irányításában. Vállaljon aktív szerepet a tanszék oktatás- és kutatásszervezési ügyeinek az intézésében.
Meghatározó módon vegyen részt az NMR laboratóriumok munkájának szervezésében és infrastruktúrájuk fejlesz-
tésében.
A pályázó rendelkezzen az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal, habilitációval és egy
idegen nyelvbõl középfokú „C” típusú nyelvvizsgával. Aktív tudományos tevékenységét magas szintû publikációs és
idézettségi mutatók mellett nemzetközi tudományos kapcsolatokkal és kutatási pályázatok elnyerésével is igazolja.

ZENEMÛVÉSZETI KAR
Fafúvós Tanszéken
egy további jogviszonyú fõiskolai tanári állásra

A kinevezendõ fõiskolai tanár a klarinétszak, szakirány fõtárgy oktatásában, vizsgáztatásában, szakdolgozatok témave-
zetésében, értékelésében és a szakon folyó oktatás irányításában vesz részt.
Pályázati feltételek: egyetemi oklevél, büntetlen elõélet, DLA vagy PhD-minõsítés, részletes szakmai önéletrajz, amely
bemutatja a mûvészi, oktatási és tudományos tevékenységet, megfelelés a Debreceni Egyetem Zenemûvészeti Karán ér-
vényes fõiskolai tanári követelményeknek.

Valamennyi pályázatnak tartalmaznia kell:
Pályázat: a pályázó rövid válasza a pályázati kiírásban foglaltakra.
Szakmai önéletrajz a MAB elõírásainak megfelelõen.
Oktatási tapasztalatra, a tudományos képzésre vonatkozó adatok (tudományos diákkörben – doktori iskolá(k)ban, pályá-
zati munkacsoportokban való részvétel, tudományos karriert befutott tanítványok stb.)
Jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett mun-
káját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.
Az oktató-kutató (ÁOK esetében gyógyító) tevékenységét, annak eredményeit. A munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázat mellékletei:
Publikációs tevékenység adatai: a MAB Szakbizottságainak elvárásai szerint.
Az elbíráláshoz szükséges személyes dokumentumok hiteles másolata (belsõ pályázóknál: az okiratok hitelességét az
egyetemi fõtitkár igazolhatja):
– egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
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– doktori fokozat (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, külföldön szerzett és honosított vagy
elismert tudományos fokozat) okmánya(i),
– habilitációs oklevél (egyetemi tanári munkakörben),
– az idegennyelv-ismeretet igazoló okirat,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul: hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatok-
ban rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– minden olyan dokumentum, irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

Az ÁOK-hoz pályázók esetében mellékelni szükséges továbbá
– különlenyomatait,
– orvos pályázók esetén: „Orvosok Országos Nyilvántartási ” igazolvány másolatát,
– impakt faktort és citációs indexét,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az OEC Humánpolitikai osztályán),
– szakképesítést igazoló oklevél másolatát (követelményrendszer szerint).

A pályázatokat 7 példányban a MAB formai elõírásai szerint (már egyetemi tanári kinevezéssel rendelkezõk, valamint a
fõiskolai tanári állásra pályázók 2 példányban) az egyetem rektorának címezve
– az Általános Orvostudományi Karhoz pályázók az Orvos- és Egészségtudományi Centrum Humánpolitikai osztályára
[4030 Debrecen, Pf. 15, tel.: (52) 417-791],
– az Egészségügyi Kar Dékáni Hivatalába [4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2., tel.: (42) 404-411],
– a Mezõgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalába [4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 405. Pf. 36, tel.: (52)
508-489],
– a Mûszaki Kar Igazgatási Titkárságára [4028 Debrecen, Ótemetõ u. 2–4., tel.: (52) 320-370],
– a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalába [4010 Debrecen, Pf. 38, tel.: (52) 316-210],
– az Informatikai Kar Dékáni Hivatalába [4032 Debrecen, Egyetem tér 1., tel.: (52) 512-985],
– a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalába [4028 Debrecen, Kassai út 26., tel.: (52) 416-580],
– a Természettudományi és Technológiai Kar Dékáni Hivatalába [4010 Debrecen, Pf. 18, tel.: (52) 316-012],
– a Zenemûvészeti Kar Dékáni Hivatalába [4032 Debrecen, Egyetem tér 2., tel.: (52) 411-226]
kell benyújtani.

Dr. Fésüs László s. k.,
akadémikus, egyetemi tanár, rektor

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
KERTÉSZETI FÕISKOLAI KARÁRA
1 fõ részére a Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézetbe
2 fõ részére a Mûszaki, Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbe
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanárok feladata az intézet profiljába tartozó tárgyak oktatásának irányítása és koordinálása,
valamint önálló kutatómunka végzése.

A kinevezendõ egyetemi tanárral szemben támasztott követelmények:
– PhD- vagy annak megfelelõ tudományos fokozat,
– habilitációs oklevél,
– legalább 10 éves felsõoktatási szakmai gyakorlat,
– idegen nyelvû elõadókészség,
– a MAB által megfogalmazott követelmények teljesítése,
– az oktatói és kutatói utánpótlás neveléséhez szükséges adottságok megléte,
– megfelelõ hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
– hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködés.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását,
– szakmai munkájának és eredményeinek részletes ismertetését,
– kitüntetéseinek felsorolását,
– a hazai és a nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való eddigi közremûködését,
– az oktatói és tudományos munkára vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos fokozatot, címeket igazoló okiratokat, vagy azok hiteles másolatait,
– szakképzettséget, habilitációt, idegennyelv-tudást tanúsító okleveleket vagy azok hiteles másolatait,
– részletes publikációs listát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak felsorolását,
– minden egyéb olyan dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– a Kecskeméti Fõiskola Foglalkoztatási követelményrendszere 1. számú mellékletét képezõ oktatói nyilatkozatot,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint az erre jogosult testületek megismerhetik.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek a Kecskeméti Fõiskola fõállású alkalmazottai. A pályázatokkal kapcsolatban
felvilágosítást a Kecskeméti Fõiskola Rektori Hivatalában Nánásiné dr. Tóth Éva fõtitkár ad (76) 501-962. A pályázatot
tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kar ……. Intézet egyetemi ta-
nári álláshelyére”. A pályázatokat a Kecskeméti Fõiskola Rektori Hivatalába (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.) kell be-
nyújtani, 5 példányban (2 eredeti, 3 másolati példányban) 2007. november 30-ig.

Dr. Danyi József s. k.,
rektor

A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA PÁLYÁZATOT HIRDET
A GAZDASÁGI FÕISKOLAI KAR – Békéscsaba
Társadalom- és Vezetéstudományi Intézetében
egyetemi tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– a nemzetközi üzleti menedzsment tantárgycsoport oktatása,
– az intézet oktató-kutató-fejlesztõ tevékenységében aktív részvétel,
– az intézet oktató- és kutató-utánpótlásának növelésében való részvétel, a szakterületen rendszeres, önálló kutatómunka
végzése,
– részvétel a hazai és nemzetközi tudományos tevékenységekben, szakmai kapcsolatokban.

Pályázati feltétel:
– mesterfokozattal és szakképzettséggel, doktori (PhD- vagy DLA-) fokozattal rendelkezik,
– az adott tudomány- vagy mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos ku-
tatói, illetve mûvészeti munkásságot fejt ki,
– az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben
részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészeti munkájának vezetésére,
– angol–német nyelven publikál, szemináriumot, elõadást tart,
– legalább 10 éves felsõoktatásban eltöltött oktatói, kutatói gyakorlattal rendelkezik,
– iskola- és mûhelyteremtõ egyéniség,
– megfelel a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság egyetemi tanári követelményrendszerének,
– egyetemi tanári munkakörben alkalmazható az, aki egyetemi tanári címet szerzett más felsõoktatási intézményben.

Folyamatos alkalmazásának követelményei:
– elõadások, gyakorlatok és speciális kollégiumok tartása,
– az oktatott tantárgy folyamatos fejlesztése, új oktatási diszciplínák bevezetése, szakok, szakirányok oktatási program-
jának kimunkálása,
– oktatásszervezési feladatok, megbízások ellátása,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek írása, szerkesztése és az abban részt vevõk munkájának irányítása,
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– témavezetés szakdolgozatok készítésében, TDK-munka inspirálása és vezetése,
– részvétele doktori iskolák programjában,
– oktatási és kutatási pályázatok elkészítésének szervezése, irányítása és írása,
– tudományos mûhely vezetése, tudományos ösztöndíjasok, doktoranduszok munkájának irányítása,
– tudományos eredmények rendszeres publikálása hazai és külföldi tudományos közleményekben és tudományos ta-
nácskozásokon,
– széles körû, aktív szakmai és tudományos közéleti tevékenység,
– nemzetközi kapcsolatok építése, fejlesztése.

A MEZÕGAZDASÁGI VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI FÕISKOLAI KAR – Szarvas
Környezettudományi Intézetében
fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata a növénytan, a növényélettan, a növényrendszertan címû tárgyak oktatása, a kap-
csolódó kutatási feladatok ellátása és irányítása, a tudományos diákkörös hallgatókkal való foglalkozás és a tudományos
utánpótlás nevelése.

A fõiskolai tanári kinevezés feltételei és követelményei
– doktori (PhD), illetve ezzel egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább 20 éves, a felsõoktatásban szerzett oktatói, kutatói gyakorlat,
– középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga,
– hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység,
– országos szakmai közéleti tevékenység.
A pályázónak meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban és a fõiskola szabályzataiban foglalt, a fõiskolai tanárokkal
szemben támasztott elõírásoknak.

Mûszaki és Vízgazdálkodási Intézetében
fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata a mûszaki szaktantárgyak, ezen belül a mûszaki alapismeretek, gyártástechnoló-
gia, gépszerkezettan, mezõgazdasági géptan címû tantárgyak oktatása, a gyakorlati képzés szervezése és az agrármûsza-
ki kutatási feladatok ellátása és irányítása.

A fõiskolai tanári kinevezés feltételei és követelményei
– doktori (PhD), illetve ezzel egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább 10 éves, a mûszaki felsõfokú szakképzésben szerzett oktatói, kutatói, vezetõi gyakorlat,
– középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga,
– hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység,
– országos szakmai közéleti tevékenység.
A pályázónak meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban és a fõiskola szabályzataiban foglalt, a fõiskolai tanárokkal
szemben támasztott elõírásoknak.

A pályázatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását,
– tudományos fokozatát, nyelvismeretét,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói tevékenységének részletes ismertetését,
– a hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködését,
– a kinevezéssel kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, valamint az idegennyelv-tudását igazoló okiratok hiteles másolatait,
– a tudományos publikációk jegyzékét,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak felsorolását,
– minden egyéb olyan dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok s a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint az erre jogosult testületek megismerhetik.
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A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást a Tessedik Sámuel Fõiskola rektora ad. Telefon: (66) 216-581.
A pályázatokat a Tessedik Sámuel Fõiskola rektorának címezve, a Tessedik Sámuel Fõiskola Rektori Hivatalába (5540
Szarvas, Szabadság út 2.) kell benyújtani az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül.

Dr. Puskás János s. k.,
rektor

Az ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA
(3300 Eger, Eszterházy tér 1.)
rektora pályázatot hirdet
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
Rajz Tanszékére
egy fõ egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár feladata lesz a rajz–festés, gyermekrajzelemzés és képelemzés tárgyakból elõadá-
sok tartása és gyakorlatok vezetése vizuális mûvészeti szakterületen, képi ábrázolás szakon bachelor- és masterképzés-
ben. Rendelkezzen jó kapcsolatteremtõ és kommunikációs készséggel, kiállításai, elõadásai, publikációi, szakmai mun-
kássága révén legyen elismert, aktív alkotómûvész.
A pályázónak szakirányú felsõfokú diplomával, többéves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a felsõoktatásban rajz,
festés, gyermekrajzelemzés, képelemzés területén, valamint tudományos fokozattal (PhD, DLA) vagy ennek megfelelõ
szakmai elismeréssel (Kossuth-díj, Érdemes Mûvész díj, Munkácsy-díj).

Történelemtudományi Intézetéhez
egy fõ egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár feladata lesz a néprajz címû tárgy oktatása, elõadások tartása, tananyagfejlesztés,
valamint a néprajz területén a TDK-munkák szervezése, a doktori képzésben részt vevõ oktatók munkájának irányítása
és részvétel a fenti témákkal kapcsolatos hazai és nemzetközi kutatásokban.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, a néprajz oktatása terén több évtizedes oktatási gyakorlattal, széles körû publiká-
ciós tevékenységgel és az MTA doktora címmel kell rendelkeznie.
Az egyetemi tanári állásra pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben, az Eszterházy Károly Fõiskola okta-
tói és kutatói követelményrendszerében foglaltaknak, valamint a MAB szakbizottsági szempontrendszerének.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot, a tudományos munkák jegyzékét, a végzettséget, tudományos minõ-
sítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát, valamint hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) kell benyújtani a megjelenéstõl számí-
tott 30 napon belül, két eredeti és három másolati példányban.
A pályázatokkal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást a fõiskola Humán Erõforrások Osztályának vezetõje ad [telefon:
(36) 520-426], és itt szerezhetõ be a pályázathoz szükséges személyi adatlap is.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor

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 pályázati kiírásban 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.
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Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: 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
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 és bölcsõdevezetõi állások

Palonai Magyar Bálint
Általános Iskola, Óvoda
és Bölcsõde
8640 Fonyód,
Fõ u. 8.
Tel./fax: (85) 361-423

Bölcsõde, mint intéz-
ményegység-vezetõi ál-
láshely
8640 Fonyód,
Fõ u. 27.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletében elõírt ké-
pesítés, legalább 5 év
felsõfokú v. vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.,
szociális szakvizsga

ÁEI: 2007. nov. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben és
az Oktatási Közlönyben való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
Csatolni kell: részletes szakmai
ön. és hitelesített om. is.
Pc: Palonai Magyar Bálint Álta-
lános Iskola, Óvoda ás Bölcsõde
(3 példányban, bölcsõdevezetõi
jeligével ellátva)

óvoda, mint tagintéz-
mény óvodavezetõi ál-
láshely
8640 Fonyód,
Fõ u. 25.

felsõfokú szakirányú v.,
óvodapedagógusi képe-
sítés, legalább 5 év
óvodában, óvodapeda-
gógusi munkakörben
szerzett szgy., elõny:
többéves szakmai veze-
tõi gyakorlat, oktatás-
vezetõi képesítés,
pedagógus-szakvizsga,
helybenlakás

ÁEI: 2007. nov. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30. nap letelte után
15 napon belül.
Csatolni kell: részletes szakmai
ön. és hitelesített om. is, szl.:
nincs.
Pc: Palonai Magyar Bálint Álta-
lános Iskola, Óvoda és Bölcsõde
(3 példányban, óvodavezetõi jel-
igével ellátva)
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Iskolaigazgatói állás

1. 2. 3. 4.

Szentistván Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete,
mint Borsodivánka, Né-
gyes, Tiszabábolna, Ti-
szadorogma, Tiszavalk
önkormányzatok által
létrehozott Dél-borsodi
Alapfokú Iskolafenntar-
tó Társulás tagja és
képviselõje
3418 Szentistván,
Széchenyi u. 10.
Tel./fax: (49) 338-635

István Király Általános
Iskola
3418 Szentistván,
Hõsök tere 1.
intézményvezetõ

tagintézmények:
Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola
Borsodivánka,
Szabadság u. 15.,
Vásárhelyi Pál Általá-
nos Iskola
Tiszabábolna,
Fõ út 97.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
fõiskolai vagy egyetemi
v., 5 év szgy., pedagó-
gus-szakvizsga.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképesítés, 5 éves
vezetõi gyakorlat
megléte

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pehi: a pályázati eljárást követõ
elsõ együttes képviselõ-testületi
ülés.
Csatolandó a hiteles om. is.
Pc: Ördög Jakab polgármester (a
borítékra kérik ráírni: „Iskola-
igazgatói pályázat”)

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 pályázati kiírásban 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
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus-, pedagógusállások

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka,
Bródy u. 7.
Tel.: (88) 508-160,
(88) 500-497
E-mail: ajkaovi@infor-
nax.hu

Óvónõ Fõiskolai óvodapedagó-
gus és gyógypedagógus
diploma, 5 év szgy.

ÁEI: 2008. jan. 2.
Pbhi: 2007. dec. 15.
Pc: Tolnai Andrásné intézmény-
vezetõ

Belvárosi II. Sz. Integ-
rált Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Radnóti Miklós u. 1.
Tel./fax: (92) 598-976

Óvodapedagógus Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fõis-
kolai szintû óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. jan. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
Pc: Novákné Borsos Ildikó óvo-
davezetõ
(1 példányban, írásban)

Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
8229 Csopak,
Kossuth u. 106.
Tel.: (87) 446-154

Napközis tanító Felsõfokú iskolai v. ÁEI: 2007. dec. 1.
Pehi: 2007. nov. 20.
Pc: Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Bocskai István Gimná-
zium és Közgazdasági
Szakközépiskola
3900 Szerencs,
Ondi út 1.
Tel.: (47) 362-533,
(47) 362-132
Fax: 102-es mellék

Angol nyelv–bármely
szakos középiskolai ta-
nár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Általános Mûvelõdési
Központ Pittner Dénes
Általános és Mûvészeti
Iskola
2209 Péteri,
Petõfi S. u. 57.
Tel.: (29) 314-023
E-mail: pittnersu-
li@vipmail.hu

Zongoratanár Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.
Pc–f: Varga Jenõ igazgató, az is-
kola címén vagy telefonon
Tel.: (29) 514-050

Rudnay Gyula Középis-
kola, Szakiskola és
Kollégium
8660 Tab,
Virág u. 12–14.

Ének-zene–rajz, Fõiskolai v., ÁEI: azonnal.
Pc: Nagy Károly igazgató

informatikus–könyvtá-
ros–bármely szakos tanár,

fõiskolai vagy egyetemi
v.,

villamosmérnök (gyen-
geáramú),

fõiskolai v.,

biológia,
német nyelv,
informatika–angol

egyetemi v.

nyelv (helyettesítõ)
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1. 2. 3. 4.

Kereskedelmi, Vendég-
látó és Idegenforgalmi
Szakközép- és Szakis-
kola
2800 Tatabánya,
Kós Károly út 17.
Tel./fax: (34) 337-987,
Tel.: (34) 317-077

Földrajz szakos rész-
munkaidõs tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

Étkh.
Pc: igazgató

Bolyai János Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
VI. Hadsereg u. 40/a
Tel./fax: (34) 311-772

Informatika–testnevelés
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
étk. utalvány

Harmónia Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
7200 Veszprém,
Aradi vértanúk útja 2.

Moderntánctanár Felsõfokú szakirányú v. Pc: intézmény
Tel.: (88) 409-530,
(30) 683-7250

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.,
telefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzété-
tel ebben az esetben ingyenes.

A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 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 pá-
lyázati felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatok-
nál a szerkesztõség értelemszerûen nem tünteti fel.

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

Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (nor-
mál vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2007. január 1-jétõl érvényes tari-
fajegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.

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

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

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER
K Ö Z L E M É NY E

AZ ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSÁNAK PÁLYÁZATI
FELTÉTELEIRÕL

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési tör-
vény) 5. számú melléklete 23. pontjában, valamint az alapfokú mûvészetoktatási intézmények támogatása igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 14/2007. (III. 14.)
OKM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú mûvészetoktatási intézmények támogatása pályázati
feltételeirõl az alábbi közleményt adom ki:
A pályázatot benyújthatják:

a) a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: helyi önkormányzatok),
b) az alapfokú mûvészetoktatási intézmények nem állami, nem önkormányzati fenntartói (a továbbiakban: közokta-

tási humánszolgáltatók), és
c) az alapfokú mûvészetoktatási intézményt fenntartó központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intéz-

mények [az a)–c) pont alattiak: fenntartók].
Az a) pont szerinti pályázók támogatására a költségvetési törvény 3. számú mellékletének „A helyi önkormányzatok
normatív hozzájárulásai” cím alatti Kiegészítõ szabályok 10. p) alpontja alapján a 16.2. jogcímen 2007. júliusi lemondás
alapján átcsoportosítható elõirányzat, illetve a költségvetési törvény 5. számú melléklete, 23. pontjában szereplõ elõ-
irányzatnak – a 14/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján elosztott támogatás – maradványa szolgál.
A pályázaton csak

• a közoktatási minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 13. § (5) bekezdésé-
ben foglaltak szerint elõminõsített azon alapfokú mûvészetoktatási intézmények fenntartói vehetnek részt, amely in-
tézményekben a pályázattal érintett telephely, székhely tekintetében a képzés legalább két mûvészeti ágban folyik,

• továbbá a 14/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján a 2007. évben támogatásban részesült.

Pályázati támogatásban a fenti intézmények fenntartói kizárólag csak azon feladatellátási helyein (székhely, telephely)
tanulók után részesülhetnek, amelyek a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az or-
szágos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet mellékletében szereplõ településen mûködnek.

A pályázatot a fenntartó benyújthatja olyan tagintézmény tekintetében is, amelynek az elõminõsítési eljárása sikerrel le-
zárult, de ezt követõen fenntartói döntés következtében a korábban önálló intézmény tagintézménnyé vált. Ilyen esetben
a fenntartónak a pályázati dokumentációhoz csatolnia kell még az átszervezést megalapozó fenntartói döntés másolatát,
továbbá az érintett intézmény módosított alapító okiratának a másolatát is.
A pályázat elbírálásánál és a támogatási összegek megállapításánál elõnyt élveznek a kistelepüléseken (3000 fõ alatti te-
lepülések) mûködõ feladatellátási helyek.

Pályázati támogatást a következõ dokumentumok benyújtásával lehet igényelni:

2 eredeti példányban beküldendõ:
– a pályázó cégszerû aláírásával (bélyegzõ) ellátott, hiánytalanul kitöltött fenntartói adatlap,
– nyilatkozat arról, hogy az igénylõnek nincs esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi

kapcsolatokkal rendelkezik (1. számú melléklet);
– az elõminõsítést lezáró, a fenntartó által hitelesített, a Szakmai Minõsítõ Testület által kiadott nyilatkozat másolata.

1 eredeti példányban beküldendõ:
Az alapfokú mûvészetoktatási intézményt fenntartó közoktatási humánszolgáltatók igényléséhez a fentiekben
meghatározottakon kívül mellékelni kell:

a) egyházak kivételével a fenntartó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,
b) a fenntartó képviselõjének aláírási címpéldányát.

A pályázatot
– a helyi önkormányzatok – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §
(3) bekezdése alapján – a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) két eredeti
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példányban postai úton és csak az adatlapokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
(a továbbiakban: OKM Támogatáskezelõ) honlapján az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül,

– a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények az
OKM Támogatáskezelõ részére két eredeti példányban, valamint csak az adatlapokat az OKM Támogatáskezelõ
honlapján az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül

2007. szeptember 30-áig nyújthatják be.

Az Igazgatóság a benyújtott támogatási igényeket az Áht. 64/B. § (3) bekezdése szerinti eljárását követõen az államház-
tartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/B. § (3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel
– két eredeti példányban – 2007. október 15-éig továbbítja az OKM Támogatáskezelõ részére.

Kérjük, a borítékra írják rá: „Alapfokú mûvészetoktatás támogatása pályázat”.

Az OKM Támogatáskezelõ a benyújtott pályázati támogatási igények e pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való
megfelelését megvizsgálja, és az ez alapján elkészített összesítõ jelentését helyi önkormányzatok, közoktatási humán-
szolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények szerinti bontásban összesítve papír
alapon és elektronikus formában 2007. október 30-ig megküldi az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban:
OKM) részére.

A támogatásban részesülõ fenntartókról és a támogatás összegérõl az oktatási és kulturális miniszter dönt. A döntés ered-
ményérõl minden igénylõt levélben értesíteni kell, illetve azt az OKM honlapján közzé kell tenni.
Az elnyert támogatás az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról
szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet figyelembevételével
a) az oktatás-neveléshez szükséges felszerelések, taneszközök korszerûsítésére,
b) az intézmények mûködtetésével összefüggõ beszerzésekre
használható fel.

A döntést követõen, legkésõbb november 15-ig a pályázati támogatásban részesülõ közoktatási humánszolgáltatók-
nak az OKM Támogatáskezelõhöz (1055 Budapest, Bihari János u. 5.) azonnal beszedési megbízásra szóló felhatalma-
zást kell benyújtaniuk (2. számú melléklet), melynek hiányában a támogatás nem folyósítható. A közoktatási humánszol-
gáltatók alatt a költségvetési törvény 31. § (1) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében meghatározott fenntartókat is
érteni kell.

A pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidõ jogvesztõ. A helyi önkormányzati fenntartók esetén az Igazga-
tóság, a közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén az
OKM Támogatáskezelõ az igények feldolgozása során a beérkezéstõl számított öt napon belül a hiányok pótlására és az
esetleges módosításra egyszeri nyolcnapos határidõt ad, ezt követõen nincs lehetõség hiánypótlásra. Amennyiben a
fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem fo-
gadja el és errõl október 15-ig értesíti a fenntartót és az OKM-et.

A támogatások elszámolása:

A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zár-
számadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányza-
toknál, illetve intézményeknél megfelelõ analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval, az elszámolást meg-
alapozó könyvelési rendszer kialakításával kell alátámasztani. A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötelezettség-
vállalással terhelt maradványával 2008. június 30-áig kell elszámolni. Az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a
támogatást vagy annak egy részét a fenntartó helyi önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt fel-
adatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támoga-
tás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást a
központi költségvetés javára visszafizetni. A jogosulatlanul igénybevett összeg után a helyi önkormányzat a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
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A közoktatási humánszolgáltatók esetében a támogatások elszámolása a 2007. évi támogatásaikról történõ elszámolás
keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó ûrlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódi-
ságát az egyes fenntartóknál vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani. Ha a
támogatást vagy annak egy részét a közoktatási humánszolgáltató jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt fel-
adatra használta fel, illetve a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) nem állami, nem
önkormányzati intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenõrzésére vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a 16. § (3) bekezdésére.

A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények számára nyújtott támogatás elszámolása és el-
lenõrzése a Vhr. 17/C. §-ában foglaltak szerint történik. Ha támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igény-
be, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást
vett igénybe, vagy a támogatások igényléshez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles
lemondani és a támogatást visszafizetni az OKM számára.

A támogatás céljának szakmai megvalósulását az OKM Támogatáskezelõ a helyszínen is jogosult ellenõrizni 2008. jú-
nius 30-ig. Az OKM Támogatáskezelõ az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenõrzést írásban kezdeményezi.

Információ

A pályázat lebonyolításával kapcsolatban további információt az OKM Támogatáskezelõnél Cziráki Melinda pályázati
szakreferens a 354-7547-es telefonszámon, szakmai információt az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál Tátrai Anikó
a 473-7021-es telefonszámon nyújt munkanapokon 8.30 – 12.00, illetve 13.00 – 16.00 között (pénteken 14.00-ig).

Oktatási Minisztérium
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F E N N T A R T Ó I Ö S S Z E S Í T Õ A D A T L A P

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye: Fenntartó neve: Címe: Polgármester/képviselõ neve:
Adószám: KSH kód
A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszám:
Kapcsolattartó személy neve: E-mail címe:
Faxszáma: Telefonszáma (mobil is):

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma,
vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)1:

1 A megfelelõt kérjük aláhúzni!
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Beküldendõ két eredeti példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén:a MÁK illetékes terü-
leti szervéhez,
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költség-
vetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények ese-
tén: az OKM Támogatáskezelõ Pályázatkezelési Önálló
Osztálya részére.
1055 Bp. Bihari János u. 5.
Kérjük a borítékra írják rá: „Alapfokú mûvészetoktatás
támogatása pályázat”.
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntar-
tók esetén is.
Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles



A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:

2 eredeti példányban beküldendõ:
– a pályázó cégszerû aláírásával (bélyegzõ) ellátott, hiánytalanul kitöltött fenntartói adatlap,
– nyilatkozat arról, hogy az igénylõnek nincs esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik (1. számú melléklet);
– az elõminõsítést lezáró, a fenntartó által hitelesített, a Szakmai Minõsítõ Testület által kiadott nyilatkozat másolata.

1 eredeti példányban beküldendõ:
Az alapfokú mûvészetoktatási intézményt fenntartó közoktatási humánszolgáltatók igényléséhez a fentiekben meghatározottakon kívül mellékelni kell:
a) egyházak kivételével a fenntartó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági bejegyzést vagy cégkivonatot,
b) a fenntartó képviselõjének aláírási címpéldányát.

A döntést követõen, legkésõbb november 15-ig a pályázati támogatásban részesülõ közoktatási humánszolgáltatóknak az OKM Támogatáskezelõhöz (1055
Budapest, Bihari János u. 5.) azonnal beszedési megbízásra szóló felhatalmazást kell benyújtaniuk (2. számú melléklet), melynek hiányában a támogatás nem folyó-
sítható.

3194
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

28.szám

Az intézményekre vonatkozó adatok

Az intézmény neve OM azonosító
A pályázattal

érintett telephely
megnevezése

A pályázattal érintett
telephely pontos címe
(település, irányítószám,

utca, házszám)

A pályázattal érintett
székhelyen/telephelyen*
mûvészeti oktatásban

részesülõ tanulók
létszáma**

A pályázattal érintett székhelyen/telephelyen
az alábbi

mûvészeti ágak tekintetében folyik képzés***

Képzõ- és
iparmûvészet

Zene-
mûvészet

Szín- és báb-
mûvészet

Tánc-
mûvészet

Intézmény 1

Intézmény 2

* A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében szereplõ településen mûködõ feladatellátási helyein (székhely, telephely).
**A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások a 2006. október 1-jei tényleges közoktatási statisztika szerinti adatokat, a nem állami fenntartók a 2007. február 1-jei létszámot ad-
ják meg.
*** Kérem, tegyen X-et az érintett mûvészeti ághoz!

Dátum:
P. h. .……………………………

fenntartó képviselõje



1. számú melléklet

NYILATKOZAT

A pályázó szervezet megnevezése:

…………………………………………………………………………………………………………

Képviselõjének neve (aláírásra jogosult személy):

……………………………………………………………………………………

Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában
• nyilatkozom arról, hogy a benyújtott pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûek, valódiak és
hitelesek,
• nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet
az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejûleg nem nyújtott be, és nem vesz igénybe állami és egyéb támogatást

avagy*

az adott tárgyban a 14/2007. (III.14.) OKM rendeletre igénylést benyújtott és támogatásban részesült, az alábbiak szerint (in-
tézmény neve, támogatási összeg):
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

(*a megfelelõ rész aláhúzandó, a második lehetõség választása esetén kitöltendõ)

• nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozása, ideértve az államháztartás alrendszerei-
bõl folyósított támogatásból eredõ esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is (a továbbiakban; köztartozás),
• hozzájárulok ahhoz, hogy támogatás elnyerése esetén a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az általam képviselt
szervezet adószámát (adóazonosító jelét) a Magyar Államkincstár, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az OKM
Támogatáskezelõ Igazgatósága felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és
összegének megismeréséhez,
• nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követel-
ményének megfelel

avagy*

tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelménye az Áht. fenti rendelkezése alapján nem alkalmazandó

(*a megfelelõ rész aláhúzandó)

• nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámolási eljárás,
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, valamint arról, hogy a pályá-
zat elbírálásáig, illetve a támogatás felhasználásnak ideje alatt bejelentem, ha a fenti eljárások valamelyike megindul,
• nyilatkozom arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû fel-
használásának az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az OKM Támogatáskezelõ Igazgatósága, valamint egyéb, jogszabály-
ban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárulok,
• nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet a támogatás célja tekintetében
adólevonási joggal rendelkezik

avagy*

adólevonási joggal nem rendelkezik

(*a megfelelõ rész aláhúzandó)

• tudomásul veszem, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támo-
gatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók.

Kelt:…………………………… , ………. év ……………… hó ……… nap

………………………………………

(szervezet cégszerû aláírása, bélyegzõje)
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Pályázati felhívások

„Diákszavak ünnepeinkrõl” – ünnepi mûsorok találkozója

Kiírók: Fonó Budai Zeneház és az Országos Diákszínjátszó Egyesület.
A pályázat célja: minden pedagógus igazolhatja azt a valós problémát, amit az 1956-os forradalom, március 15-e, a ma-
gyar kultúra napja, vagy egyéb jeles napjaink, ünnepeink méltó és tartalmas megünneplése jelent. A legfõbb gondot az
jelenti, hogy hogyan lehet közel hozni, átélhetõvé tenni egy történelmi esemény vagy szakrális ünnep tartalmait. Arra
szeretnénk ösztönözni a csoportvezetõket és diákjaikat, hogy tájékozódjanak, kutassanak 1956-ról, március 15-érõl, ka-
rácsony és más jeles napjaink kultúrtörténeti hátterérõl, majd keressék meg az õket érintõ és érdeklõ témákat, és a mun-
kafolyamat végén a hiteles kifejezõeszközöket, hogy az a feltárómunka, amin végigmentek, a többi fiatal számára is elér-
hetõ ás átélhetõ legyen.
Pályázni lehet a következõ pályamûvekkel: gyerek- és diákszínjátszó színházi elõadások, verses, zenés és színházi ele-
mekbõl szerkesztett mûsorok, elõadások, valamint szertartásjátékok, illetve bármilyen egyéni mûfajú közösségi játékok.
Kizárólag irodalmi szövegek elmondásából álló ünnepi mûsorokat nem fogadunk el.
Pályázhatnak: 12–18 év közötti gyerekekbõl álló csoportok, tekintet nélkül a mûködési formájukra.
A pályázat megvalósítására: a pályamûvek bemutatására 2007. december 12-én kerül majd sor a Fonó Budai Zeneház-
ban általános iskolás és középiskolás korú közönség, valamint tanáraik és szüleik elõtt egy találkozó keretein belül. Az
elõadásokat az Országos Diákszínjátszó Egyesület által felkért szakmai zsûri értékeli. Az értékelés szempontjai a pályá-
zati céloknak megfelelõen a játszók személyes kötõdése, önálló szemléletének megléte, illetve a színházi és elõadói
megformáltság lesznek. A zsûri tagjai Gabnai Katalin drámapedagógus és Pap Gábor drámapedagógus, zeneszerzõ, akik
minden elõadásról valamennyi résztvevõ elõtt nyitott szakmai-módszertani beszélgetést vezetnek.
A jelentkezés módja: az Országos Diákszínjátszó Egyesület honlapjáról letölthetõ kitöltött jelentkezési lap visszajuttatá-
sával. A jelentkezõ csoportokat válogatás nélkül meghívjuk a találkozóra. A honlap címe: www.szinhaz.hu/ode, vala-
mint igényelhetõ telefonon a Fonó Budai Zeneháztól. Telefon: 206-5300 (Telegdy Balázs). A jelentkezési lapokat a kö-
vetkezõ címekre várjuk: e-mail: btelegdy@fono.hu, postai cím: 1116 Budapest, Sztregova utca 3. (Telegdy Balázs nevé-
re). Jelentkezési határidõ: 2007. október 31.

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet
Filozófia Intézetbe
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a szabad bölcsészet szakirány, a filozófia MA- és a doktori képzés szintjén elõ-
adások és szemináriumok tartása a középkori filozófia tárgykörében. A pályázóval szemben követelmény a hazai és
nemzetközi szinten elismert tudományos tevékenység a középkori filozófia területén. Rendelkezzen filozófiából PhD-
vagy annak megfelelõ fokozattal. További követelmény az antik nyelvek, különösképpen a latin nyelv magas szintû is-
merete, valamint a konferencia szintû angolnyelv-tudás. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik más felsõoktatási
intézményben, illetve valamely tudományos kutatóintézetben töltöttek már be docensi vagy annak megfelelõ
munkakört.
Valamennyi egyetemi docensi pályázat benyújtásának feltétele: legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat. A pályázók-
nak meg kell felelniük a Felsõoktatási törvényben az egyetemi docensekkel szemben támasztott további követelmények-
nek: a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak, és az ELTE oktatói követelményrend-
szerében foglalt feltételeknek. Az alkalmazás feltétele, hogy a jelentkezõnek más oktatási/kutatási intézménynél legfel-
jebb egy félállású mellékállása lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai életútjának tömör, tényszerû ismertetését,
– oktatási-kutatási tevékenységét (kb. fél oldal terjedelemben),
– a nemzetközi tudományos, szakmai életben való részvételének ismertetését (jelentõsebb szakmai tanulmányútjai, tag-
ságok, eredmények),
– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.
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A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot,
– a szakképzettséget,
– tudományos fokozatot (PhD- vagy kandidátusi fokozat),
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban
megjelent bizottságok és testületek megismerjék,
– hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 20 napon belül kell a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Buda-
pest, Múzeum krt. 4/A, I/142.) leadni. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított 30. nap.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FÕISKOLÁJA rektora
pályázatot hirdet
általános rektorhelyettesi és
oktatási rektorhelyettesi feladatkör ellátására

Az általános rektorhelyettes feladata: a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján a számára kijelölt feladatok
ellátása, különösen
– a rektor távollétében az SZMSZ és a rektor által átruházott irányítási feladatok ellátása,
– a mûszaki képzés beindításával, megszervezésével és bonyolításával kapcsolatos feladatok irányítása, szervezése,
koordinálása,
– a fõiskola képviseletének ellátása rektori megbízás alapján,
– az Informatikai és oktatástechnikai osztály irányítása.

Az oktatási rektorhelyettes feladata: a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján az oktatás irányításával
összefüggõ feladatok ellátása, különösen
– a tanulmányi ügyekkel foglalkozó szervezeti egységek közötti, oktatással kapcsolatos fõiskolai szintû ügyek irányítá-
sa, koordinálása és ellenõrzése,
– a fõiskola oktatómunkájának fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló mun-
ka szervezése és összefogása,
– a fõiskola képviseletének ellátása oktatási ügyekben,
– a Hallgatói Információs és Szolgáltató Iroda tevékenységének, a hallgatói ügyek intézésének, a hallgatói nyilvántartá-
sok kezelésének felügyelete,
– a Tanulmányi osztály, a Kredit Iroda, a Karrierközpont, a tanszékek és a kollégium munkájának irányítása és felügye-
lete.

A rektorhelyettesek feladatukat a rektor közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látják el.

A rektorhelyettesi pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
– rendelkezzék egyetemi oklevéllel,
– rendelkezzék tudományos minõsítéssel,
– szakmai tevékenysége – a fõiskola tudományterületeinek valamelyikén – elismert legyen,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére,
– rendelkezzen minimum tízéves szakmai, ötéves vezetõi és felsõoktatási, és lehetõség szerint kutatói tapasztalattal,
– elõadóképes idegennyelv-tudással bírjon.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot, amely összefoglalja eddigi szakmai, tudományos és közéleti munkásságát,
– publikációs jegyzékét,
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– vezetõi elképzeléseit, az intézmény oktatási tevékenységére és az irányítandó területekre vonatkozó szakmai elgondo-
lásait, programját,
– a tudományos minõsítést tanúsító okiratot,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint az idegennyelv-ismeretet tanúsító oklevelek hiteles má-
solatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített testületek megismerhetik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 60 napon belül kell benyújtani két példányban, zárt bo-
rítékban a fõiskola rektorának címezve: Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája, 2800 Tatabánya, Stúdium tér, Pf. 181.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat rektorhelyettesi állásra”.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Kandikó József rektor ad.
A rektorhelyettes megbízása 2008. február 1-jétõl négy évre szól, és újabb pályázattal többször meghosszabbítható.

vezetõ oktatói (fõiskolai tanári, fõiskolai docensi) állásokra

A vezetõ oktatói kiírás területei:
– gépészeti alapozó tárgyak [Anyagismeret, Mechanika (statika; szilárdságtan; lengéstan; mechanizmusok), Gyártás-
technológia, Gépszerkezetek, gépek üzemtana, Áramlástechnikai gépek],
– Villamossági és elektronikai alapozó tárgyak (Elektrotechnika, Elektronika),
– Energetikai alapozó és szaktárgyak (Hõtechnika, Kalorikus gépek, Megújuló energiaforrások).

A fõiskolai tanári munkakörben történõ alkalmazás, kinevezés feltételei:
– rendelkezzék doktori (PhD- vagy CSc/kandidátusi) fokozattal,
– alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának ve-
zetésére,
– tudjon idegen nyelven elõadást tartani,
– rendelkezzék szakmai és felsõoktatási gyakorlattal,
– szakterületének átfogó, nemzetközi összehasonlításban is értékelõ ismerete,
– az önálló jegyzetekben, tankönyvekben, szakkönyvekben is testet öltõ publikációs tevékenység.

A fõiskolai docensi munkakörben történõ alkalmazás, kinevezés feltételei:
– rendelkezzék doktori fokozattal,
– alkalmas legyen a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
– rendelkezzék szakmai és felsõoktatási gyakorlattal,
– alaposan ismerje szakterületét és a hozzá tartozó hazai és nemzetközi szakirodalmat,
– színvonalas elõadói felkészültséggel, önálló tananyag-készítési készséggel, szakmai publikációkkal rendelkezzen,
– legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert C típusú középfokú, illetve azzal egyenértékû nyelvvizsgával rendel-
kezzen, és tudjon idegen nyelven gyakorlatot vezetni.

A vezetõi oktatói pályázatnak tartalmaznia kell:
– személyi adatait,
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatának, idegennyelv-tudásának, szakmai és egyéb elismeréseinek megjelölését,
– szakmai, illetõleg oktatási és tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, valamint szakmai szervezetekben végzett munkáját, eredményeit,
– munkakörének betöltéséhez elvárt bérigényét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, a tudományos fokozatot, az egyetemi, fõiskolai besorolást, illetõleg az idegennyelv-tudást tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét,
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– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített testületek megismerhetik.

A vezetõ oktatói kinevezések határozatlan idõre szólnak.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 60 napon belül kell benyújtani két példányban, zárt bo-
rítékban a fõiskola rektorának címezve: Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája, 2800 Tatabánya, Stúdium tér, Pf. 181.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat vezetõ oktatói állásra”.

Dr. Kandikó József s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet
rektorhelyettesi megbízatás ellátására

Általános és oktatási rektorhelyettes

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– mesterfokozat és szakképzettség,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû fõiskolai/egyetemi tanári kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat vagy egyetemi doktori cím,
– az oktatásszervezés területén szerzett többéves vezetõi gyakorlat, a fõiskola szerkezetének és tevékenységének is-
merete,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû nyelvismeret,
– a fõiskola vezetõi követelményrendszere által meghatározott további követelmények.

Az általános és oktatási rektorhelyettes feladatai: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködé-
si rendje alapján a fõiskola irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen
– a fõiskola rektorának általános helyettesítése és képviselete a fõhatóságoknál, hazai és nemzetközi szervezeteknél, va-
lamint egyéb testületeknél,
– a rektor távollétében teljes körû, általános helyettesítése a fõiskolai testületekben, a társadalmi és hallgatói szerveze-
teknél,
– a fõiskolán folyó oktatási tevékenység koordinálásával kapcsolatos fõiskolai szintû teendõk ellátása, az ügyintézés fel-
ügyelete, irányítása és ellenõrzése,
– az intézmény oktatási tevékenységének fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kidolgozása és végre-
hajtásának szervezése,
– a fõiskolai szintû tantervi irányelvek kidolgozásának irányítása,
– a fõiskolai kollégium tevékenységének felügyelete,
– a Rektori Hivatal Oktatási Igazgatósága tevékenységének szakmai felügyelete,
– a NEPTUN Hallgatói Tanulmányi, Információs és Pénzügyi Rendszer felügyelete, a jegyzetellátással kapcsolatos fel-
adatok irányítása,
– kapcsolattartás a Fõiskolai Hallgatói Önkormányzattal,
– a fõiskolai MAB-jelentések elkészítésének koordinálása, irányítása,
– a BMF hallgatói követelményrendszer szabályzat elõírásainak betartatása,
– a felügyeleti területén a gazdálkodási lehetõségek és kötelezettségek összhangjának biztosítása,
– a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés hatékony mûködtetése,
– minden olyan feladat, amivel a rektor megbízza,
– a rektor által meghatározott módon és körben aláírási, kiadmányozási és utalványozási jogkör gyakorlása.

Az általános és oktatási rektorhelyettes feladatát a rektor közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
A fenti megbízatás 2008. január 1-jétõl, a fõiskola vezetõi követelményrendszerében meghatározottak idõtartamáig szól.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, egyetemi doktori címét, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a fentiekben meghirdetett tevékenységi területhez kapcsolódó fõiskolai tevékenységével kapcsolatos terveit és azok
megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, vezetõ oktatói kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezetei és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás közlönyben való megjelenését követõ 30. nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Gáti József kancellár ad. Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b.
Telefon: 666-5604. E-mail: kancellar@bmf.hu.
A pályázat intézményi elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ min. 30. nap.
A pályázatot mellékleteivel együtt 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) prof. dr. Rudas Imre, a Budapesti Mûszaki Fõis-
kola (1034 Budapest, Bécsi út 96/b) rektora részére kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola általános és oktatási rektorhelyettesi megbízatására”.

Prof. Dr. Rudas Imre s. k.,
rektor

A BGF KVIFK
Kereskedelmi Intézeti Tanszéke
pályázatot hirdet
egyetemi docensi állásra

A pályázat 2007. szeptember 1-jétõl 2010. június 30-ig szól.

A pályázat feltételei:
– egyetemi szintû végzettség közgazdasági szakterületen,
– CSc- vagy PhD-fokozat.

Az egyetemi docens elsõdleges feladata lesz a kar marketingoktatásában való részvétel, és ezen szakterület kutatásának irányí-
tása, különös tekintettel a piackutatásra. A pályázó tudományos feladata lesz a kar továbbképzési programjainak fejlesztése,
különös tekintettel az európai uniós térséghez való csatlakozás kapcsán nemzetközi képzési rendszerek kidolgozása és meg-
valósítása, részvétel az MSc-képzés sikeres megvalósításában. Az oktatási feladatok ellátását a marketing szakterülethez kap-
csolódó tantárgyak esetén a magyar, továbbá az angol és a német nyelvû BSc-alapképzésén belül biztosítjuk.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a jelenlegi munkahelyre vonatkozó adatokat,
– a végzettséget igazoló dokumentumokat vagy azok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló dokumentumokat,
– továbbá minden olyan iratot, melyet a pályázó fontosnak tart.

Pályázati határidõ: a felhívás megjelenését követõ 30. nap.
A pályázatot a következõ címre kérjük benyújtani két példányban: BGF KVIFK Dékáni Titkárság, 1054 Budapest, Al-
kotmány u. 9–11.

Dr. Zimányi Krisztina s. k.,
dékán
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Óvoda- és bölcsõdevezetõi pályázat

Szentendre Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
Tel.: (26) 503-365,
503-343

Püspökmajori ltp.
Bölcsõde
2000 Szentendre,
Hamvas Béla u. 1.
intézményvezetõ
Feladata: 100 bölcsõdei
férõhellyel rendelkezõ,
38 alkalmazottat fog-
lalkoztató, részben ön-
álló gazdálkodó
intézmény vezetése

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. szá-
mú mellékletének I/2.
B. pontja szerinti ké-
pesítés (bölcsõdei
szakgondozó, csecse-
mõ- és kisgyermek-
gondozó, csecsemõ-
és kisgyermeknevelõ
vagy csecsemõ- és
kisgyermek-gondozói
végzettséggel rendel-
kezõ intézményveze-
tõ, szakoktató,
védõnõ, felsõfokú
szociális alapképzett-
ség), 10 éves szgy.,
5 éves vezetõi gya-
korlat.
Elõny: szentendrei
vagy kistérségi lakó-
hely, gazdasági,
pénzügyi v., ill. szak-
mai gyakorlat

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 2012. dec. 31-ig szól.
Közalkalmazotti jogviszony idõtar-
tama: a közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre szól, újonnan lé-
tesített jogviszony esetén – a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.)
21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidõ ki-
kötésével a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rend. 1/A. § (4) bek. b)
pontja és a Kjt. 21/A. § alapján.
Pbhi: 2007. okt. 25. (hétfõ)
17.00 óra.
Pehi: 2007. decemberi képvi-
selõ-testületi ülés.
Csatolandó az eddigi munkaviszo-
nyokról és a munka-egészségügyi
vizsgálatról szóló igazolás is, és nyi-
latkozat arról, hogy
– a pályázati anyagot a képvi-
selõ-testület és a pályázati eljárást
lefolytató bizottság tagjai megis-
merhessék,
– a pályázat szakmai része nem
nyertes pályázat esetén is felhasz-
nálható,
– a pályázóval szemben nem áll
fenn a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekez-
désében meghatározott kizáró ok.
ill.: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv., vala-
mint a 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet szerint.
f: dr. Gerendás Gábor, a Közigazga-
tási és Népjóléti Iroda vezetõje
Tel.: (26) 503-361
Pc: dr. Dietz Ferenc polgármester
2000 Szentendre,
Városház tér 3. (Központi iktató)
5 példányban „Bölcsõdepályázat”
megjelöléssel.
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1. 2. 3. 4.

Vácrátót Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
Pest megye
2163 Vácrátót,
Petõfi tér 3.
Tel: 28/360-012
Fax: 28/369-388

Napközi Otthonos
Óvoda
Vácrátót

Szakirányú felsõ-
fokú v.,
legalább 5 év óvoda-
pedagógusi szgy.

ÁEI: az elbírálást követõ hó 1. napja.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
testületi ülés.
Csatolni kell közjegyzõ által hitele-
sített oklevélmásolatot és a szakmai
gyakorlat igazolását is.
Pc-f: Garamszegi Géza polgár-
mester
Tel.: (28) 360-012
A pályázatot levélben vagy szemé-
lyesen kell benyújtani „Óvodaveze-
tõi pályázat” megjelöléssel.

Pedagógusállások

Király-tó Óvoda és Böl-
csõde
9330 Kapuvár,
Arany János u. 10/A.
Tel./fax: (96) 241-088

Óvodán belül változó
munkahellyel

Óvodapedagógusi szak-
irányú fõiskolai v., 5 év
szgy.

ÁEI: elbírálás után azonnal.
Határozatlan idõre szóló kine-
vezés.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
Pc: Varga Endréné intézmény-
vezetõ (kizárólag postai úton)

Szent István Általános
Iskola
5830 Battonya,
Hõsök tere 11/A.
Tel.: (68) 456-121
E-mail: sziaisk@citro-
mail.hu

Napközis nevelõ, Tanítói diploma ÁEI: azonnal.
Szolgálati lakás, illetve férõ-
hely biztosított.
Pc: Vidiczki Magdolna
igazgató
Tel.: (70) 333-6569,
(70) 333-6498

német–történelem sza-
kos tanár
(helyettesítésre, határo-
zott idõre)

tanári diploma ÁEI: 2007. dec. 3.
Jelentkezési határidõ: folyama-
tosan.
Szolgálati lakás, illetve férõ-
hely biztosított.
Pc: Vidiczki Magdolna
igazgató
Tel.: (70) 333-6569,
(70) 333-6498

Csobánkai Közösségi
Mûhely Petõfi Sándor
Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészeti Intéz-
mény
2014 Csobánka,
Vörösvári út 10–12.
Tel.: (30) 237-3625
E-mail: bertokp@duna-
web.hu

Zongora szakos tanár,
gitár szakos tanár,
német–történelem sza-
kos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 5. nap.
Étkh., utazási támogatás.
Pc: Bertók Péter igazgató
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Sághy Mihály Szakkép-
zõ Iskola, Középiskola
és Kollégium a Csongrá-
di Oktatási Központ,
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
Tagintézménye
6640 Csongrád,
Gyöngyvirág út 18.
Tel.: (63) 570-425
Fax: (63) 570-437

Kollégiumi nevelõ fiú-
kollégiumba
(határozott idejû)

Kollégiumi nevelõ vagy
más pedagógiai v.

ÁEI: 2007. dec. 3.
Pehi: 2007. nov. 24.
Pbhi: 2007. nov. 19.
útiköltség-térítés
Pc-f: tagintézmény-vezetõ

Lukin László Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2030 Érd,
Felsõ u. 33.
E-mail: zenesu-
li.erd@freemail.hu

Gitártanár
(félállás)

Fõiskolai vagy egyete-
mi szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a megjelenéstõl számított
45. nap.
Étkh., útiköltség-térítés, szak-
mai ön.
Pc: Stiblo Anna igazgató
Tel.: (23) 365-641

Inczédy György Közép-
iskola, Szakiskola és
Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Árok u. 53.
Tel.: (42) 508-320

Épületgépész tanár
Feladatok: épületgépé-
szeti órák megtartása,
pedagógiai feladatok el-
látása, a munkakörébõl
adódó adminisztratív
feladatok ellátása

Épületgépészeti fõisko-
lai vagy egyetemi v.
Elõny: mérnöki tanári
képesítés

ÁEI: 2007. nov. 5.
Csatolni kell motivációs
levelet is.
Pc: Gazda Sándor Mihály igaz-
gató

28. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3203



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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 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 internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 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 internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 97 200 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 86 400 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.

OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 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. 2008. évi éves elõfizetési díj: 25 200 Ft áfával,
féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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Formakészítés: Sprint Kft.
07.3402 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9

7
7

1
4

1
9

3
2

5
1

5
2

8
2

0
7

0


