
KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
határozatai

HATÁROZAT

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48–52.) akkreditált vizsgaközpont
által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatá-
si Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: Cambridge Nyelviskola Oktatási Nevelési és Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 5.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.
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Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-III/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

(AK-III/15/2007.)

* * *

HATÁROZAT

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48–52.) akkreditált vizsgaközpont
által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatá-
si Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: Oxford School 98 Nyelviskola Kft.
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 10/C. IV/1.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-III/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
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A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

(AK-III/16/2007.)

* * *

HATÁROZAT

A BCE Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont (1085 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48–52.) akkreditált vizsgaközpont
által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatá-
si Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: Berzsenyi Dániel Fõiskola Bölcsészettudományi Kar Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet
Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Nyelvvizsgarendszer: OECONOM
Nyelvek: angol, kétnyelvû; német, kétnyelvû
Fajta: közgazdasági szaknyelvi

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-III/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
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vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-III/17/2007.)

* * *

HATÁROZAT

A Budapesti Gazdasági Fõiskola Nyelvvizsga és Továbbképzõ Központ (1055 Budapest, Markó u. 29–31.) akkredi-
tált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2007. szeptember 3-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti ké-
relmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: Windsor Nyelvstúdió Bt.
Cím: 3535 Miskolc, Béke u. 25.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-IV/1/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 08. 27-én átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. szeptember 6.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-IV/19/2007.)
* * *
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HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely léte-
sítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. augusztus 27-i ülésén a következõ
döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: Sterling House Nyelviskola
Cím: 6720 Szeged, Tömörkény u. 2/C.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infra-
strukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-VII/40/2007.)

* * *

HATÁROZAT

A BME Nyelvvizsgaközpont (1111 Budapest, Egry J. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely léte-
sítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. szeptember 10-i ülésén a következõ
döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: Business Focus Nyelvoktatási Kft.
Cím: 1085 Budapest, József krt. 45.
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A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-VII/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infra-
strukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

(AK-VII/41/2007.)

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az
Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: Katedra Nyelviskola, Szombathely (Elite-Invest Kft.)
Cím: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern
Languages)
Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
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A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infra-
strukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

(AK-XII/57/2007.)

* * *

HATÁROZAT

A Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkárság (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.) akkreditált vizsgaköz-
pont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
2007. szeptember 10-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az
Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: Euro Szakiskola és Szakközépiskola
Cím: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.
Nyelvvizsgarendszer: ECL nyelvvizsga (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Lan-
guages)
Nyelvek: angol, egynyelvû; német, egynyelvû
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
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A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XII/1/2001. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infra-
strukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. szeptember 11.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XII/58/2007.)

* * *

HATÁROZAT

A SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) akkreditált vizsgaközpont által akkreditált vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. szeptember 24-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ akkreditált vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint

engedélyezi

Név: Hatos és Társa Nyelviskola Bt.
Cím: 9021 Gyõr, Szent István u. 7.
Nyelvvizsgarendszer: Zöld Út szaknyelvi vizsga
Nyelvek: kétnyelvû angol, kétnyelvû német, kétnyelvû francia
Fajta: szaknyelvi

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XV/1/2001. és az AK-XV/6/2002. számú határozattal együtt érvényes.
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INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 09. 10-én átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. 09. 24-én megállapította,
hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális felté-
telei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. szeptember 26.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XV/15/2007.)

* * *

HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont akkreditált vizsgarendszerének
új nyelvvel történõ bõvítését kérelmezi. A benyújtott kérelemrõl a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. augusztus
27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ új nyelv akkreditációja iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a követke-
zõk szerint

engedélyezi

Név: német egynyelvû, német kétnyelvû
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles az új nyelv tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkreditá-
ciós Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. számú és az AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. június 25-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a Szakértõi Bizottság je-
lentése alapján 2007. augusztus 27-i ülésén azt a döntést hozta, hogy támogatja az Euro vizsgarendszer jelen kérelemben
szereplõ egynyelvû német és kétnyelvû német nyelvvel történõ bõvítését.
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Hatáskörömet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-a, az idegennyelv-tudást igazoló ál-
lamilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998.
Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdése, 6. §-ának (3) bekezdése, az államilag elismert nyelvvizsga
egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjai-
ról szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet határozza meg, az akkreditáció részletes feltételeit és dokumentációját az AK
tartalmazza.

A jogorvoslatról való tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (Ket.) 98-99. §-ain, valamint a KR 6. § (84) bekezdésén alapul.

Az eljárásért fizetendõ akkreditációs díj mértékét az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl
és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM ren-
delet 1. számú melléklete határozza meg, melyet kérelmezõ hivatalomnál megfizetett.

A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XVI/61/2007.)

* * *

HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely lé-
tesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. augusztus 27-i ülésén a következõ
döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: Bóta Irodaház Kft. Barcelona Nyelviskola
Cím: 3300 Eger, Szálloda u. 5. III. emelet

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. és az AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infra-
strukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
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vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XVI/62/2007.)

* * *

HATÁROZAT

Az EURO Nyelvvizsga Kft. (1012 Budapest, Vérmezõ u. 4.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely
létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. augusztus 27-i ülésén a követke-
zõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: Alternative English School Oktató és Szolgáltató Bt.
Cím: 6000 Kecskemét, Kõhíd u. 19.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XVI/1/2001. és az AK-XVI/44/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infra-
strukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.
Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából

Fazekas Márta s. k.,
igazgató

(AK-XVI/63/2007.)

* * *
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HATÁROZAT

Az PANNON Nyelvvizsgaközpont (Veszprémi Egyetem Nyelvvizsga Iroda, 8200 Veszprém, Egyetem u. 1.) akkredi-
tált vizsgaközpont által akkreditált vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2007. szeptember 3-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti ké-
relmét az Oktatási Hivatal a következõk szerint

engedélyezi

Név: LSI Informatikai Oktatóközpont
Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 324.
Nyelvvizsgarendszer: PANNON Nyelvvizsgarendszer
Nyelvek: kétnyelvû angol, kétnyelvû német
Fajta: általános

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XIX/1/2002. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján 2007. 09. 03-án megállapította,
hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ akkreditált vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális felté-
telei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (2) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. szeptember 6.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

(AK-XIX/37/2007.)

* * *
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HATÁROZAT

A KJF Nyelvvizsgaközpont (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14.) akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsga-
hely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007. szeptember 10-i ülésén a
következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatási Hivatal a következõk
szerint

engedélyezi

Név: Fény-Szoft Számítástechnikai Kft.
Cím: 9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXII/1/2003. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infra-
strukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. szeptember 11.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

(AK-XXII/10/2007.)

* * *

HATÁROZAT

Az GB Resources Oktatási és Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Fuvola u. 5/A.), mint a London Chamber of Commerce
and Industry Examinations Board, Education Development International Plc (LCCI International Qualifications Siskin
Parkway East, Middlemarch Business Park, Ceventry CV3 4ST) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont
által bejelentett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2007.
augusztus 27-i ülésén a következõ döntést hozta: A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az Oktatá-
si Hivatal a következõk szerint

engedélyezi
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Név: IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola
Cím: 1012 Budapest, Tárogató u. 2–4.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.

A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva az okta-
tási és kulturális miniszterhez címzett, hivatalosan benyújtott fellebbezéssel lehet élni, amelynek illetéke 5000 Ft.

Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.

Ez a határozat csak az AK-XXV/1/2004. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKOLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2007. 07. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján megállapította, hogy a rendel-
kezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelel-
nek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.

A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 4. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 6. §-ának (3) bekezdésében, az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felül-
vizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet
7. §-ában, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkreditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.

Az Oktatási Hivatal illetékessége az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-án és a KR
4. §-ának (3) bekezdésén alapul.

A fellebbezés lehetõségérõl a KR 6. § (4) bekezdése rendelkezik. A fellebbezésért fizetendõ illetékrõl az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. Tv. 29. § (2) bekezdése rendelkezik.

Budapest, 2007. augusztus 28.

Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából
Fazekas Márta s. k.,

igazgató

(AK-XXV/12/2007.)

A Károly Róbert Fõiskola
Alapító Okirata

A Károly Róbert Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló, 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.

Az intézmény jogelõdje az 1962-ben alapított Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum, a Kertészeti Egyetem kari tagozó-
dásáról, a Kertészeti és Agronómiai Fõiskolai Kar létesítésérõl és a gyöngyösi Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum
megszüntetésérõl szóló 1030/1972. (VII. 31.) Mt. h. számú határozat alapján a Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronó-
miai Fõiskolai Kara, az egyes mezõgazdasági felsõoktatási intézmények szervezetének és feladatának módosításáról,
valamint névváltoztatásáról szóló 1025/1976. (VIII. 3.) Mt. h. számú határozat alapján a Gödöllõi Agrártudományi
Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara; az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképzõ intéze-
tekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) számú minisztertanácsi rendelet szerint az Agrártudományi Egyetem (Gödöllõ) Társa-
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dalomtudományi Kara, az egyetemek kari tagozódásáról szóló 1049/1990. (III. 21.) Mt. h. számú határozat alapján a
Gödöllõi Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara, mezõgazdasági fõiskolai kar létesítésérõl szóló 1069/1992. (XII. 23.)
Korm. határozatnak megfelelõen a Gödöllõi Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara, majd a felsõoktatási intézményhá-
lózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. tör-
vénnyel létrehozott Szent István Egyetem, Gödöllõ Gazdálkodási és Mezõgazdasági Fõiskolai Kara (Gyöngyös).

1. Az intézmény hivatalos neve: Károly Róbert Fõiskola.
Rövidített megnevezése: KRF.
Angol nyelvû megnevezése: Károly Róbert College.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. Székhelye: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
4.2. Telephelyei:
3213 Atkár, Tass-puszta
3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.
3358 Erdõtelek, Fõ út 129.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2660 Balassagyarmat, Rákóczy út 12.
Eötvös József Középiskola, 3360 Heves, Dobó út 29.
Ujhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, 7940 Szentlõrinc, Erzsébet u. 1.
EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széchenyi út 90.
Fényes Elek Gazdasági Szakközépiskola, 9400 Sopron, Kuruc dombsor 2.
Reményik Zsigmond Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.
Március 15 Gimnázium, 4024 Lõrinci, Kastélykert
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 4.
Békés Megyei Munkácsy Mihály Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium, 5700 Gyula, Szent István u. 38.
Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100
Várpalota, Dankó út 16/VII.
Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola és Gimnázium, 4024 Debrecen, Irinyi u. 1.
Atlasz Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola, 4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1–9.
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Novoschool Nyelvi Gazdasági Továbbképzõ és Vizsgacentrum, 1091 Budapest, Üllõi út 63.
Biztosítási Oktatási Intézet Szakközépiskola, 1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.

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

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakág: 803000
jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirányú
továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-
szerben fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és

a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatás-
nak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósításá-
ban.
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– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken, alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-
lesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez-
het.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában, a vonatkozó külön
jogszabályok rendelkezései szerint.

– A gyakorlati képzés céljaira tangazdaságot üzemeltethet.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az

idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv-, jegyzetíratást és -kiadást, taneszközfejlesztést végezhet.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében könyvtári szolgáltatást nyújt, kollégiumi el-

helyezést biztosít. Kulturális és sportolási lehetõséget, továbbá olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek a hallgatók
beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátást szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok sze-

rint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetben lát el

feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-

get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egysé-
geket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, a számára felajánlott, illetve saját vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
alaptevékenységek:
80.30 felsõoktatás,
80.42 máshova nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
72.30 adatfeldolgozás,
72.40 adatbázis-tevékenység, online kiadás,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
92.61 sportlétesítmény mûködtetése,
85.32 szociális ellátás elhelyezés nélkül.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:
– agrár,
– gazdaságtudományok;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
1. vendéglátás-idegenforgalom (Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2660 Balassagyarmat, Rákóczy út 12.; EURO
Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széchenyi út 90.; Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Iskola, Gimná-
zium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.; Békés Megyei Munkácsy Mihály
Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium, 5700 Gyula, Szent István u. 38., Irinyi János Élelmiszeripari Középiskola
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és Gimnázium, 4024 Debrecen, Irinyi u. 1.; Atlasz Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola, 4220 Hajdúböszörmény, Désány
István u. 1–9.),
2. mezõgazdaság (Eötvös József Középiskola 3360 Heves, Dobó út 29.; Újhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium 7940 Szentlõrinc, Erzsébet u. 1.; Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Isko-
la, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.),
3. közgazdaság (EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széchenyi út 90.; Március 15 Gimnázium, 4024 Lõrinci,
Kastélykert, Fényes Elek Gazdasági Szakközépiskola, 9400 Sopron, Kuruc dombsor 2.; Széchenyi István Közgazdasági
Szakközépiskola, 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 4.; Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.; Széchenyi István Közgazdasági Szakkö-
zépiskola, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.; Novoschool Nyelvi Gazdasági Továbbképzõ és Vizsgacentrum, 1091
Budapest, Üllõi út 63.; Biztosítási Oktatási Intézet Szakközépiskola, 1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.)

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken, szaktanácsadói és egyéb tevékenység;
– mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek termelése, feldolgozása, forgalmazása;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesítése, munkahelyi vendég-
látás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló létesítmények, sportlétesítmény, valamint kutatási kapacitások bérbeadá-
sa, szállásértékesítés);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
01.12 zöldség, dísznövény termelése,
01.41 növénytermelési szolgáltatás,
01.42 állattenyésztési szolgáltatás,
55.10 szállodai szolgáltatás,
55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
55.51 munkahelyi étkeztetés,
70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
73.10 mûszaki kutatás, fejlesztés,
73.20 humán kutatás, fejlesztés,
74.87 máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás,
80.42 máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás,
92.51 könyvtári, levéltári tevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
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adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

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

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
Az intézménynek nincs vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény tagolásának elvei (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként karok, a karokon belül tanszékek, tudományos kutatási szervezeti
egységként kutatóintézetek mûködnek.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. A felsõoktatási intézmény karai:
– Gazdálkodási Kar,
– Agrár és Vidékfejlesztési Kar.

9.2. Az intézményben könyvtári, informatikai, minõségirányítási, diákotthoni, továbbá hallgatói tanácsadó és felnõtt-
képzési feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.
A fõiskola gyakorlati képzést segítõ tangazdaságot üzemeltet.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági és szolgáltató funkcionális szervezeti egységként
gazdasági és mûszaki igazgatóságot, igazgatási szervezeti egységként fõtitkári hivatalt mûködtet. Belsõ ellenõrzési fel-
adat ellátására belsõ ellenõrt foglalkoztat.

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

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:

10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, a 390196-004-0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 2. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.
Használat jogcíme: bérlet, haszonbérlet.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 19 400 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 9916 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 19295-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

Budapest, 2007. szeptember 28.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

(26363-1/2007.)
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok

Sorszám Helyrajzi szám Cím Tulajdoni hányad
1. 796/3 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 1/1
2. 1900/3/A/23 3200 Gyöngyös, Egri út 4. III/1. 1/1
3. 4053/A/9 3200 Gyöngyös, Kócsag út 31. IV/9. 1/1
4. 4057/A/3 3200 Gyöngyös, Kócsag út 23. I/3. 1/1
5. 0165/15 3213 Atkár, Tass -puszta 1/2

3. számú melléklet

Használat jogcíme: bérlet, haszonbérlet

Sor-

szám
Helyrajzi szám Mûvelési ág

Terület
Település

ha m2

1. 0133/1 erdõ 677 Atkár
2. 0133/2 erdõ 3309 Atkár
3. 0133/3 erdõ 4158 Atkár
4. 0133/5 erdõ 76 Atkár
5. 0134/1 szántó 1482 Atkár
6. 0136/1 szántó 27 1765 Atkár
7. 0140/a erdõ 9216 Atkár
8. 0140/b szántó 26 4929 Atkár
9. 0140/c gyep 1518 Atkár

10. 0142/1/a gyep 1 5812 Atkár
11. 0142/1/b,c,d,f,g,h szõlõ 20 4874 Atkár
12. 0142/1/j szántó 10 3512 Atkár
13. 0151 erdõ 3873 Atkár
14. 0153/8/a szántó 2 0582 Atkár
15. 0153/8/f gyep 1 4359 Atkár
16. 0153/8/j erdõ 5430 Atkár
17. 0153/8/k szántó 10 5803 Atkár
18. 0166/1 szántó 11 7144 Atkár
19. 0174 erdõ 1 3511 Atkár
20. 0176/3/b szántó 12 0650 Atkár
21. 0176/5 gyep 1 1722 Atkár
22. 045/6 szántó 11 7724 Detk
23. 045/7 szántó 4 5891 Detk
24. 045/8 szántó 2 2797 Detk
25. 0199 szántó 9 5000 Kompolt
26. 0248/1/a szántó 4331 Nagyréde
27. 0248/1/b kivett 391 Nagyréde
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Versenyfelhívás a Kalmár László Országos Matematika Versenyre

A matematikai tehetséggondozás és kiválasztás egyik legeredményesebb módja a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat
által szervezett Kalmár László Matematika Verseny.
A TIT Országos Szövetségi Irodája és a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesülete a 2007/2008-as tanévben is meg-
hirdeti a Kalmár László Országos Matematika Versenyt az általános iskolák 3–8. osztályos (illetve más iskolatípusok en-
nek megfelelõ évfolyamú) tanulói számára.
A vetélkedõre a KMBK körök legjobbjai mellett más matematika szakkörök tanulói, illetve tehetséges diákok egyénileg
is nevezhetnek. (Részükre a részvétel feltételeirõl a megyei/területi TIT egyesületek, illetve a verseny szervezõi nyújta-
nak tájékoztatást).

A verseny rendszere:
1. A házi iskolán belüli – versenyt (javasolt) a tanári munkaközösségek, szaktanárok szervezik, melynek eredménye
alapján nevezik a tanulókat a megyei szintû fordulóra. A háziverseny elõtt a megyei/területi forduló szervezõivel kell a
kapcsolatot felvenni, mivel õk határozzák meg helyileg a következõ fordulóba jutás módját. A háziversenyeket február-
ban javasoljuk megrendezni.

2. Megyei/területi forduló
Idõpontja egységesen: 2008. március 29. (szombat) 10 óra.
Helyszíne: a megyei/területi szervezõk által megjelölt hely.
A fordulóra nevezett tanulók létszámát (évfolyamonkénti bontásban) a megyei szervezõknek 2008. február 23-ig
kell a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület részére megküldeni.
A megyei/területi fordulóra a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület biztosítja egységesen évfolyamonként a fel-
adatlapokat, valamint a javítási-pontozási útmutatókat.

3. Országos döntõ
Tervezett idõpontja: 2008. június 23–24–25.
Az alsó tagozatosok részére (3 és 4 osztály) várhatóan a TIT Jurányi Lajos Egyesülete rendezi.
Helyszíne: Nyíregyháza.
A felsõ tagozatosok (5–8. osztály, illetve más iskolarendszerben ennek megfelelõ korosztály) részére a Kalmár László
országos matematika verseny szervezõje, a TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület rendezi. Tervezett helyszíne:
Vác. Az országos döntõbe (alsó és felsõ tagozat) a megyei/területi fordulók legjobb eredményt elért tanulóit hívja meg a
verseny rendezõ szerve által mûködtetett versenybizottság. (A versenybizottság a javítási/pontozási útmutatóban meg-
határozott minimum pontszámot elért és továbbküldött dolgozatok alapján, azok közül választja ki a legjobbakat).

Részletes információ a versenyrõl:
TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület
1085 Budapest, Üllõi út 14.
(Postacím: 1447 Budapest, Pf. 588.)
Telefon: 317-0989, 266-2246

Az alsó tagozatos döntõrõl:
TIT Jurányi Lajos Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8.
Telefon: 06 (42) 507-280

TIT Teleki László Ismeretterjesztõ Egyesület
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói állásaira

DEBRECENI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM
MÛSZAKI KAR
Mûszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék
tanszékvezetõi megbízásának betöltésére

A tanszékvezetõi megbízás 2008. február 1.–2011. június 30-ig szól.

A tanszékvezetõ feladata:
– a tanszék oktató-kutatómunkájának irányítása, koordinálása,
– a tanszéki oktatók, kutatók szakmai tudományos elõmenetelének segítése,
– a tanszék képviselete a kari egyetemi fórumokon,
– gazdálkodás a tanszék erõforrásaival.

Pályázhatnak a karral közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõ oktatók, akik
– mûszaki egyetemi végzettséggel,
– PhD-fokozattal,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlati évvel,
– egy idegen nyelv elõadóképes ismerete (C-típusú vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával rendelkeznek),
– részt vesznek a nemzetközi és hazai tudományos életben,
– szakterületen publikációs tevékenységet folytatnak.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakirányú egyetemi végzettséget,
– PhD-fokozatot,
– nyelvtudást igazoló okmányokat hiteles másolatban,
– szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
– nyilatkozatot, hogy a pályázatot az arra illetékes bizottságok megtekinthetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatot két példányban dr. Fésüs Lászlónak, a Debreceni Egyetem rektorának címezve a Mûszaki Kar Igazgatási
Titkárságára [4028 Debrecen, Ótemetõ u. 2–4., tel.: (52) 320-370] kell benyújtani.

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

SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet az
Állat-egészségügyi, Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszékre
egyetemi adjunktusi állásra

Feladatok:
– részvétel az agrárgazdaságtan valamint az állat-egészségügyi ökonómia és menedzsment címû tárgyak magyar és an-
gol nyelvû oktatásában;
– részvétel az oktatott tárgyak témaköreiben folyó kutatásokban;
– részvétel a tanszéki egyéb feladatok ellátásában.

Feltételek:
– állatorvos doktori diploma;
– angol nyelvbõl legalább középfokú állami nyelvvizsga;
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– elõnyt élvez aki közgazdasági egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, felsõfokú nyelvismerettel illetve ok-
tatási gyakorlattal rendelkezik,
– publikációs, oktatási tevékenység és egyéb feltételek az oktatói-kutatói követelményrendszerben elõírtak szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az Állatorvos-tudományi Kar Kari Titkárságán beszerezhetõ személyi lapot, 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Kari Titkárságra.

egyetemi tanársegédi állásra

Feladatok:
– részvétel az agrárgazdaságtan valamint az állat-egészségügyi ökonómia és menedzsment címû tárgyak magyar és an-
gol nyelvû oktatásában;
– részvétel az oktatott tárgyak témaköreiben folyó kutatásokban;
– részvétel a tanszéki egyéb feladatok ellátásában.

Feltételek:
– állatorvos doktori diploma;
– angol nyelvbõl legalább középfokú állami nyelvvizsga;
– elõnyt élvez aki közgazdasági egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, felsõfokú nyelvismerettel illetve ok-
tatási gyakorlattal rendelkezik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az Állatorvos-tudományi Kar Kari Titkárságán beszerezhetõ személyi lapot, 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Kari Titkárságra.

ÁLLATTENYÉSZTÉSI, TAKARMÁNYOZÁSTANI ÉS LABORÁLLAT-TUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
tudományos munkatársi állásra

Feladatok:
– állat-biotechnológiai és ex situ génmegõrzési kutatómunka végzése az osztály DNS-laboratóriumával együttmûködés-
ben;
– pályázatok elkészítése, ezek révén a kutatás anyagi feltételének megteremtése és megalapozása;
– hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése;
– kutatói utánpótlás nevelése;
– PhD, szakdolgozati és tudományos diákköri munkák vezetése, irányítása;
– részvétel a kötelezõ és a fakultatív tárgyak oktatásában, vizsgáztatásban.
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Feltételek:
– állatorvos doktori végzettség;
– állattenyésztés és genetika, valamint a szaporodásbiológia átfogó ismerete és több, mint 5 éves oktatási-kutatási gya-
korlat;
– PhD vagy kandidátusi fokozat;
– angol nyelvbõl legalább középfokú állami nyelvvizsga és a német nyelv használata munkájában;
– publikációs, oktatási tevékenység és egyéb feltételek az oktatói-kutatói követelményrendszerben elõírtak szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az Állatorvos-tudományi Kar Kari Titkárságán beszerezhetõ személyi lapot, 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Kari Titkárságra.

tudományos segédmunkatársi állásra

Feladatok:
– állattenyésztési és állatgenetikai kutatómunka végzése az osztály biotechnológiai laboratóriumában;
– közremûködés pályázatok elkészítésében, a kutatás anyagi feltételének megteremtésében és megalapozásában;
– hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése;
– szakdolgozati és tudományos diákköri munkák vezetése, irányítása;
– részvétel a kötelezõ és a fakultatív tárgyak oktatásában, vizsgáztatásban.

Feltételek:
– állatorvos doktori vagy a diszciplinához szorosan kapcsolódó egyéb, lehetõleg agráregyetemi végzettség;
– alapos tájékozottság az állattenyésztés és a genetika területén, valamint a szaporodásbiológia társ-tudományterület át-
fogó ismerete és legalább kétéves szakmai gyakorlat;
– angol nyelvbõl legalább középfokú állami nyelvvizsga és valamilyen más világnyelv használata munkájában;
– minimális publikációs tevékenység és egyéb feltételek az oktatói-kutatói követelményrendszerben elõírtak szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az Állatorvos-tudományi Kar Kari Titkárságán beszerezhetõ személyi lapot, 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a kari titkárságra.
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SZOLNOKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
Turizmus Tanszékén
tanszékvezetõi megbízásra
négyéves idõtartamra

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– többéves szakmai vezetési gyakorlat, vagy a felsõoktatásban többéves szakfelelõsi tevékenység,
– szakirányú tudományos fokozat,
– elismert oktatói, kutatói, oktatás- illetve kutatásszervezõi tevékenység,
– szakirányú publikációs tevékenység,
– legalább egy idegen nyelv elõadás szintû ismerete.

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

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladatai:
– A Szolnoki Fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatában és Foglalkoztatási Követelményrendszerében részlete-
zett feladatok, különösen a megpályázandó tanszék tudományos kutatási és oktatási munkájának irányítása, fejlesztése.
A tanszékhez kapcsolódó tantárgyak tananyagainak fejlesztése. A tanszéki oktatók, kutatók szakmai és tudományos elõ-
menetelének segítése, a tanszék képviselete a fõiskolai, illetve a külsõ szervek elõtt.
Az érdeklõdõk a pályázati feltételekrõl felvilágosítást kaphatnak dr. Bíró István oktatási rektorhelyettesnél az (56)
551-022-es telefonszámon.
A pályázatot a rektornak címezve a Szolnoki Fõiskolára (5000 Szolnok, Ady Endre út 9.) kell benyújtani, a pályázati fel-
hívás megjelenését követõ 30 napon belül. Elbírálása a Foglalkoztatási Követelményrendszerben foglaltak szerint törté-
nik, a benyújtási határidõt követõ 40 napon belül.

Dr. Székely Péter 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 közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

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

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

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

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
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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 állások

Ózd Város Önkormány-
zata
3600 Ózd,
Városház tér 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Tel.: (48) 574-100
Fax: (48) 572-250

Alkotmány Úti Óvoda
3600 Ózd,
Alkotmány út 2.
Óvodavezetõ

Béke-telepi Óvodák
3600 Ózd,
Újváros tér 2.
Óvodavezetõ

Óvónõképzõ fõiskolai
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc. Ózd Város Polgármesteri Hi-
vatal Mûvelõdési és Sport Ügy-
osztály

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc. Ózd Város Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési és Sport
Ügyosztály

Szamossályi Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4735 Szamossályi,
Kossuth u. 58.
Tel./fax: (44) 566-076

Szamossályi Napközi
Otthonos Bóbita Óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., 5 év szgy., magyar
állampolgárság

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
A magasabb vezetõi beosztás
idõtartama: 5 év.
Pehi: a pályázat megjelenésétõl
számított 60 nap.
Magasabb vp.
Pc.: képviselõ-testület

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésé-
nek Oktatási Bizottsága
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225

Maroshegyi Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Rádió u. 1.
Óvodavezetõ

Felsõvárosi Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Havranek u. 2.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
a jogszabályi elõírásnak
megfelelõen, elõny: pe-
dagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 nevelési évre,
2013. július 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
közgyûlésen kerül sor.
(Az óvodavezetõ felelõs az in-
tézményben az óvodáskorú gyer-
mekek oktatásának-nevelésének
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Sziget Utcai Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Sziget u. 6.
Óvodavezetõ

Nefelejcs Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Nefelejcs u. 54.
Óvodavezetõ

Napsugár Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Salétrom u. 8.
Óvodavezetõ

megszervezéséért, az intézmény
mûköködéséért, a személyi, tár-
gyi és anyagi feltételek biztosítá-
sáért, irányításáért.)
Csatolandó az eddigi munkavi-
szonyokról, a szakmai gyakor-
latról szóló igazolás, valamint
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zatának zárt vagy nyílt ülésen
történõ tárgyalását kéri, s hozzá-
járul-e, hogy a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. § (10) bekez-
désében foglaltak véleményük
kialakításához a pályázat tartal-
mát megismerhetik.
Magasabb vpr.
Pc: polgármester (3 példányban,
zárt borítékban, a borítékon fel
kell tüntetni: Intézményvezetõi
pályázat, az intézmény nevének
megjelölésével.)

Igazgatói és egyéb állások

Kodály Zoltán
Zenemûvészeti Szakkö-
zépiskola
AMI és Kollégium
Igazgató Tanácsa
4024 Debrecen, Vár
u. 1.
Tel.: (52) 412-290

Kodály Zoltán Zenemû-
vészeti Szakközép-
iskola AMI és
Kollégium
Kollégiumvezetõ

Kodály Zoltán Zenemû-
vészeti Szakközép-
iskola AMI és
Kollégium Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézményegysége
Intézményvezetõ

Egyetemi v., középis-
kolai tanári képesítés,
legalább 5 év pedagó-
giai intézményben szer-
zett szgy.

Zenemûvészeti fõisko-
lai v., legalább 5 év mû-
vészetoktatási
intézményben szerzett
szgy.,
jó kommunikációs és
szervezõkészség

ÁEI: az eredményhirdetést köve-
tõen azonnal.
Pehi: a beadási határidõtõl szá-
mított 30. nap.
Csatolandó az eddigi tevékeny-
séget bemutató szakmai ön.,
és rövid (max. 2 gépelt oldal)
vp. is.

Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás Hi-
dasnémeti

II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola és Nap-
közi Otthonos Óvoda
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség (tanári,
tanítói), legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.,
elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. jún.
30-ig szól.
Csatolandó eredeti vagy köz-
jegyzõ által hitelesített om. is.
Pc: Hidasnémeti Községi Önkor-
mányzat Becse Csaba polgár-
mester
3876 Hidasnémeti, Petõfi út 11.
Tel./fax: (46) 452-102
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Ózd Város Önkormány-
zata
3600 Ózd,
Városház tér 1.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Tel.: (48) 574-100
Fax: (48) 572-250

Apáczai Csere János
Általános Iskola és
Óvoda
3600 Ózd,
Gál-völgye út 4.
Igazgató

Bolyky Tamás Általá-
nos Iskola
3600 Ózd,
Bolyky Tamás út 42.
Igazgató

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Óvoda
3600 Ózd,
Petõfi út 18–20.
Igazgató

Alsófokú Oktatási Intéz-
mények Gondnoksága
3600 Ózd,
Vasvár út 56.
Gondnokságvezetõ

Pedagógiai fõiskolai v.,
5 év szgy.

Felsõfokú gazdasági v.,
5 év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc.: Ózd Város Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési és Sport
Ügyosztály

Székesfehérvár Megyei
Jogú város Önkormány-
zat Közgyûlésének Ok-
tatási Bizottsága
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225

Arany János Általános
Iskola, Speciális Szak-
iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
8000 Székesfehérvár,
Szekfû Gyula u. 6.
Igazgató
[Az igazgató felelõs az
intézményben a sajátos
nevelési igényû (enyhe
fokban eltérõ értelmi
fogyatékos és autista)
tanulók oktatásának-ne-
velésének megszervezé-
séért, az intézmény
mûködéséért, a szemé-
lyi, tárgyi és anyagi fel-
tételek biztosításáért,
irányításáért.]

A fogyatékosság típusa
szerinti gyógypedagó-
gia szakos tanári; okle-
veles gyógypedagógus
és gyógypedagógia sza-
kos tanári v. és szak-
képzettség, legalább
5 év gyógypedagógus
szakképesítésnek meg-
felelõ munkakörben
szerzett szgy.
elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 tanévre, 2013. jú-
lius 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
közgyûlésen kerül sor.
Csatolandó az eddigi munkaviszo-
nyokról, a szakmai gyakorlatról
szóló igazolás, valamint nyilatko-
zat arról, hogy a pályázatának zárt
vagy nyílt ülésen történõ tárgyalá-
sát kéri, s hozzájárul-e, hogy a
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. § (10) bekezdésében foglaltak
véleményük kialakításához a pá-
lyázat tartalmát megismerhetik.
Magasabb vp.
Pc: polgármester (3 példányban,
zárt borítékban, a borítékon fel
kell tüntetni: Intézményvezetõi
pályázat, az intézmény nevének
megjelölésével.)

Tolnai Utcai Általános
Iskola
8000 Székesfehérvár,
Tolnai u. 41.
Igazgató
(Az igazgató felelõs az
intézményben és tagin-
tézményben a tanulók

Fõiskolán, egyetemen
szerzett tanári, tanítói v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga.
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oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az in-
tézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anya-
gi feltételek biztosításá-
ért, irányításáért.)

Teleki Blanka Gimná-
zium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár,
Budai u. 7.
Igazgató
(Az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
oktatásának, nevelésének
megszervezéséért, az in-
tézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anya-
gi feltételek biztosításá-
ért, irányításáért)

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

Váci Mihály Ipari Szak-
képzõ Iskola és Kollé-
gium
8000 Székesfehérvár,
Berényi u. 105.
Igazgató
(Az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az in-
tézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anya-
gi feltételek biztosításá-
ért, irányításáért)

Szent István Mezõgaz-
dasági és Élelmiszer-
ipari Szakképzõ Iskola
8000 Székesfehérvár,
Ady Endre u. 17.
Igazgató
(Az igazgató felelõs az
intézményben a tanulók
oktatásának-nevelésének
megszervezéséért, az in-
tézmény mûködéséért, a
személyi, tárgyi és anya-
gi feltételek biztosítá-
sáért, irányításáért)

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség;
vagy a képzés szakirá-
nyának megfelelõ egye-
temi szintû v. és
szakképzettség és emel-
lett pedagógus szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû vizsgát
igazoló oklevél.
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Tatabánya Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Ál-
talános Iskola, Speciális
Iskola, Speciális Szak-
iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat
igazgatója
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 408.
Tel./fax: (34) 310-743

Általános Iskola és Spe-
ciális Szakiskola
Intézményegység-
vezetõ

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
Tagintézmény-vezetõ

Gyógypedagógiai tanár-
képzõ fõiskolai v., 5 év
szgy.,
elõny: vezetõi gyakor-
lat, szakvizsga,
2 szakos gyógypedagó-
giai v.

Pszichológus diploma
vagy 2 szakos gyógype-
dagógiai tanári v., pe-
dagógus
szakszolgálatban töltött
5 év szgy., elõny: szak-
szolgálati vezetõi gya-
korlat, kistérségi
ellátásban szerzett gya-
korlat, pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû szak-
vizsga.

ÁEI: a pályázat elbírálása után
azonnal. A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
37. nap.
Csatolandó a hitelesített om., és
a korábbi munkahelyek igazolá-
sa is.
Pc: Lászlóné Szabó Hajnalka
igazgató
Tel.: (34) 301-132, (34) 301-100
3 példányban.

Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani In-
tézmény
Tagintézmény-vezetõ

2 szakos gyógypedagó-
giai v., vagy gyógype-
dagógus tanári v. +
szakvizsga vagy ezzel
egyenértékû szakvizs-
ga, 5 év szgy.
elõny: gyógypedagógia
terén szerzett vezetõi
gyakorlat, integrált ne-
veléshez kapcsolódó
szakmai gyakorlat.

Tápiószele Nagyközség
Önkormányzatának pol-
gármestere – mint a tár-
sulás székhely
településének polgár-
mestere – 2766 Tápió-
szele, Rákóczi út 4.
Tel.: (53) 580-030
Fax: (53) 380-045
e-mail: tszele@t-onli-
ne.hu

Tápiószele Székhelyû
Közös Fenntartású Csa-
ládsegítõ és Gyemekjó-
léti Szolgálat
Intézményvezetõ

Az intézmény mûködési
területe: Farmos, Tápió-
bicske, Tápiógyörgye,
Tápiószele, Újszilvás
települések.

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. szá-
mú mellékletének
3. pontjában meghatá-
rozott képesítés,
legalább 5 év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi

A magasabb vezetõi beosztás
5 évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
és az Oktatási Közlönyben törté-
nõ közzététel után – a késõbbi
megjelenést követõ 30 napon be-
lül.
Pehi: a pályázat benyújtására
megállapított határidõ lejártát
követõ 60 napon belül. Csatolni
kell a pályázó nyilatkozatát ar-
ról, hogy a pályázati anyagában
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(Az intézményvezetõ
feladata: az intézmény
vezetése, családsegítõi
feladatok ellátása.)

ellátás, illetve a közok-
tatás területén végzett
munkakörben szerzett
szgy.
Az intézményben hatá-
rozatlan idõre szóló ki-
nevezés, illetõleg a
vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú
végzettségû vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló kinevezés.

foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, valamint
arról, hogy a gyermekek védel-
mérõl és a gyámügyi igazgatós-
ról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. § (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.
f: Tóth Julianna jegyzõ
Tel.: (53) 580-032
Pc: Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

Pingvines Óvoda
2740 Abony,
Bethlen G. u. 3–5.
Tel./fax: (53) 360-132

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.,
elõny: óvodapedagógu-
si munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: azonnal.
Pc: Sátorné Tóth Melinda óvo-
davezetõ (zárt borítékban, 1 pél-
dányban)

Gyermekmosoly Óvoda
1203 Budapest,
Bíró Mihály u. 1.
Tel.: 285-0025
Tel./fax: 289-0073

Dajka ÁEI: azonnal.
Pc: Soós Jánosné intézmény-
vezetõ
Tel.: 289-0073

Mákvirág Óvoda
1173 Budapest,
Újlak u. 108.
Fax: 253-6321
e-mail: movoda@enter-
net.hu

Óvodapedagógus Pedagógus munkakör
betöltéséhez elõírt fõis-
kolai szintû óvodapeda-
gógusi végzettségû
gyógypedagógus vagy
szakvizsgázott, fejlesz-
tõpedagógus szakkép-
zettséggel rendelkezõ
óvodapedagógus
Elõny: 5 éves szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60. napon belül.
f: Molnárné Horváth Mária óvo-
davezetõ
Tel.: 256-6882,
06 (20) 492-8905

Belvárosi Óvoda
2500 Esztergom,
Bottyán János út 7.
Tel./fax: (33) 312-895

A Belvárosi Óvoda
Pilisszentléleki csoport-
jába óvodapedagógus

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Jelentkezés személyesen Farkas-
né S. Mária óvodavezetõnél

Napközi Otthonos
Óvoda
2746 Jászkarajenõ,
Fõ u. 30.

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi diploma

ÁEI: 2008. máj. 5.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
Pc: Gyapjas Tiborné óvoda-
vezetõ
Tel.: (53) 366-023

Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda
3922 Taktaharkány,
Megyaszói u. 1/A.

2 fõ óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú
v., magyar állampolgár-
ság

A kinevezés a pályázat benyújtá-
si határidejétõl számított 60.
naptól lehetséges.
szl. és egyéb kedvezmény nincs.
f: (47) 378-361

Pedagógusállások

„Budapest” Külkeres-
kedelmi Szakközép-
iskola
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 89–91.
Tel.: 284-2661

Angol–német vagy an-
gol nyelvtanár szak

ÁEI: azonnal.
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Száraznád Neve-
lési-Oktatási Központ
Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola,
Pedagógusi Szakszol-
gálat és Gyógypedagó-
giai Szakmai
Szolgáltató
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.
Tel.: 418-2854
Fax: 418-2458

Utazó gyógypedagógus

logopédus

Oligofrénpedagógiai-
pszichopedagógia-szo-
matopedagógia (terape-
uta)

oligofrénpedagógia-pszi-
chopedagógia-logopédia

ÁEI: azonnal
(megegyezés szerint)
f: Brazzorottó Jenõné el-
nök-igazgató

Öveges József
Gyakorló Középiskola
és Szakiskola
1118 Budapest,
Beregszász út 10.
Tel.: 246-1579/123
mellék
Fax: 246-1578

Fejlesztõ pedagógus,

gyakorlati oktatásveze-
tõ-helyettes

mûszaki szakoktató
(gépész)

okleveles villamosmér-
nök-tanár

Középiskolai tanári v.

mûszaki szakoktató v.,
minimum 5 év szgy.

fõiskolai v., gépi forgá-
csoló szakképesítéssel,

erõsáramú szakirányú
egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
vp.: a gyak. okt. vh. részére, havi
étk. utalvány

Erdey-Grúz Tibor
Vegyipari és Környzet-
védelmi Szakközép-
iskola
4024 Debrecen,
Csapó u. 29–35.
Tel.: (52) 403-264
Fax: (52) 503-269
e-mail: egt@er-
dey-gruz.sulinet.hu

Német szakos közép-
iskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Dienes László Gimná-
zium és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola
4027 Debrecen,
Thomas Mann. u. 16.
Tel./fax: (52) 411-674

Egészségügyi szak-
oktató, szaktanár

Szakirányú fõiskolai,
egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Bánk Tibor igazgató

Garay János Általános
Iskola
2151 Fót, Arany János
u. 20–26.
Tel./fax: (27) 358-144

Tanító (napközibe) Elõny: matematika
vagy magyar nyelv és
irodalom mûveltségi
terület

ÁEI: 2008. jan. 25.
A kinevezés határozott idõre
szól.
étkh.

Térségi Humánsegítõ
Szolgálat
5502 Gyomaendrõd, Fõ
u. 2.
Tel./fax: (66) 282-560
e-mail: humansegi-
to@gyomaendrod.hu

2 fõ logopédus Logopédusi v., lehet
pályakezdõ is.

ÁEI: azonnal.
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Belvárosi Óvoda és Ál-
talános Iskola Zrínyi
Ilona Általános Iskolája
6000 Kecskemét,
Katona József tér 14.
Tel.: (76) 508-495
Fax: (76) 326-149

Fejlesztõ pedagógus

Napközis nevelõ

Gyógypedagógiai fõis-
kolai v., pszichopeda-
gógus szak.
Elõny: mozgásterapeu-
ta, mûvészet terapeuta,
valamint szenzomoto-
ros személetû mozgás-
vizsgálói v.

fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a beadástól számított 15
napon belül.
Pc: Szabó Antal igazgató

ÁEI: 2008. január
Pehi: a beadástól számított
15 napon belül.
Pc: Szabó Antal igazgató

PRO ARTIS Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
7030 Paks,
Deák F. u. 9.
Tel./fax: (75) 510-135

Jazzdob szakos tanár,

jazzgitár szakos tanár,

jazz-zongora szakos
tanár

A törvényben meghatá-
rozott felsõfokú iskolai
v. és szakképzettség,
vagy végzõs fõiskolás

ÁEI: azonnal.

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

Autószerelõ szakoktató Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
étkh.
f: (89) 313-813
Pc: igazgató

Vásárhelyi Pál Általá-
nos Iskola
4090 Polgár,
Zólyom út 14.
Tel.: (52) 391-440
Fax: (52) 392-090

Magyar–történelem sza-
kos általános iskolai
tanár

angol–bármely szakos
általános iskolai tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: dr. Faragóné Béres Edit mb.
igazgató

Bocskai István Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Középiskolai Kollé-
gium, Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.
Tel.: (47) 362-533,
(47) 362-132
Fax: 120 mellék

Magyar–történelem sza-
kos középiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. jan. 15.

Jáky József Mûszaki
Szakközépiskola
8002 Székesfehérvár,
Deák F. u. 11.
Tel./fax: (22) 315-012

Mûszaki tanár Építõ- vagy építészmér-
nöki v.
Elõny: tanári diploma
megléte.

ÁEI: azonnal.
A pályázat benyújtása személye-
sen vagy postai úton.
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Kodály Zoltán Általá-
nos Iskola
2800 Tatabánya,
Pf. 148.
e-mail: kodály@ko-
daly-tbanya.sulinet.hu

Angol tanító

kémia szakos tanár (el-
sõsorban kémia–fizika
szak)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ 15. nap.
Tel./fax: (34) 310-928

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és
Községi Könyvtár
2252 Tóalmás,
Béke u. 27.

Könyvtáros Szakirányú fõiskolai v.,
gyakorlattal rendelke-
zõk elõnyben

ÁEI: azonnal.
Pbhi: 2007. dec. 15.
csatolandó az elõzõ közalkalma-
zotti jogviszony igazolása is.

Bartók Béla Zeneiskola
2066 Vác,
Konstantin tér 8.
Tel./fax: (27) 317-893

Zongora

zongora – Õrbottyán
kih. tagozat

hegedû, klarinét, fa-
gott–furulya,
gitár – Acsa kih. tag.

gitár szakos tanárok

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.

Bajza Lenke Általános
Iskola
2116 Zsámbok,
Bajza Lenke tér 17.
Tel.: (28) 592-045
Fax: (28) 592-046
e-mail: zsambokb-
lisk@bajza-zsam-
bok.sulinet.hu

Biológia–kémia szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pc: Szigetiné Simon Rozália
igazgató

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 közzététele 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.
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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

Zárás után érkezett versenyfelhívások, pályázati felhívások

SZMM FELHÍVÁS
Szakmai tanulmányi versenyekre

2007/2008-as tanévre

Szakma kiváló tanulója (SZKTV)
és

Ifjú szakemberek versenye

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen az MKIK-nak gondo-
zásra átadott szakképesítésekben a nappali tagozaton végzõs tanulók számára, az alábbiak szerint hirdeti meg a Szakma
kiváló tanulója versenyt, továbbá az Ifjú szakemberek versenyét.

A korábbi gyakorlattól eltérõen – felhasználók és az iskolák igényeinek megfelelõen – az alábbi célokkal, néhány válto-
zást kívánunk bevezetni.

A versenyek fõ célkitûzései:
– A magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakképzés eredményeinek bemutatása széles körben.
– A végzõs tanulók, és az iskoláik (tágabban a magyar szakképzéssel) szakmai megfeleltetése a gazdaság igényeinek

és elvárásainak.
– A szakképzésben részt vevõ tehetséges tanulók számára a jelenleginél szélesebb körben a megmérettetés és a kiemel-

kedõ eredmények elérési lehetõségének biztosítása.
– A gyakorlati szintvizsga szerepének erõsítése, a döntõre tovább vitt pontszámokba a szintvizsgán elért pontszámok

is beszámításra kerülnek.
– A „fizikai szakmák” társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmunkás pályamodell bemutatása, nép-

szerûsítése révén. Pályaválasztás és pályaorientáció elõsegítése.
– Új, kötetlen formákkal a verseny fesztivál jellegének erõsítése.
– Életszerû, gyakorlatorientált, kompetenciákat mérõ feladatsorok bevezetése.

Az SZKTV a részt vevõ fiatalok számára a következõ elõnyöket nyújtja:
– A mérés a gyakorlatorientált és a kompetenciákat mérõ feladatokkal történik, melyek biztosítják a tényleges szakmai

kompetenciák kibontakoztatását.
– Az állásbörzén jó eséllyel történõ – szakmai – elhelyezkedési lehetõség.
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– A versenyen való részvétel ingyenes.
– Az SZKTV-t a jövõben kiegészíti a korábban végzett ifjú szakmunkások szakmai versenye. A legjobb ifjú szakmun-

kások kerülnek be a versenybe, ahol hasonló díjakra és elismerésekre számíthatnak, mint ifjabb társaik.

Az MKIK a szervezés folyamán együtt kíván mûködni minden olyan, a szakképzésben érintett szervezettel, aki a minõ-
ségi szakképzés iránt elkötelezett. Mintegy ernyõ szervezetként organizálni kívánja az SZKTV-t és a hozzá kapcsolódó
rendezvényeket.

Az MKIK szervezésében a területi kamarák közremûködésével – a hálózatszerû mûködés biztosítja valamennyi megye-
székhelyen – az írásbeli elõdöntõk lebonyolítását.
A lebonyolításkor a pártatlanság és az esélyegyenlõség maximálisan érvényesülni tud, hiszen a lehetõ legnagyobb kont-
roll, a nyilvánosság biztosításával történik.

Közös eredményhirdetés idõpontja:
2008. április 25.

Szakma Kiváló Tanulója Verseny

A korábbi gyakorlattal szakítva a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nem kér nevezési díjat a tanulók után.

A versenyre jelentkezni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról (www.mkik.hu, továbbá a területi kamarák
honlapjai) letölthetõ jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet az iskola igazgatójának egyetértõ, támogató kísérõlevelé-
vel együtt kell a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához eljutatni.

Határidõ: 2008. január 11. (Postai bélyegzõ dátuma)

A verseny idõpontja és helye

Elõdöntõ

Helye: a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák székhelyei:

Területi Kamara Irsz. Cím
Szakképzési

igazgató/vezetõ neve
E-mail cím Telefon Fax

Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara

6000 Kecskemét
Árpád krt. 4.

Ördög Dóra bkmkik@mail.datanet.hu 76/501-530 76/501-538

Békés Megyei Keres-
kedelmi és Iparka-
mara

5600 Békéscsaba
Penza lkt. 5.

Mészárosné Szabó
Anna

anna.szabo@bmkik.hu
bmkik@bmkik.hu

66/324-976/104 66/324-976/104

Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara

3525 Miskolc
Szentpáli u. 1.

Társy József tarsy.jozsef@bokik.hu 46/501-094 46/501-099

Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamara

1016 Budapest
Krisztina krt. 99.

Takács Ildikó
locsai.kalmanne@bkik.hu

1/488-2170,
1/488-2167

1/488-2171

Csongrád Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara

6721 Szeged
Párizsi krt. 8–12.

Zoltán Péter peter.zoltan@csmkik.hu 62/486-987/171 62/426-149

Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparka-
mara

8000 Székesfehérvár
Hosszúsétatér
4–6.

Kõvári László fmkik@mail.fmkik.hu 22-510-319 22/510-312

Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara

9021 Gyõr
Szent István út
10/A

Pális Ferenc
palisferenc@gymskik.hu 96/520-224 96/520-291

Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara

4025 Debrecen
Petõfi tér 10. Kontér Mária

konter.maria@hbkik.hu 52/500-719 52/500-720
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Területi Kamara Irsz. Cím
Szakképzési

igazgató/vezetõ neve
E-mail cím Telefon Fax

Heves Megyei Keres-
kedelmi és Iparka-
mara

3300 Eger
Faiskola út 15.

File Sándor sandor.file@hkik.hu 36/429-612/115 36/312-989

Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara

5000 Szolnok
Verseghypark 8.

Szabó
Károly

szabok@jnszmkik.hu,
szakkepzes@jnszmkik.hu

56/510-622 56/370-005

Komárom-Esztergom
Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara

2800 Tatabánya
Fõ tér 36.

Cserjési József kemkik@kemkik.hu 34/513-019,
34/513-010/33

34/316-259

Nógrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparka-
mara

3100 Salgótarján
Alkotmány út 9/a.

Erdei Györgyné nkik@nkik.hu
erdeine@nkik.hu

32/520-867 32/520-862

Pécs-Baranyai Keres-
kedelmi és Iparka-
mara

7625 Pécs
Dr. Majorossy I.
u. 36.

Cséfalvay Ágnes acsefalvay@pbkik.hu 72/507-114 72/507-108

Pest Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara

1056 Budapest
Váci u. 40.

Szabóné Zéman
Mária

szakkepzes@pmkik.hu 331-0109 331-0109

Somogyi Kereskedel-
mi és Iparkamara

7400 Kaposvár Anna
u. 6. I. em

Kurucz János jkurucz@skik.hu 82/501-042 82/501-046

Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara

4400 Nyíregyháza Szé-
chenyi u. 2.

Szokol Tibor szokoltibor@invest.hu 42/421-423 42/311-750

Tolna megyei Keres-
kedelmi és Iparka-
mara

7100 Szekszárd Arany
J. u. 23–25.

Hága László haga@tmkik.hu 74/529-254 74/411-456

Vas Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara

9700 Szombathely
Honvéd tér 2.

Héger István heger.istvan@vmkik.hu 94/506-643 94/316-936

Veszprém Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara

8200 Veszprém
Budapest út 3.

Kocsis Tamás tkocsis@veszpremikamara
.hu

88/429-008 88/412-150

Zala Megyei Keres-
kedelmi és Iparka-
mara

8900 Zalaegerszeg
Petõfi u. 24.

Fullérné Verger
Renáta

zmkik@zmkik.hu 92/550-521 92/550-525

Soproni Kereskedel-
mi és Iparkamara

9400 Sopron
Deák tér 14.

Mechle Károly mechle.karoly@axele-
ro.hu

99/523-581 99/523-581

Dunaújvárosi Keres-
kedelmi és Iparka-
mara

2400 Dunaújváros
Latinovits Z.
u. 10.

Fülöp Ilona dujkik@vnet.hu
szakkepzes@invitel.hu

25/402-601 25/411-601

Nagykanizsai Keres-
kedelmi és Iparka-
mara

8800 Nagykanizsa
Szent Imre u. 5.

Dr. Balogh Imre szakkepzes@nakkik.hu
nakkik@nakkik.hu

93/516-670 93/516-670

SZKTV versenycsoportok, szakképesítések és az írásbeli elõdöntõ idõpontjai

Sor-
szám

Versenycsoport megnevezése Szakképesítés azonosító száma és megnevezése Elõdöntõ idõpontja

1. Villamosipari szakmacsoport 33 5216 03 Villanyszerelõ 2008. február 4.
2. Faipari szakmacsoport 33 5262 01 Asztalos

33 5262 06 Kárpitos
2008. február 4–5.

3. Könnyûipari szakmacsoport 33 5272 01 Bõrdíszmûves
33 5276 05 Nõiruha-készítõ
33 5276 01 Férfiruha-készítõ

2008. február 6–8.

4. Építõipari szakmacsoport 31 5216 14 Kõmûves
31 5216 06 Épületburkoló
33 5216 01 Ács-állványozó
31 5216 17 Szobafestõ-mázoló és tapétázó

2008. február 12–15.

5. Vendéglátó-ipari szakmacsoport 33 7826 01 Cukrász
33 7826 02 Szakács
33 7822 01 Pincér

2008. február 19–21.

6. Szolgáltatás szakmacsoport 33 7812 01 Fodrász
51 7812 01 Kozmetikus

2008. február 26–27.
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Döntõ helyszíne:

HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Expo tér 1.)

Idõpontja:

2008. április 23–25.

A versenyeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarák részvételével szervezi és bonyolítja.

A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, a gyakorlati illetve a szóbeli versenyrészen eléri a verseny-
részen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekezdése alapján.

A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Igazo-
lás megküldésével értesíti – a versenybizottság értékelése alapján – a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt
az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.

A versenyekkel kapcsolatban további felvilágosítás és tájékoztatás kérhetõ:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Oktatási Igazgatóság
Kalmár Zsolt

1055 Budapest, Kossuth L. tér 6–8.
Telefon: 474-5136

E-mail: kalmar@mkik.hu

Ifjú Szakemberek versenye

A verseny célja:

Az MKIK az elmúlt évtizedben jelentõs mértékben járult hozzá a szakképzés fejlesztéséhez és az oktatás minõségének
javításához abból a felismerésbõl kiindulva, hogy a korszerû ismeretekkel és naprakész tudással rendelkezõ munkaerõ
meghatározó szereplõje a hatékonyan mûködõ gazdaságnak.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a következõ szakmai területeken tartja meg az elõválogató verseny döntõjét:

• Kozmetikus,
• Villanyszerelõ,
• Szakács.

A döntõ következõ WorldSkills versenyen való részvétel elõválogató versenye is egyben.

A hazai versenyzõket kiválasztó versenyt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi.
A versenyre azok jelentkezhetnek, akik 2008-ban még nem töltik be a 22. életévüket (végzett szakemberek) és megfelelõ
szintû angol nyelvtudással rendelkeznek.
A nyelvtudás felmérésének eredménye alapján kerülnek a szakmai versenyre behívásra a versenyzõk.

A 2008. április 23–24-én megrendezésre kerülõ versenyen – a nyelvtudás felmérése alapján legsikeresebb versenyzõk –
a gyakorlati feladatok végrehajtásán mérik össze tudásukat, felkészültségüket.
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A jelentkezési határidõ: 2008. március 31.
Döntõ verseny idõpontja:
2008. április 23–25.
A verseny helyszíne: HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt „B” pavilon.

A versenyre jelentkezni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról (www.mkik.hu, továbbá a területi kamarák
honlapjai) letölthetõ jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához kell
eljutatni.

A versenyekkel kapcsolatban további felvilágosítás és tájékoztatás kérhetõ:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Oktatási Igazgatóság
Kalmár Zsolt

1055 Budapest, Kossuth L. tér 6–8.
Telefon: 474-5136

E-mail: kalmar@mkik.hu

Pályázati felhívás
a Magyar Kultúra Napja alkalmából

A Magyar Kultúra Napja – január 22. – alkalmából a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium pályázatot
hirdet a 10–18 éves részére, két kategóriában.
A pályázat célja a nemzeti tudat erõsítése.

Pályázati címek kategóriánként:
I. 10–14 éves korosztály részére

a) A Himnusz történelmi panorámája (Értelmezd a vers történelmi képeit!)
b) Mit jelent számomra a magyar kultúra?

II. 15–18. éves korosztály részére
a) Haza, nemzet, anyanyelv Kölcsey és Vörösmarty szellemében
b) Mit jelent számomra a magyar kultúra?

A pályázatok terjedelme: 4–10 oldal.
A pályázóktól élményszerû, személyes hangú, esszé jellegû írásokat várunk.
Beküldési határidõ: 2008. január 31.
Eredményhirdetés: 2008. május 22–28. között Nyíregyházán, a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium fennállásának
50 éves évfordulójára rendezendõ ünnepi hét keretében.
Postacím: Kölcsey Ferenc Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.
A pályázatot támogatja a Kölcsey Társaság. A pályázat eredménye megjelenik a Köznevelés címû folyóiratban is.
A legjobb pályamunkákat közöljük a Könyv és Nevelés címû folyóiratban és könyvvel jutalmazzuk a szerzõket.

Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza
Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat
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Pályázati felhívás
a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyre

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, valamint a szekszárdi I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola ezúton hirdeti meg a 2008. évi, immár nemzetközi rangú, az általános és középiskolások részére kiírt 4. Neu-
mann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyét, amelyre a versenyzõk a következõ hat kategóriában
küldhetnek be pályamûveket.

1. Oktatóprogramok, amelyeket közismereti, illetve szakmai tárgyak önálló (konzultáció nélküli) tanulására alkalmasak
2. Alkalmazói programok, amelyek a számítógépek széles körû felhasználását mutatják be. Ebben a kategóriában verse-
nyeznek a szoftvertechnológiai (operációsrendszer szintû) programok is.
3. Játékprogramok. Ebben a kategóriában a versenyzõk saját ötleteik alapján írt játékprogramjaikkal versenyezhetnek.
A zsûri elfogad olyan játékprogramokat vagy programrészeket is, amelyeket a pályázó másoktól átvett ötletek alapján
fejlesztett tovább.
4. Internetre írt alkalmazó programok, honlapok, weboldalak, speciális hálózati alkalmazások (például adatbankok, ke-
resõk, webszerkesztõk stb.).
5. Megépített (digitális) automata berendezés (hardver) és vezérlése (szoftver).
6. Számítógépes mûvészeti programok, ebben a kategóriában – három csoportban – háromféle program versenyezhet:
számítógépes grafika, számítógépes animáció, számítógépes zene.

A zsûri PC kategóriájú gépekre írt programokat fogad el.
A versenyen 20 év alatt bárki részt vehet, azaz általános és középiskolás diákok, egyetemisták, akik a döntõ induló nap-
jáig, azaz 2008. február 11-ig a 20. életévüket még nem töltötték be. A versenyre – hagyományosan – egy pályázatot
több versenyzõ közösen is készíthet, ebben az esetben a csoport minden tagjának a nevét fel kell tüntetni a pályázatban.
A programhoz a kezelési utasítást magyar vagy angol nyelven (ha a pályázó nem magyar anyanyelvû) kell mellékelni.
Internetes pályázatok esetén, amennyiben a pályázatot a versenyzõ egy weboldalon helyezte el, be kell küldeni a webol-
dal címét.
A verseny elsõ fordulója. A programtermékeket 2008. január 10-éig kell a gimnázium versenybizottságának – adathor-
dozón: CD-n, DVD-n, illetve e-mailen (e-mail cím: neumann@ibela.sulinet.hu) beküldeni. A pályázatokat a rendezõk
elõzsûrizik. Az elõzsûri 2008. január 31-ig küld értesítést azoknak a versenyzõknek, akik a döntõbe kerülnek.
A döntõ 2008. február 11. és 13. között az I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában kerül megrendezésre.
A pályázók (csoportos pályázat esetén maximum 2 fõ) a rendezõ gimnázium vendégei. A versenyen bárki részt vehet, a
zsûri pontozása és az eredmények nyilvánosak. A verseny döntõjébe került tanulók a verseny támogatói által felajánlott
értékes díjakat kapják.
A pályázatokat a következõ címre kell beküldeni: Neumann-verseny, I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépisko-
la 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27., neumann@ibela.sulinet.hu; info: www.ibela.sulinet.hu.
A pályázat beküldésének határideje: 2008. január 10.

Dr. Péceli Gábor s. k., Dr. hc. Kovács Gyõzõ s. k., Hajós Éva s. k.,
NJSzT-elnök zsûrielnök a gimnázium igazgatója

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a
BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (Budapest)
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2008. augusztus 1-jétõl 2012. július 31-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
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– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiak-
ban: az egyetem) szervezeti felépítés és mûködési rendje alapján az egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátása,
különösen:
– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– az egyetem képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az egyetem rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti – ren-
delkezés,
– az egyetem fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, 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,
– az egyetem vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan
iratot is, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az
egyetem szervezeti felépítés és mûködési rendje szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. január 31.
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 31.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektori megbízatására”.

SZÉCHENYI EGYETEM (Gyõr)
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2008. augusztus 1-jétõl 2013. július 31-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
– felsõoktatásra vonatkozó vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretek és többéves gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
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– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– az egyetem képviseletének ellátása,
– a személyzeti munka irányítása,
– az egyetem rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– az egyetem fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása.

A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó
– munkahelyének megnevezését,
– beosztását,
– munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát,
– szakmai és egyéb díjait, kitüntetéseit és
– idegennyelv-tudását.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot a korábbi vezetõi tevékenység részletezésével,
– a rektori megbízás idejére vonatkozó programot (max. 3. oldal terjedelemben),
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító
okiratok hitelesített másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– pályázati adatlapot (minta az egyetem rektori hivatalában szerezhetõ be),
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. január 31.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos további felvilágosítást az intézményben dr. Író Béla fõtitkár ad. Cím: 9026 Gyõr,
Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-402.
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Széchenyi István Egyetem rektori megbízatására”.

A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
(1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2008. november 1-jétõl 2013. július 31-ig szól.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint az intézmény belsõ szabályzatai alapján az egyetem
irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az egyetem képzési, tudományos és mûvészeti kutatási, igazgatási, humánpolitikai és gazdasági tevékenységének irá-
nyítása,
– az oktatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– az egyetem képviselete,
– az egyetem rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti rendelkezés,
– az egyetem fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók továbbfejlesztése, a képzés és feltételrendszere át-
fogó megújítását célzó projektek kidolgozása, megvalósításának irányítása.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
– tudományos vagy mûvészeti fokozat, illetve ez utóbbival egyenértékû mûvészeti díj,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos vagy mûvészeti fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, mûvészeti alkotótevékenységét, eddigi vezetõi feladatait,
– a hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– vezetõi programját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos vagy mûvészeti fokozatot, mûvészeti díjat, idegennyelv-tudást, egye-
temi tanári kinevezést tanúsító okiratok hitelesített másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. január 31.
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõoktatási Fõosztályára kell benyújtani (1055 Budapest, Szalay
u. 10–14.). A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem rektori megbízatására”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 180. nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az egyetem fõtitkára ad, az egyetem telefonszáma: 462-4657.

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA (Baja)
fõiskolai rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2008. július 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– a felsõoktatási fejlesztési programok, a fõiskola regionális szerepvállalásából következõ feladatok, az intézmény belsõ
integrációs folyamatai és a menedzseri szemléletû fõiskolai vezetés iránti elkötelezettség.

A rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola irá-
nyításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a fakultások az oktatási, tudományos kutatási tevékenységének és más szervezeti egységek munkájának összehango-
lása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– kinevezési és munkáltató jogok gyakorlása, a személyzeti munka irányítása,
– a fõiskola rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti – ren-
delkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a fõiskolai nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése,
– kapcsolattartás a fõiskola, a fakultások érdekképviseleti szerveivel, a hallgatói képviseletekkel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
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– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– a fõiskola vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan infor-
mációt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai ta-
nári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hitelesített másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a fõiskolán Bakacsi Zita személyzeti vezetõ ad. Telefon: (79) 524-624/178. E-mail:
burkovics.rozsa@ejf.hu.
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani (Oktatási
és Kulturális Minisztérium Felsõoktatási Fõosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Eötvös József Fõiskola fõiskolai rektori megbízatására”.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási miniszter

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
gazdasági fõigazgatói megbízás elnyerésére

A gazdasági fõigazgató fõbb feladatai: az egyetem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása, a
felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet, valamint a BCE szervezeti és mûködési rendje és Gazdálkodási szabályzata szerint:
– szervezi és irányítja az egyetem költségvetési és egyéb központi bevételekkel való gazdálkodását,
– irányítja a Gazdasági és Mûszaki Fõigazgatóság ügyviteli tevékenységét,
– gondoskodik az egyetem gazdasági-pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésérõl, követeléseinek érvényesítésérõl,
– szervezi és ellenõrzi a tervezést, a gazdálkodást, biztosítja a gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok végrehajtását, be-
tartását,
– a gazdálkodási egységekkel együttmûködve biztosítja az anyagi-pénzügyi eszközök rendeltetésszerû, gazdaságos és
célszerû felhasználását,
– kidolgozza és a szenátus elé terjeszti elfogadásra az egyetem gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatokat,
– a pénzügyi év lezárása után beszámol az egyetem elõzõ évi gazdálkodásáról,
– összehangolja és felügyeli a beruházások szakszerû megszervezését és lebonyolítását,
– koordinálja a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzéseket,
– irányítja az egyetem humánerõforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatait,
– felel a személyi juttatási és járulék-elõirányzat, valamint a költségvetési létszámkeret betartásáért,
– feladata továbbá a gazdasági vezetõi információrendszer fejlesztése,
– hivatalból ellátja a Gazdasági Tanács tagsággal járó teendõket,
– ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára jogszabály, szabályzat, szenátusi határozat és a rektor meghatároz.

A gazdasági fõigazgatói megbízás a pályázat elnyerését követõen, négyéves idõtartamra szól.

A pályázóval szemben támasztott követelmények, a fõigazgatói állás betöltésének feltételei:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû közgazdasági végzettség,

34. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3653



– felsõoktatási intézményben szerzett gazdasági vezetõi gyakorlat,
– a pályázó képessége az egyetem gazdálkodásával és mûszaki üzemeltetésével kapcsolatos feladatok intézményi szintû
koordinálása,
– elõnyt jelent egyéb felsõfokú gazdasági szakképesítés, valamint okleveles könyvvizsgálói képesítés megléte.

A gazdasági fõigazgatói pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó eddigi szakmai, vezetõi tevékenységét,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– a gazdasági fõigazgatói megbízás betöltésére vonatkozó részletes vezetõi programját, az egyetem mûködésével kap-
csolatos gazdasági, pénzügyi koncepciót.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát (belsõ pályázó esetén
az egyetem által hitelesített másolat),
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (belsõ pályázó esetén az egyetem által hitelesített máso-
lat),
– személyi adatlapot (1 példányban),
– a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyai-
ról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagába a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi sza-
bályzatok szerint az arra illetékes személyek, bizottságok és testületek betekinthetnek.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem
szabályzataiban rögzített, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (Kjt.) és az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által elõírt alkalmazási feltételeknek.
A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve az egyetem
Humán Erõforrás Irodája részére kell beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6.,
VI. emelet 639.). Továbbá a pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvinus.hu)
elektronikus postai címre is – a végzettséget, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok (másolatának)
kivételével – meg kell küldeni.
A fõigazgatói pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Gazdasági Mûszaki Fõigazgatóság Humán
Erõforrás Iroda hivatalvezetõ-helyettese, Gallaszné Horkás Mária ad, telefon: 482-7176, egyéb, a pályázat összeállításá-
val kapcsolatos információ a 482-7123-as telefonszámon kérhetõ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR
Közigazgatási Informatika Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanársegédi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanársegéd fõbb feladatai, kutatási és egyéb feladatai:
– elõadások tartása és szeminárium vezetése a tanszék által oktatott tárgyak közül elsõsorban: „Informatikai védelem a
közigazgatásban”, „Közigazgatási informatika”, valamint „Információtechnológiai alapismeretek” és „Számítástechni-
kai alkalmazások” címû tárgyakból,
– részvétel a tanszéken folyó tananyag-fejlesztési és kutatómunkában,
– a tanszéki honlap karbantartása,
– a tanszék által használt e-learning oktatási keretrendszer adminisztrátori feladatainak ellátása.

Pályázatot azok nyújthatnak be, akik rendelkeznek egyetemi végzettséggel, részt vesznek doktor (PhD) képzésben, ren-
delkeznek legalább egy világnyelv (C típusú, középfokú) ismeretével, valamint oktatói tapasztalattal.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: a pályázóknak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem szervezeti és mûködési rendjében rögzített feltételeknek.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai életrajzát,
– publikációs tevékenységének ismertetését,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.

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

A pályázatnak az Oktatási Közlönyben való megjelenését követõ 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rek-
torának címezve az egyetem Humán Erõforrás Irodája részére kell beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093
Budapest, Közraktár u. 4–6., VI. emelet 639.). Továbbá a pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (ma-
ria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is – a végzettséget, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló
dokumentumok (másolatának) kivételével – meg kell küldeni.
A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 90 napon
belül történik.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közigazgatás-tudományi Kar dékáni hivatala (telefon:
482-6611) ad, egyéb, a pályázat összeállításával kapcsolatos információ a Humán Erõforrás Iroda munkatársától (tele-
fon: 482-7123) kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
FILOZÓFIA INTÉZETBE
intézetigazgatói megbízásra

Az intézetigazgató feladata: képviseli az intézetet az egyetem és a kar vezetõ szerveinél és más külsõ szervek elõtt,
összehangolja az intézet által oktatott tantárgyak programjainak elkészítését; koordinálja, elõkészíti az intézet által okta-
tott tárgyak féléves órarendjét; gondoskodik az intézet keretében mûködõ tanszékek tudományos kutatási programjainak
szervezésérõl, összehangolásáról és megvalósításáról; irányítja és felügyeli az intézethez tartozó tanszékvezetõk munká-
ját és az intézet nemzetközi kapcsolatait; irányítja az intézeti személyzeti munkát és az intézeti adminisztrációt; támogat-
ja az intézethez tartozó tudományos diákkörök munkáját; szervezi az intézet publikációs tevékenységét, felelõs az inté-
zet keretében folyó oktatás és tudományos tevékenység minõségbiztosításáért; feladata e minõségbiztosítási tevékeny-
ség megszervezése, irányítása és – ellenõrzése.
Az intézetigazgatói megbízásokra az ELTE BTK fõállású egyetemi tanárai és habilitált egyetemi docensei pályázhatnak.
A vezetõi megbízások idõtartama legalább 3, legfeljebb 5 év, és a megbízás legkésõbb a pályázó 65. életévének betölté-
séig tarthat.
Pályázni az ELTE-n erre a célra rendszeresített és egységesített adatlapon kell. A vezetõi pályázathoz szükséges adatlap
a kari honlapról letölthetõ (elérhetõ a www.btk.elte.hu honlapon a „Dokumentumok” menüpont „Ûrlapok” alpontjában a
„Dékáni Titkárság” sorban).
A pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A I. em. 142.) kell a
megjelenéstõl számított 20 napon belül benyújtani. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõtõl számított legkésõbb
90 napon belül megtörténtik.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

34. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3655



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
pályázatot hirdet
egyetemi tanári állásra

Pályázatot csak kinevezett egyetemi tanárok nyújthatnak be.

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai:
– mikroökonómia, makroökonómia és más közgazdasági tárgyak oktatása,
– az alkalmazott közgazdaságtan alapszak oktatásának megszervezése és irányítása,
– kutatások folytatása a makroökonómiai modellezés, a monetáris és fiskális politika, monetáris makroökonómia téma-
köreiben,
– közremûködés az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában,
– hazai és nemzetközi kutatási pályázatok készítése, illetve részvétel pályázatok kimunkálásában.
A pályázónak tudományos fokozattal és habilitációval kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az ELTE Foglalkoztatási
Követelményrendszerében elõírt egyéb követelményeknek.
Az alkalmazás feltétele, hogy a jelentkezõnek más oktatási-kutatási intézménynél legfeljebb egy félállású mellékállása
lehet.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot
– a szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– tudományos publikációs jegyzéket,
– hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájárulási nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megje-
lölt bizottságok és testületek tagjai megismerhetik.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Társadalomtudományi Kar dékánjához kell benyújtani (1117
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
fõtitkári megbízás ellátására

A megbízást a Budapesti Gazdasági Fõiskola (a továbbiakban: BGF) az Ftv. 96. § (1) bekezdése, valamint az 53/2006.
(III. 14.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján hirdeti meg.
A megbízás 2008. február 1-jétõl 2011. december 31-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– állami iskolai végzettség, egyetemi végzettség,
– szakképzettség, jogász,
– nyelvtudás: egy idegen nyelv (angol, német) ismerete társalgás szinten,
– szakmai gyakorlat: felsõoktatásban vagy a közigazgatásban szerzett igazgatási gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat: legalább hároméves, felsõoktatási intézményben, vagy más közigazgatási intézményben szerzett ve-
zetõi gyakorlat,
– az Ftv.-ben, továbbá a Fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott élet-
kor,
– legyen áttekintése a BGF mûködésére.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– a felsõoktatás területén szerzett többéves vezetõi gyakorlat,
– további idegen nyelvek igazolt ismerete,
– a BGF profiljába tartozó szakterületen folytatott hosszabb ideig tartó munkavégzés, külföldi tapasztalatok.

A fõtitkár feladatai: a hatályos jogszabályok, valamint a SZMSZ alapján a fõiskola irányításával összefüggõ feladatok
ellátása, különösen:
– koordinálja a fõiskola igazgatási szervezeteinek igazgatási, ügyviteli rendszerét és összehangolja a fõiskolai karok és
más szervezeti egységek ilyen irányú tevékenységét; e feladatkörében intézkedési joga van,
– igazgatási kérdésekben segíti a fõiskola vezetõinek munkáját,
– a szenátus titkáraként részt vesz az ülések elõkészítésében, szervezi és ellenõrzi a határozatok végrehajtását, gondos-
kodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetõk, alkalmazottak, hallgatók a szenátus határozatait, döntéseit, ál-
lásfoglalásait megismerjék,
– felügyeli a rektori hivatal munkáját,
– koordinálja a dékáni hivatalok vezetõinek munkáját.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– idegennyelv-tudását,
– szakmai munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– a fõiskola vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a BGF SZMSZ-e szerint
erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30 nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a BGF Rektori Hivatalának vezetõje, Dara Péter ad. (Cím: Budapesti Gazdasági Fõ-
iskola, 1149 Budapest, Buzogány u. 11–13., telefon: 469-6614). A pályázatot a Budapesti Gazdasági Fõiskola rektora cí-
mére kell benyújtani (Budapesti Gazdasági Fõiskola, 1149 Budapest, Buzogány u. 11–13.).

Sándorné dr. Kriszt Éva s. k.,
ügyvezetõ rektor

DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszékére
egy egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: a Dunaújvárosi Fõiskola ideillõ BSc és MSc szakjain a fizika, és az azzal kap-
csolatos tárgyak oktatása, az MSc szakos Mûszaki fizika tantárgyfelelõsi feladatainak ellátása, a fizikai anyagtudomány
oktatása, valamint részvétel a fõiskola szervezendõ anyagtudományi doktori iskolájának és programjának kialakításá-
ban, és az oktatásában. A kinevezendõ egyetemi tanár kiemelkedõ feladata a tanszéki kutatási munkákban való részvétel.
A kinevezés feltétele: a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó feltételrendszerének teljesítése, kiemelkedõ hazai és nem-
zetközi kutatási tevékenység, az általa gondozandó tantárgyaknak legalább angol nyelven való oktatására való képesség
és hajlandóság. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a különbözõ tudományos szakmai szervezetekben is szere-
pet vállaltak, és a továbbiakban is tennék ezt. A pályázó feleljen meg a Felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola
Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt egyetemi tanárokra vonatkozó követelményeinek.
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Természettudományi És Környezetvédelmi Tanszék
egy egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: a Dunaújvárosi Fõiskola ideillõ BSc és MSc szakjain a környezetvédelem, és az
azzal kapcsolatos tárgyak, valamint a Talajvédelem oktatása, az angol nyelvû Mûszaki menedzser BSc szak környezet-
védelmi szakirány felelõsi feladatainak ellátása, részvétel a fõiskola szervezendõ anyagtudományi doktori iskolájának és
programjának kialakításában, a környezetvédelmi tárgyak oktatásában, valamint az anyagtudomány talajszennyezéssel
és annak elhárításával kapcsolatos kutatási témáinak irányítása.
A kinevezés feltétele: a MAB egyetemi tanárokra vonatkozó feltételrendszerének teljesítése, kiemelkedõ hazai és nem-
zetközi kutatási tevékenység, az általa gondozandó tantárgyaknak legalább angol nyelven való oktatására való képesség
és hajlandóság. A pályázó feleljen meg a Felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követel-
ményrendszerében foglalt egyetemi tanárokra vonatkozó követelményeinek.

GÉPÉSZETI INTÉZETÉBE
egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatai: mérés, mûszaki diagnosztika területén a kutatási tevékenység irányítása és ve-
zetése. A mérés, mûszaki diagnosztika fejlesztéséhez szükséges kutatási bázis kialakítása, pályázatok kidolgozása, meg-
valósítása, vezetése. Doktori iskola létrehozásában való aktív részvétel. Tudományos munkák (TDK, konferenciák, pub-
likációk) menedzselése.
A kinevezés feltétele: a MAB egyetemi tanárokra való feltételrendszerének teljesítése, kiemelkedõ hazai és nemzetközi
kutatási tevékenység két világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie az intézet kor-
szerû oktatási tevékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhang-
ban az intézet profiljával. A pályázó feleljen meg a Felsõoktatási Törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási
Követelményrendszerében foglalt egyetemi tanárokra vonatkozó követelményeinek. Elõnyt jelent: habilitáció és/vagy
MTA doktori cím, illetve doktori iskolában szerzett jelentõs oktatói gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megpályázott állás közlöny szerinti pontos megnevezését,
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából legfontosabbnak tartott 10 publikációt és bibliográfiai adatot,
illetve az utóbbi 10 év legfontosabbnak tartott alkotásainak kellõ részletezettségû dokumentációját,
– iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy idegen nyelven is képes elõadás tartására,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot és az adatvédelmit törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatot az elõírt mellékletekkel a pályázati hirdetmény közzétételétõl számított 30 napon belül 7 példányban kell
benyújtani a Dunaújvárosi Fõiskola rektorához (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A, 142. iroda). Részletes felvilágo-
sítást és a pályázati anyagot Tajcsnek Mónika személy- és munkaügyi elõadó ad [Humánerõforrás Igazgatóság 142. iro-
da, telefonszám: (25) 551-276].

Dr. Bognár László s. k.,
rektor
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Zárás után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira és pedagógus-álláshelyek betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõi pályázat

Boldog Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3016 Boldog,
Kossuth út 8.

Napközi Otthonos
Óvoda
3016 Boldog,
Kossuth út 50.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: közoktatási-ve-
zetõi vagy óvodaveze-
tõi szakvizsga, esetleg
pedagógus-szakvizsga,

ÁEI: 2008. márc. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
közalkalmazotti kinevezéssel
5 évre 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
betartását követõ 30 napon be-
lül.
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vezetõi gyakorlat, pá-
lyázatírói tapasztalat,
menedzseri szemlélet,
számítógép felhasználó
szintû ismerete.

Csatolandó: részletes szakmai
ön., hiteles om is.
f: Katonáné Fülöp Gabriella
jegyzõ.
Tel.: (37) 355-022
Pc: Boldog Község jegyzõje
(írásban, személyesen vagy pos-
tai úton „Óvodavezetõ pályázat”
megjelöléssel.)

Igazgatói pályázat

Debreceni Egyetem
4010 Debrecen, Pf. 95
Tel.: (52) 512-966
Fax: (52) 512-965

Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gya-
korló Általános Iskola
4024 Debrecen,
Kossuth u. 22.
Igazgató

Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gyakor-
ló Gimnáziuma
4029 Debrecen,
Csengõ u. 4.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 10 éves peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., elõny: a
közoktatási területen
szerzett vezetõi tapasz-
talat, pedagógus-szak-
vizsga, C típusú közép-
és felsõfokú nyelvvizs-
ga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Debreceni Egyetem Tudo-
mányegyetemi Karok elnöke.

Duráczky József Peda-
gógiai Fejlesztõ és
Módszertani Központ
7400 Kaposvár,
Somssich P. u. 8.
Tel.: (82) 527-430
Fax: (82) 511-490

Somogy Megyei Tanu-
lási Képességet Vizsgá-
ló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizott-
ság vezetõi beosztása
7400 Kaposvár,
Somssich P. u. 8.

Gyógypedagógiai ta-
nárképzõ fõiskola oli-
gofrénpedagógiai
szakirányú tanári v.,
legalább 5 év szakterü-
leti gyógypedagógiai
szgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hónap 1-je.
A megbízás 2013. aug. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 nap.

Kiszombor Község Ön-
kormányzata
6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklósi út 8.
Tel./fax: (62) 525-090
e-mail: phkiszom-
bor@vnet.hu

Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intéz-
mény
6775 Kiszombor, Sze-
gedi u. 2.
Intézményvezetõ

Kiszombor, Ferencszál-
lás, Klárafalva Önkor-
mányzataiknak a
Kiszombori Egyesített
Egészségügyi és Szoci-
ális Intézmény Szociális
Alapszolgáltatás és
Gyermekjóléti Szolgá-
latot Ellátó Szervezeti
Egységének fenntartó
társulása Kiszombor,

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. sz.
mellékletében elõírt
szakirányú szakképzett-
ség, valamint a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. mellékle-
te szerinti képesítés,
legalább 5 év felsõfokú
végzettséget vagy fel-
sõfokú szakmai képesí-
tést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás te-
rületén végzett munka-
körben szerzett szgy.,
elõny: vezetõi

ÁEI: 2008. jan. 1.
A megbízás 5 évre 2012. dec.
31-ig szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
történõ megjelenést követõ
15. nap.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejének lejártát követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., hitelesített om., és nyilatko-
zat arra vonatkozóan, hogy a pá-
lyázati anyagát az eljárásban
részt vevõk megismerhetik, vala-
mint az abban foglalt személyes
adatainak a pályázati kiírással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul.
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Ferencszállás, Klárafal-
va községek tekinteté-
ben látja el a szociális
alapszolgáltatással és a
gyermekjóléti szolgálta-
tással kapcsolatos fel-
adatokat.
Az intézményvezetõ ál-
tal ellátandó feladatok:
az intézmény tevékeny-
ségi körébe tartozó fel-
adatok vezetõi
irányítása.
Az intézmény az alábbi
ellátásokat nyújtja: böl-
csõdei ellátás, gyermek-
jóléti szolgálat, házi
segítségnyújtás, étkez-
tetés, családsegítés,
idõskorúak nappali ellá-
tása, szállást biztosító
idõsek klubja, védõnõi
ellátás, fogorvosi ellá-
tás, mikrotérségi felada-
tok koordinálása.

gyakorlat, szociális
szakvizsga az 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet
6. § (7) bekezdése értel-
mében a vezetõi megbí-
zással rendelkezõ
személy a megbízást
követõ két éven belül
köteles a szociális szak-
vizsgát letenni.

Nyilatkozni kell még arról, hogy
a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésben
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.
A közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre szól, újonnan
létesített jogviszony esetén – a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével 3 hónap
próbaidõ kikötésével.
A pályázó kiírója fenntartja ma-
gának a jogot, hogy megfelelõ
pályázó hiányában a pályázati
kiírás érvénytelennek nyilvá-
nítsa.
Pc-f: Szegvári Ernõné polgár-
mester.
Tel.: (62) 525-090 (postán vagy
személyesen, 1 példányban, zárt
borítékban, „kiszombori Egyesí-
tett Egészségügyi és Szociális
Intézmény intézményvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel).

Mezõfalva-Hantos
Közoktatási Intézmény
társulása nevében Me-
zõfalva Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2422 Mezõfalva,
Kinizsi u. 44.
Tel.: (25) 509-876,
(25) 506-970
Fax: (25) 506-820
e-mail: polgarmes-
ter@mezofalva.hu

Petõfi Sándor Általános
Iskola, Szakiskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
2422 Mezõfalva, József
Nádor u. 13.
Igazgató

Magasabb vezetõ
beosztás az intézmény
vezetésére, amely ma-
gában foglalja a hantosi
tagintézmény vezetését
is.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, 5 év pedagó-
gus-munkakörben,
szerzett szgy., 3 év köz-
oktatási intézményben
szerzett vezetõi gyakor-
lat.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre 2013. júl.
31-ig szól.
A kinevezés három hónap próba-
idõ megállapítását tartalmazza.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap.
Csatolandó hiteles om is, vala-
mint nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik. A
csatolandó anyagokkal a pályá-
zat benyújtásának napján a pá-
lyázónak rendelkeznie kell.
Pc: Márok Csaba polgármester
(írásban három példányban, to-
vábbá a szakmai életrajz, az in-
tézmény vezetésére vonatkozó
program és a fejlesztési elképze-
lések CD-lemezen is).
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Általános Mûvelõdési
Központ Igazgatótaná-
csa
5085 Rákóczifalva,
Szabadság tér 1.
Tel./fax: (56) 441-017

II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola és AMI
Intézményegység-vezetõ

Mûvelõdési, Sport,
Szabadidõ Központ és
Könyvtár
Intézményegység-
vezetõ

Szakirányú v., közokta-
tás-vezetõi szakképesí-
tés, legalább 5 év szgy.,
pedagógus-munkakör-
ben fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., vagy
nem szakirányú egyete-
mi vagy fõiskolai v. és
felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
legalább 3 éves szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 30 napon belül.
Csatolandó a hitelesített om. is.

Óvodapedagógus-pályázatok

Bokod-Szákszend Kis-
térségi ÁMK Kiskuckó
Óvodája
2856 Szákszend,
Dózsa György út 16.
Tel.: (34) 371-563

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: 2008. febr. 1.
Pc: Kovács Lajosné intézmény-
egység-vezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
2133 Szõdliget,
Vörösmarty u. 6–8.

Óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. febr. 4.
Pbhi: 2008. jan. 18.
Pc: óvodavezetõ
Tel.: (27) 590-230

Pedagóguspályázatok

Szenczi Molnár Albert
Református Általános
Iskola
Tel.: (30) 933-7609
Fax: 292-0279
e-mail: szenczi@szen-
czi-bp18.sulinet.hu

Napközis nevelõ pálya-
kezdõ pedagógusállás

Tanítói diploma, refor-
mátus vallás gyakorlá-
sa, lelkészi ajánlás

ÁEI: 2008. febr. 1.
Jelentkezés 2008. jan. 10-ig.
Személyes megjelenés elõzetes
bejelentkezés esetén lehetséges.

Építõipari és Díszítõ-
mûvészeti Szakképzõ
Iskola
1149 Budapest,
Várna u. 21/b.
Tel./fax: 363-7459

Angol–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Sulyok Istvánné igazgató-he-
lyettes

Pogány Frigyes Kéttan-
nyelvû Építõipari Szak-
középiskola és
Gimnázium
1138 Budapest,
Thököly u. 11.
Tel.: 290-7110
Fax: 290-8222

Magyar–történelem sza-
kos tanár

matematika–fizika sza-
kos tanár

Egyetemi v., próbataní-
tást írnak elõ, 3 hónap
próbaidõ.

ÁEI: azonnal.
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Göllesz Viktor Óvoda,
Általános Iskola, Elõ-
készítõ Szakiskola,
Nappali Ellátó és Egy-
séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
1164 Budapest,
Szabadföld út 7.
Tel.: 400-0348
Tel./fax: 400-0503
e-mail: iskola@ser-
ver.cinkota16.finet.hu

Gyógypedagógiai tanár
– értelmileg akadályo-
zott tanulók tagintézmé-
nyében (határozott
idejû),

Gyógypedagógiai
asszisztens (határozat-
lan idejû, 6 órás),

Gyógypedagógiai
asszisztens (határozott
idejû, 8 órás, beszédfo-
gyatékos tanulók tago-
zatán)

Fõiskola, értelmileg
akadályozottak pedagó-
giája, vagy oligofrénpe-
dagógia szak

Gyógypedagógiai
asszisztens

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tától számított 7. nap.
Csatolandó részletes szakmai ön.
is.
Pc: Nagypál Sándorné mb. igaz-
gató.
Tel./fax: 400-0503/5-ös mellék
(2) 940-7959

Szterényi József Szak-
középiskola és Szakis-
kola
2200 Monor,
Ipar u. 2.
Tel.: (29) 412-756
Fax: (29) 412-120

Építõipari mérnök Fõiskolai v. ÁEI: 2008. febr. 6.
Pehi: 2008. jan. 15.
Utazásiköltség-térítés, étkh.
Pc: Hangyásné Farkas Ágnes
igazgató.

Zrínyi Miklós Általános
Mûvelõdési Központ
8834 Murakeresztúr,
Kossuth u. 14–16.
Tel.: (93) 369-002
e-mail: iskolamk@en-
ternet.hu

Pénzügyi ügyintézõ Szakirányú középfokú
v., felhasználói szintû
számítógépes ismeretek
(Word, Excel), magyar
állampolgárság

ÁEI: 2008. jan. 1.
A közalkalmazotti kinevezés
3 hónap próbaidõvel, határozat-
lan idõre szól, a munkakört teljes
munkaidõben kell ellátni.
Pehi: a pályázati határidõt köve-
tõ 15 napon belül.
Pc-f: ÁMK igazgató
(93) 369-002-es telefonon vagy
személyesen.

Fáy András Mezõgaz-
dasági, Közgazdasági,
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
2119 Pécel,
Maglódi út 57.
Tel.: (28) 547-396
Fax: (28) 547-395

Közgazdasági ismere-
tek szakos tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. azonnal, kézzel írott
ön., hitelesített om.
Pc: Ivánkovicsné Polmüller Bri-
gitta igazgató

Ruhaipari Szakközép-
és Szakiskola
5000 Szolnok,
Áchim András út
12–14.
Tel./fax: (56) 426-036

Német szakos középis-
kolai tanár (részfoglal-
kozású, heti munkaidõ:
27 óra/határozott idejû),

angol szakos középis-
kolai tanár (részfoglal-
kozású, heti munkaidõ:

Német–bármely szakos,
angol–bármely szakos
középiskolai tanári
egyetemi, esetleg fõis-
kolai diploma.

ÁEI: 2008. azonnal.
Kölcsönös elégedettség esetén a
2008/2009-es tanévtõl – szerzõ-
déshosszabbítás – az aktuális fel-
adat a mindenkori tantárgy-
felosztás alapján.
A benyújtott pályázatot az
igazgatón kívül az érintett
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29 óra/határozott idejû)

lényeges feladatok: a
2007/2008-as tanévben
németnyelv-oktatás heti
15 órában, angol-
nyelv-oktatás heti
16 órában 9–13. évfo-
lyamon.

munkaközösség-vezetõ is megte-
kinti.
Elbírálási szempontok: az önélet-
rajzban közölt szakmai múlt,
személyes benyomások a jelölt-
tel való beszélgetés során, a
munkaközösség vezetõ vélemé-
nye.

Fellner Jakab Általános
Iskola Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Sárberek, Pf. 157.
Tel.: (34) 514-610
Fax: (34) 331-715

Építõipari tanmû-
hely-vezetõ,

Villamos szakoktató

Fõiskolai vagy egyete-
mi szintû faipari, építé-
szi vagy építészmérnöki
v.,

Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: elbírálás után azonnal.
Pehi: 2008. jan. 15.
étkh.
Pc: igazgató

Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola és Diák-
otthon
3767 Tornanádaska,
Kossuth út 1.
Tel.: (48) 453-502
Fax: (48) 452-065
e-mail: igzagato@al-
tisk-tnadaska.sulinet.hu

Szakiskola gyakorlati
oktató (mezõgazdasági
szakmacsoport)

A képzés szakirányának
megfelelõ tanári vagy a
képzés szakirányának
megfelelõ felsõfokú v.

ÁEI: 2008. jan. 15.
Csatolandó: hiteles om. is. étkh.,
szf., gyógypedagógiai p., útikölt-
ség-térítés.
f: Hulyákné Nemes Anna
06 (30) 488-6492
Pc: iskola

Pályázati felhívás visszavonása

Az Oktatási Közlöny 2007. évi 29. számában (megjelent: 2007. október 24.) a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Su-
gárbiológiai Intézetbe kiírt egyetemi tanári álláspályázatot visszavonom.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

Névváltozás

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés 2007. szeptember 28-án hozott döntése alapján, a Bethlen Gábor Szak-
képzõ Iskola és Kollégium, 3400 Nyírbátor, Füveskert út 9. új elnevezése a következõ: Bethlen Gábor Középiskola,
Szakképzõ Iskola és Kollégium 4300 Nyírbátor, Füveskert út 9.

Dózsa Györgyné s. k.,
igazgató
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Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny 2007. évi 29. számában megjelent, a Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudo-
mányi Intézetbe meghirdetett két egyetemi tanári álláshely közül az 1. számú részfoglalkozású (havi 87 óra) egyetemi ta-
nári állás.

Dr. Rónay Zoltán s. k.,
fõtitkár
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Közlemény

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadvány.

A kiadvány a szabálysértési jog – a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet – kommentárjának I. kötete.

A dr. Kis Norbert (PhD, egyetemi docens, ügyvéd) és dr. Papp László (fõiskolai docens, mestertanár) nevével fémjelzett
kommentár áttekintést ad a másfél évszázados múltra visszatekintõ jogág intézménytörténeti fejlõdésérõl, a szabálysér-
tések elméleti kérdéseirõl, valamint a jogág alapjogszabálya, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény elmé-
leti és gyakorlati szempontú megközelítésérõl, a végrehajtási jogszabályokra és a bírói gyakorlatra is figyelemmel.

A kommentár felhasználásra kerül a szabálysértési jog egyetemi oktatásában, miközben a szabálysértési szakterülete-
ken dolgozó jogalkalmazók számára hiánypótló jellegû, nagy haszonnal forgatható mû.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata a Magyar Hivatalos Jogszabálytár DVD-kiadványban
megjelent kommentár szerkesztett változata.

A kötet 504 oldal terjedelmû, ára 3200 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

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû, 504 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3200 Ft 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 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

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 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
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 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

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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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Dr. Király Tibor akadémikus fordításában

Vuchetich Mátyás
(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere

II. könyv
Gyakorlati büntetõjog

címû könyvét

1819-ben írta, még latin nyelven, a horvát származású pesti egyetemi tanár, Vuchetich Mátyás a magyar büntetõjog
rendszerét bemutató mûvét. A Deák Ferenc-féle 1843. évi európai szintû törvénytervezetet megelõzõ elsõ tudományos
értékû mû volt az, amelyben a szerzõ a ma is vallott emberi jogi elvek mellett kötelezte el magát. A Kiadó által
közreadott kötet Vuchetich Mátyás mûvének második, nagyobb jelentõségû részét tartalmazza, amely a 18. századi,
még a rendi jelleget viselõ magyar büntetõeljárási jogot tárgyalja, ebben azonban már a tortúra elutasítását, az ártatlan-
ság vélelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartásának igényét fogalmazza meg a szerzõ. E mûvet a jogtörténetet,
a magyar jogi kultúra történetét kutató, tanuló, értékelõ olvasók figyelmébe ajánlja a Kiadó.
A könyv Dr. Máthé Gábor és Dr. Mezey Barna szerkesztésében jelent meg.

A kötet 272 oldal terjedelmû, ára 5124 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

Vuchetich Mátyás
(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere
II. könyv

Gyakorlati büntetõjog

címû, 272 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 5124 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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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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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
Közigazgatási Szemle 7 400 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
Nemzetközi Közlöny 7 400 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
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR 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.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
07.4248 – 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

4
3

0
7

0


