
JOGSZABÁLYOK

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
131/2007. (XI. 8.) FVM

rendelete
a 2007. évi iskolatej program

szabályozásáról szóló
85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

A 2007. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)

4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(2) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, va-
lamint a tagönkormányzatok közös jóváhagyási kérelmét
kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkor-
mányzat nyújthatja be. A települési önkormányzatok több-
célú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében a jó-
váhagyási kérelmet a társulás székhelye szerinti önkor-
mányzat nyújthatja be.”

2. §

Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, va-
lamint a tagönkormányzatok közös támogatási kérelmét
kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkor-
mányzat nyújthatja be. A települési önkormányzatok több-
célú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
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alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében a tá-
mogatási kérelmet a társulás székhelye szerinti önkor-
mányzat nyújthatja be.”

3. §

(1) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott ér-
tékének kiszámításakor az euróval kapcsolatos agromone-
táris rendszernek a mezõgazdaságban való alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes
rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i
1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésé-
nek megfelelõen az adott támogatási idõszakban annak az
idõszaknak a kezdõ napján érvényes, az Európai Központi
Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolya-
mot kell alapul venni, amelyre a támogatási kérelem vo-
natkozik.”

(2) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A megyei önkormányzatok, országos kisebbségi
önkormányzatok, gesztor települési önkormányzatok, ala-

pítványok, illetve egyházak fenntartásában mûködõ isko-
lák esetében a jelen rendelet 4–7. számú mellékletei sze-
rinti besorolás alapja a közoktatási intézmény székhelye.
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulá-
sáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján alakított több-
célú kistérségi társulás fenntartásában mûködõ iskolák
esetében a jelen rendelet 4–7. számú mellékletei szerinti
besorolás alapja a közoktatási intézmény székhelye.”

4. §

Az R. 1. és 3. számú mellékletének helyébe e rendelet
1. és 2. számú melléklete lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter
34/2007. (XI. 6.) OKM

rendelete
az esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ
támogatások igénylésének, folyósításának

és elszámolásának rendjérõl szóló
12/2007. (III. 14.) OKM rendelet

módosításáról

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló
2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 16. pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a költségvetési törvény
13. § (1) bekezdésére, valamint a 31. § (1) bekezdésére – az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontja szerinti hatáskörében eljáró önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszter egyetértésével, a pénzügyminisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontja szerinti hatáskörében eljáró pénzügy-
miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § g) pontja szerinti hatáskörében eljáró szociális és
munkaügyi miniszter véleményének kikérésével – az okta-
tási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az esélyegyenlõséget, felzárkóztatást segítõ támogatá-
sok igénylésének, folyósításának és elszámolásának rend-
jérõl szóló 12/2007. (III. 14.) OKM rendelet a következõ
7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) Ha a fenntartó sikeresen pályázott az integrá-
ciós felkészítést segítõ támogatásra, jogosulttá válik további
– az integrációs felkészítést segítõ támogatási célon belül –
kulturális, szabadidõs tevékenységet segítõ programon való
részvételre is. A pályázaton való részvétel további feltétele,
hogy az általános iskola vagy a tagiskola olyan településen
mûködjön, amely település a társadalmi-gazdasági és infra-
strukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átla-
got jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott telepü-
lések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
mellékletében meghatározott mindkét mutató szempontjából
hátrányosnak minõsül. A feltételeknek megfelelõ fenntartó –
a részére hivatalból megküldött értesítés alapján – dönti el,
hogy részt kíván-e venni kulturális, szabadidõs tevékenysé-
get segítõ pályázaton.

(2) A támogatás összege tanulóként legfeljebb 7500 Ft
lehet. A támogatás összegét utaztatásra, étkezésre, szabad-
idõs, kulturális programok és a felügyelet megszervezése
költségeinek a fedezetére fordítható. A programban való
részvétel lehetõségérõl szóló értesítést legkésõbb 2007.
november 9-éig kell megküldeni az érintettek részére. Az
érintett a programban való részvétel iránti igényét 2007.
november 15-éig küldheti meg. Az értesítés és a visszajel-
zés elektronikus úton történik. A pályázat lebonyolítója az
OKM Támogatáskezelõ.

(3) A támogatást elnyert önkormányzatok összesített
adatait az OKM az önkormányzat KSH-kódjának, megne-
vezésének és a forintra kerekített támogatási összegének a
feltüntetésével papír alapon és elektronikus formában
2007. november 30-áig küldi meg az ÖTM részére utalvá-
nyozás céljából. A nem állami fenntartó részére megítélt
támogatás folyósításáról a Kincstár 2007. december 15-éig
gondoskodik. A fenntartó a Kincstáron keresztül 2007. de-
cember 31-éig kapja meg a támogatást. A fenntartó a ki-
utalt támogatásról a 8. §-ban foglaltak szerint számol el.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2008. január 1-jén veszti hatályát.

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

HATÁROZAT

A külügyminiszter
33/2007. (XI. 9.) KüM

határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,
Budapesten,

2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási,
Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény

kihirdetésérõl szóló
183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet

2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelettel a Magyar
Közlöny 2007. július 13-i számában kihirdetett, a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya
közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális,
Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Együttmûködés-
rõl szóló Egyezmény 17. cikke szerint az Egyezmény mind-
két Fél államában jóváhagyásra szorul, és a jóváhagyás
megtörténtérõl szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép
hatályba azzal a megkötéssel, hogy a Felek a hatálybalépés
napjának a késõbbi jegyzék átvételének idõpontját tekintik.

Az Egyezmény 17. cikke szerinti jóváhagyás megtör-
téntérõl szóló diplomáciai jegyzékváltásra 2007. augusz-
tus 2-án került sor.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 183/2007.
(VII. 13.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapí-
tom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köz-
társaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én
aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm.
rendelet 2–3. §-a 2007. augusztus 2-án, azaz kettõezer-hét
augusztus másodikán hatályba léptek.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

3742 OKTATÁSI KÖZLÖNY 36. szám



KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
pályázati hirdet az
Idegennyelvi Központba
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: az Újlatin nyelvek csoportjában a csoportvezetõi feladatok ellátása; emelt szin-
tû spanyol nyelvórák és speciális szaknyelvi kurzusok tartása; részvétel a nyelvi csoport nemzetközi és hazai szakmai
kapcsolatainak építésében; projektek gondozása; hallgatók külföldi szakmai gyakorlatának nyelvi elõkészítése, szerve-
zése és koordinálása.
A pályázónak rendelkeznie kell spanyol nyelv és irodalom szakos tanári diplomával, egy másik újlatin nyelv magas szin-
tû ismeretével, nyelvpedagógiai területen szerzett PhD-fokozattal és publikációkkal, valamint legalább nyolcéves, a fel-
sõoktatás területén szerzett oktatási tapasztalattal.

TÁRSADALOMISMERET INTÉZET
Kognitív Tudományi Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: általános pszichológiai, valamint kognitív neuropszichológiai tárgyak oktatása
alap-, mester- és doktori szinteken, valamint humán emlékezeti folyamatok kísérleti kutatása egészséges és sérült popu-
lációkban. A jelölttõl elvárt, hogy többéves nemzetközi tapasztalattal rendelkezzen a humán emlékezeti folyamatok kí-
sérleti kutatása területén, valamint a pszichiátriai betegségek funkcionális vizsgálatában, különös tekintettel a szkizofré-
nia spektrum kutatására. Rendelkezzen nemzetközi szintû publikációkkal és többéves általános pszichológiai oktatásai
gyakorlattal.

Szociológia és Kommunikáció Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a Gazdaságszociológiai tantárgycsoport (kötelezõ és választható tárgyak) fele-
lõs oktatója, valamint a Közgazdasági szak, Regionális és Településfejlesztési Szakirány EU-Politikák címû kötelezõ
tárgy elõadója a hagyományos képzési rendszerben. A bolognai képzési rendszerben az új Közgazdasági és Kommuni-
káció BA szakok alapozó képzésében a Szociológia tárgy oktatója. Továbbá a Kommunikáció BA, Nemzetközi Kom-
munikáció szakirányában vezetõ tanárként több kötelezõ tárgy (Nemzetközi kapcsolatok és intézmények, Összehasonlí-
tó országtanulmányok) oktatója, s egyben a szakirány tanszéki felelõse. A tervezett új mesterszakok programjában – ma-
gyar és angol nyelven – az Európai Unió közösségi politikája, valamint a Fenntartható helyi közösségfejlesztés címû tár-
gyak oktatása.
Aktív közremûködés az új képzési programok tananyagfejlesztésében, jegyzetek megírásában, támaszkodva a legújabb
hazai és nemzetközi kutatási eredményekre. E munkájában elõnyös és egyben el is várt, hogy folyamatos kutatási tevé-
kenységet folytasson, megjelenjen hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon, mûhelymunkákban, fórumokon. A kü-
lönbözõ társadalomtudományi konferenciák, nyári egyetem a szociológia, regionális tudományok, nemzetközi tanulmá-
nyok területén – szervezésében való aktív részvétel. A tudományos diákköri (TDK) munkában folytatott konzultációs
tevékenység.
Elvárás, hogy a társadalomtudományok több területén – szociológia, politikatudomány, nemzetközi tanulmányok – sok-
oldalúan képzett legyen, és angol nyelven is magas szinten tudjon oktatni, kutatni.
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ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZET
Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: aktív közremûködés a marketing szakcsoport oktatási és kutatási tevékenysé-
gében, így elsõsorban a Marketing mesterszak tananyagainak kifejlesztésében, oktatásában, valamint a Gazdálkodás- és
Szervezéstudományi Doktori Iskola marketingspecializációjának mûködtetésében.

Pénzügyek Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: aktív részvétel a Pénzügyi Tanszék oktatói, kutatói munkájában. Pénzügyi
kontrolling, számvitel és könyvvizsgálat szabályozása, valamint számviteli és ellenõrzési esettanulmányok, stúdiumok
tantárgyfelelõsi és oktatási tevékenységének ellátása, elõadások és gyakorlatok tartása magyar, valamint angol vagy né-
met nyelven. Feladata továbbá a Pénzügyi számviteli elemzések és a Számviteli esettanulmányok tantárgyakhoz írásos
oktatási anyagok készítése. Mindezeken felül rangos hazai és nemzetközi publikációkat eredményezõ kutatási tevékeny-
ség folytatása, elsõsorban az uniós tagállamok számvitel rendszereinek harmonizálása témakörben.
A pályázó rendelkezzen a gazdálkodás- és szervezéstudomány tudományágban, számviteli témában írt értekezéssel szer-
zett PhD-fokozattal, legalább tízéves, felsõoktatásban eltöltött szakmai gyakorlattal, ennek részeként angol vagy német
nyelven bizonyított elõadó-képességgel. A több európai nyelv igazolt ismerete elõnyt jelent.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 87. §
(3) bekezdése tartalmazza.
Ennek értelmében az egyetemi docensi kinevezés feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, és alkalmas
legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson, továbbá rendelkezzék megfelelõ, az oktatásban szerzett szakmai ta-
pasztalattal.
A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Sza-
bályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
Az egyetemi docensi kinevezésekre az egyetemi eljárásrend alapján 2008. július 1-jei hatállyal kerül sor.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. április 30.
A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.

Az egyetemi docensi pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
docensi kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó
– munkahelyének megnevezését, beosztását,
– tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit, oktató-ne-
velõ és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell (egy eredeti és négy másolati példányban):
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi szintû végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat(ok) hite-
lesített másolatát,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázatokkal kapcsolatban a kar dékáni hivatala ad részletes információt.
A pályázatok benyújtási határideje: a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 30. nap.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Kar Dékáni Hivatala, 1111 Budapest, Mûegyetem rakpart 3. K. I. 58.

Dr. Veress József s. k.,
dékán

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKA KARA
pályázatot hirdet az
Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszékre
két teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
1. Az új vezetõ oktató tevékenysége által lefedésre váró szakterületek: a párhuzamos feldolgozás, többszálú és elosztott
programozás, klaszter rendszerek és heterogén környezetekben mûködõ elosztott algoritmusok, grid rendszerek, vala-
mint nagy teljesítményû és elosztott számítási rendszerek teljesítménymodellezésének és optimalizálásának területe.
2. A villamos és elektronikai oktatásban a Gépészmérnöki Karon a gépész, a mechatronikai és a terméktervezõ szakokon
gondoznia kell a mechatronikai oktatás villamos tárgyait.

Elektronikus Eszközök Tanszékére
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: oktatási és kutatási feladatok ellátása a mikroelektronikai eszközök fizikai mû-
ködése, modellezése, mérése és tervezése területen. Feladata a tudományos utánpótlás nevelése, a mikroelektronikai ter-
vezés területén mûködõ fiatal kollégák munkájának összefogása és irányítása, a tanszék kutatómunkájának erõsítése, pá-
lyázati támogatások megszerzése, illetve az elnyert pályázatokban kutatási részterületek irányítása.

Számítástudományi és Információs Rendszerek Tanszékre
három teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ docens feladata:
1. A Számítástudomány alapjai címû tárgy oktatása, gyakorlatvezetõk munkájának irányítása, esetenként oktatási segéd-
anyagok készítése, hallgatók témavezetése.
2. A Bevezetés a számításelméletbe és a Rendszeroptimalizálás címû tárgyak oktatása, a gyakorlatvezetõk munkájának
irányítása, esetenként oktatási segédanyagok készítése, hallgatók témavezetése.
3. A Bevezetés a számításelméletbe és a Rendszeroptimalizálás címû tárgyak oktatása, a gyakorlatvezetõk munkájának
irányítása, esetenként oktatási segédanyagok készítése, hallgatók témavezetése.

Távközlési és Médiainformatikai Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erõsítése a dinamikus frekvenciaki-
osztás, az ambiens hálózatok, illetve szimulációs eljárások elmélete és gyakorlata területén. A feladat kiterjed a témához
kapcsolódó tananyag kidolgozására és beillesztésére a tanszék által gondozott szaktárgyakba, hallgatók témavezetésére
az oktatás minden szintjén, nemzetközi és hazai kutatási projektekben való részvételre, illetve azok vezetésére, valamint
a tanszék vezetésének segítése különösen a doktoranduszképzés szervezése területén.
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A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló – többször módosított – 2005. évi
CXXXIX. törvény 81. §-ában foglaltakon túl a 87. § (3) bekezdése, valamint a BME Humánpolitikai Szabályzata 57. §
(1) bekezdése tartalmazza. Ennek értelmében az egyetemi docensi kinevezés egyik alapfeltétele, hogy a pályázó leg-
alább három éve doktori (PhD) fokozattal vagy három évnél rövidebb ideje szerzett doktori fokozat esetén legalább 8-10
éves, felsõoktatási oktatói-kutatói gyakorlattal rendelkezzen. Indokolt esetben a doktori (PhD) fokozatot mesterfokozat
(DLA) helyettesítheti. Kinevezhetõ továbbá az, aki alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegé-
dek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, idegen nyelven is képes elõadás tartására, és megfelelõ szakmai
tudományos tapasztalattal rendelkezik. A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Oktatói, Kutatói Követelményrendszer Szabályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az
álláshelyre kiírt speciális követelményeknek. Az egyetemi docensi kinevezésekre az Egyetem Humánpolitikai Szabály-
zatában foglalt eljárás alapján 2008. július 1-jei hatállyal kerül sor. A pályázatok elbírálási határideje: 2008. május 31. A
pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.
Az egyetemi docensi pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
docensi kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó munka-
helyének megnevezését, beosztását, tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását, szakai, illetõleg oktatói,
tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit, jelentõsebb tanulmányútjait, az egyetem számára bevételt
szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit, oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi)
munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot, az egyetemi szintû végzettséget, szakképzettséget, tudo-
mányos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat(ok) hitelesített másolatát, a tudományos munkák jegyzékét, érvé-
nyes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzété-
teltõl számított 30 napon belül lehet benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban az illetékes kar dékáni hivatalá-
ba, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informati-
kai Kar Dékáni Hivatala, postacím: 1111 Budapest, Egri József u. 8. vagy személyesen: V. 1. épület, fszt. 2.

Dr. Péceli Gábor s. k.,
a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pályázatot hirdet
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁRA
egyetemi tanári tisztség betöltésére a
nyelvtudomány területén

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a felsõoktatási törvényben és az egyetem szabályzataiban foglaltakon túl, külö-
nösen az oktató-, tudományos és egyéb tevékenység szervezése, irányítása, fejlesztése, szakterületének (uráli, finnugor
nyelvészet) megfelelõ elõadások tartása, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatok gondozása. Részvétel a tudomá-
nyos kutatómunkában, valamint a doktori program megszervezésében. A kutatásokhoz pályázati támogatás elnyerése,
nemzetközi kapcsolatok biztosítása, a kutatási eredmények publikálása. Iskolateremtõ oktatási-tudományos tevékenysé-
get fejtsen ki. Feladata továbbá az oktatói-kutatói utánpótlás nevelése, a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD- vagy DLA-fokozat,
– akadémiai doktori cím, MTA-tagság,
– legalább 30 éves felsõoktatási gyakorlat,
– idegen nyelven is legyen képes elõadás tartására,
– az egyetemmel létesített munkajogviszony.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
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– tudományos publikációk jegyzéke,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója, az oktató-, kutatómunkára vonatkozó jövõbeni tervek,
– egyetemi oklevél másolata,
– tudományos minõsítõ oklevél másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatok-
ban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

Bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

kommunikációtudomány területén

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a felsõoktatási törvényben és az egyetem szabályzataiban foglaltakon túl, külö-
nösen az oktató-, tudományos és egyéb tevékenység szervezése, irányítása, fejlesztése, szakterületének megfelelõ elõ-
adások tartása, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatok gondozása. Részvétel a tudományos kutatómunkában, vala-
mint a doktori program megszervezésében. A kutatásokhoz pályázati támogatás elnyerése, nemzetközi kapcsolatok biz-
tosítása, a kutatási eredmények publikálása. Iskolateremtõ oktatási-tudományos tevékenységet fejtsen ki. Feladata to-
vábbá az oktatói-kutatói utánpótlás nevelése, a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– megfelelõ egyetemi végzettség,
– PhD- vagy DLA-fokozat,
– habilitáció,
– legalább tízéves felsõoktatási tapasztalat,
– jártasság és elismertség a hagyományos és az elektronikus médiában, különös tekintettel az egyházi és kulturális újság-
írásra,
– kutatási eredmények, konferencia-elõadások és publikációk a vallás és kommunikáció, a kommunikáció története,
továbbá az irodalomtudomány területérõl,
– angol nyelven is legyen képes elõadás tartására,
– hazai és nemzetközi elismertség, külföldi vendégtanári megbízások,
– tudományos publikációk, legalább három saját könyv,
– egyetemi docensi cím.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– tudományos publikációk jegyzéke,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója, az oktató-, kutatómunkára vonatkozó jövõbeni tervek,
– egyetemi oklevél másolata,
– tudományos minõsítõ oklevél másolata,
– habilitációt igazoló okirat másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatok-
ban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

Bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.
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Német Nyelv és Irodalom Tanszékén
docensi állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladatai: oktatási tevékenység: nyelvtudományi, különös tekintettel az alkalmazott nyelvészet
szakterületeire (nyelvpszichológia, nyelvszociológia, pragmatika, számítógépes nyelvészet stb.), valamint szakmód-
szertani elõadások és szemináriumok oktatása (metodika és didaktika, gyakorlótanítások kísérése, értékelése).
A megbízást teljesítõ docens feladatkörébe tartozik a tanári mesterképzés német szakirányának vezetése, amelynek te-
kintetében elõnyt jelent a képzés kidolgozásában való aktív részvétel, valamint oktatási gyakorlat a tanári pályához köz-
vetlenül kapcsolódó készség- és képességfejlesztés, illetve szakmai ismeretek terén a tanárképzés és tanártovábbképzés
keretében.
További tevékenységi körök: az oktatásban használt jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása, szükség esetén vizsgabizottság
vezetése, megbízás alapján részvétel felvételi és záróvizsga-bizottságban, szakdolgozatok és OTDK-dolgozatok téma-
vezetése és bírálata, részvétel a tanszéki nyelvészeti és tanítás-módszertani programok fejlesztésében, illetve ehhez kap-
csolódó kutatásokban.
A leendõ docens feladata továbbá a pályázatokon való részvétel, kutatási/szakmai megbízások szerzése, tudományos
kutatómunka végzése, eredményeinek közzététele (rendszeres publikáció) magyar és idegen nyelven, aktív részvétel az
egyetemi, a kari, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben és szakmai rendezvényeken.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– kandidátusi vagy PhD-fokozat nyelvtudományból,
– legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,
– az egyetemmel létesített (illetve a pályázat elnyerése esetén létesítendõ) teljes munkaidejû (fõállású) munkajogvi-
szony, e feltétel alól az Egyetem Szabályzatai szerint a Rektor indokolt esetben felmentést adhat,
– az Egyetem Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Angol Nyelvészeti Tanszékén
docensi állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladata: angol nyelvészeti, ezen belül fonetika fonológia és szintaxis témakörébe tartozó elõadá-
sok, szemináriumok és speciális kollégiumok tartása, szakdolgozatok témavezetése és bírálata, program- és tantervfej-
lesztés, részvétel a tanszéki kutatásban. Feladata tudományos kutatási eredményeinek rendszeres publikálása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat nyelvtudományból,
– legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,
– felsõfokú idegennyelv-ismeret legalább két nyelvbõl,
– tudományos munkásságának fókuszában angol leíró nyelvészet,
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– az egyetemmel létesített (illetve a pályázat elnyerése esetén létesítendõ) teljes munkaidejû (fõállású) munkajogvi-
szony. E feltétel alól az Egyetem szabályzatai szerint a Rektor indokolt esetben felmentést adhat,
– az Egyetem Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

adjunktusi állás betöltésére

A kinevezendõ adjunktus feladata: a szabad bölcsészet alapszak vallástudományi szakirányán és az akkreditálás elõtt
álló vallástudományi mesterszakon vallásfilozófiai és filozófiatörténeti elõadások és szemináriumok, idegen nyelvi
szakszövegolvasások tartása, szakdolgozatok témavezetése és bírálata, program- és tantervfejlesztés, pályázatok elõké-
szítése, részvétel a tanszéki kutatásban. Feladata tudományos kutatási eredményeinek rendszeres publikálása.

Pályázati feltételek:
– PhD-fokozat filozófiából,
– legalább négyéves oktatási gyakorlat,
– felsõfokú idegennyelv-ismeret legalább egy nyelvbõl és egy másik nyelv legalább alapfokú ismerete,
– tudományos munkásságának fókuszában az újkori filozófia története áll,
– az egyetemmel létesített (illetve a pályázat elnyerése esetén létesítendõ) teljes munkaidejû (fõállású) munkajogviszony
(foglalkoztató felsõoktatási intézményként elsõ helyen a Károli Egyetemet kell feltüntetnie). E feltétel alól az Egyetem
szabályzatai szerint a Rektor indokolt esetben felmentést adhat,
– az Egyetem Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.
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ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Római Jogi Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-nevelõ és tudományos kutatói munkájának irányítása, a tanszék
pályázati, nemzetközi, minõségirányítási és tudományos diákköri feladatok koordinálása, a tanszék képviselete a kar és
az egyetem vezetõ szervei elõtt, valamint aktív részvétel a tanszék oktatási és tantárgyfejlesztõ feladatainak ellátásában.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat (PhD vagy kandidátusi),
– hosszabb felsõoktatási tapasztalat,
– tudományos publikációk,
– az egyetemmel létesített munkaviszony.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét.

A tanszékvezetõi megbízás határozott idõre szól.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül történik.

Polgári Eljárásjogi Tanszékére
egyetemi adjunktusi tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata:
– polgári eljárásjogi tantárgyhoz kapcsolódó valamennyi oktatási feladat ellátása, elõadások, szemináriumok, speciális
kollégiumok tartása, vizsgáztatás,
– évfolyam- és záródolgozatok témavezetése,
– tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyag írása,
– kutatásokban való részvétel, a kutatási eredmények publikálása,
– továbbá a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktorjelölti jogviszony létesítése,
– legalább négy év felsõoktatási gyakorlat,
– tudományos tevékenység,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– publikációs jegyzékét.

A kinevezés határozott idõre szól.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül történik.
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Nemzetközi Magánjogi Tanszékére
egyetemi tanársegédi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanársegéd feladata: a felsõoktatási törvényben és az egyetem szabályzataiban foglaltakon túl
gyakorlatok, szemináriumok, speciális kollégiumok vezetése, esetenként a fõkollégiumok tartása, vizsgáztatás, részvé-
tel a szigorlati és záróvizsga-bizottságokban, konzulensi feladatok ellátása évfolyam- és szakdolgozatokkal kapcsolat-
ban. További feladata, hogy folyamatos tudományos tevékenységének eredményét publikálja.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– tudományos publikációk,
– PhD-képzésben való részvétel.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– publikációs jegyzékét,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A kinevezés határozott idõre szól.
A bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint történik.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül történik.

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékére
egyetemi adjunktusi tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata:
– munkajog tantárgyhoz kacsolódó valamennyi oktatási feladat ellátása, elõadások, szemináriumok, speciális kollégiu-
mok tartása, vizsgáztatás,
– évfolyam- és záródolgozatok témavezetése,
– tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyag írása,
– kutatásokban való részvétel, a kutatási eredmények publikálása,
– továbbá a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább egy középfokú nyelvvizsga (élõ nyelvbõl),
– doktorjelölti jogviszony létesítése,
– legalább négy év felsõoktatási gyakorlat,
– tudományos tevékenység,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– publikációs jegyzéket.

A kinevezés határozott idõre szól.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül történik.
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Közigazgatási Jogi Tanszékére
egyetemi docensi tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– a közigazgatási eljárásjog tantárgyhoz kapcsolódó valamennyi oktatási feladat ellátása, elõadások, szemináriumok,
speciális kollégiumok tartása, vizsgáztatás, évfolyam- és záródolgozatok, doktori disszertációk témavezetése,
– tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyag írása,
– kutatásokban való részvétel, a kutatási eredmények publikálása,
– továbbá az oktatói-kutatói utánpótlás nevelése, a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori (PhD)-fokozat,
– hosszabb idejû felsõoktatási gyakorlat,
– hazai elismertség,
– jelentõs tudományos tevékenység.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– publikációs jegyzéket.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül történik.

Alkotmányjogi Tanszékére
egyetemi adjunktusi tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata:
– az alkotmányjog tantárgyhoz kapcsolódó valamennyi oktatási feladat ellátása, elõadások, szemináriumok, speciális
kollégiumok tartása, vizsgáztatás,
– évfolyam- és záródolgozatok témavezetése,
– tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyag írása,
– kutatásokban való részvétel, a kutatási eredmények publikálása,
– továbbá a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktorjelölti jogviszony létesítése,
– legalább négy év felsõoktatási gyakorlat,
– tudományos tevékenység,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– publikációs jegyzékét.

A kinevezés határozott idõre szól.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül történik.
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Büntetõjogi Tanszékére
egyetemi adjunktusi tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata:
– büntetõjog tantárgyhoz kapcsolódó valamennyi oktatási feladat ellátása, elõadások, szemináriumok, speciális kollé-
giumok tartása, vizsgáztatás,
– évfolyam- és záródolgozatok témavezetése,
– tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyag írása,
– kutatásokban való részvétel, a kutatási eredmények publikálása,
– továbbá a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább egy középfokú nyelvvizsga (élõ nyelvbõl),
– doktorjelölti jogviszony létesítése,
– legalább négy év felsõoktatási gyakorlat,
– tudományos tevékenység,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– publikációs jegyzékét.

A kinevezés határozott idõre szól.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül történik.

Jogelméleti Tanszékére
egyetemi adjunktusi tisztség betöltésére

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata:
– jogszociológia és jogbölcselet tantárgyakhoz kapcsolódó valamennyi oktatási feladat ellátása, elõadások, szemináriu-
mok, speciális kollégiumok tartása, vizsgáztatás,
– évfolyam- és záródolgozatok témavezetése,
– tankönyvek, egyetemi jegyzetek, oktatási segédanyag írása,
– kutatásokban való részvétel, a kutatási eredmények publikálása,
– továbbá a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktorjelölti jogviszony létesítése,
– legalább négy év felsõoktatási gyakorlat,
– tudományos tevékenység,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját,
– szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– publikációs jegyzékét.
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A kinevezés határozott idõre szól.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül történik.

Prof. Dr. Szûcs Ferenc s. k.,
rektor

A PANNON EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Magyar Nyelvtudományi Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi tanár feladata: a szöveg lingvisztika és nyelvészeti stilisztika oktatása, elõadások tartása és szemi-
náriumok vezetése, tananyagfejlesztés, a hallgatók diákköri tevékenységének segítése és irányítása, közremûködés a kar
interdiszciplináris doktori iskolájának programjában alprogramvezetõként.
A pályázó rendelkezzen magyar nyelv és irodalom szakos diplomával, legalább húszéves felsõoktatási gyakorlattal, tu-
dományos fokozattal és habilitációval, több nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsgával, hazai és nemzetközi kapcsola-
tokkal és egyetemi tanártól elvárható szintû publikációs tevékenységgel.
Legyen tudományágának mértékadó, hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert kutatója. Legyen iskolateremtõ
egyéniség, oktató- és tudományos tevékenységével igazolja, hogy alkalmas a hallgatók, a doktoranduszok és a fiatalabb
oktatók tudományos munkájának irányítására.
A pályázatok beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 90 napon belül kerül sor.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR
Fizioterápiás Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata a tanszék képviselete, a gyógytornász szakirány oktatásának és az ezzel összefüg-
gõ tudományos munkának az irányítása, szervezése és fejlesztése, részvétel az oktatási feladatok ellátásában. Gazdál-
kodnia kell a kari keretbõl a tanszék rendelkezésére álló pénzeszközökkel, közre kell mûködnie a kar hazai és nemzetkö-
zi kapcsolatainak szervezésében, és együtt kell mûködnie a kar más oktatási és egyéb szervezeti egységeivel.
A pályázónak rendelkeznie kell gyógytornász szakképzettséggel és humánkineziológus vagy egészségtantanár egyetemi
diplomával, a felsõoktatásban a gyógytornászképzés területén szerzett legalább ötéves gyakorlattal, valamint legalább
három év felsõoktatási vezetõi gyakorlattal. Az elbírálásnál elõnyt jelent az orvos- és egészségtudomány vagy sporttudo-
mány területén szerzett doktori fokozat.
Pályázhatnak azok az egyetemi vagy fõiskolai tanárok, továbbá doktori (PhD)-fokozattal rendelkezõ egyetemi vagy fõ-
iskolai docensek, akik a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

A megbízás 3 évre szól.
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Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata a tanszék képviselete, a szociális munka alapképzés, a szociális munkás szakirá-
nyú képzés, továbbképzés oktatásának és az ezzel összefüggõ tudományos munkának az irányítása, szervezése és fej-
lesztése, részvétel az oktatásban. Gazdálkodnia kell a kari keretbõl a tanszék rendelkezésére álló pénzeszközökkel, közre
kell mûködnie a kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak szervezésében és együtt kell mûködnie a kar más oktatási és
egyéb szervezeti egységeivel.
A pályázónak rendelkeznie kell szociális munkás vagy jogi vagy szociológus vagy szociálpolitikus egyetemi diplomá-
val, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, továbbá legalább hároméves vezetõi gyakorlattal.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociálismunkás-képzésben szerzett tapasztalat.
Pályázhatnak azok az egyetemi vagy fõiskolai tanárok, továbbá doktori (PhD)-fokozattal rendelkezõ egyetemi vagy fõ-
iskolai docensek, akik a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

A megbízás 3 évre szól.

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

A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített fel-
tételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül egy eredeti és öt fénymásolt példányban a Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeirõl a (62)
544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Alkotmányjogi Tanszékére
további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata alkotmányjog témakörben szemináriumok, illetve szakszemináriumok vezeté-
se, elõadások tartása, valamint a tudományos diákköri munka vezetésében való közremûködés. További feladata évfo-
lyam- és szakdolgozatok készítésében konzulensi feladatok ellátása, valamint a számonkérésekben (vizsgáztatás) való
közremûködés.
A pályázónak rendelkeznie kell állam- és jogtudományi diplomával és tudományos minõsítéssel e tudományterületen,
valamint legalább két középfokú állami nyelvvizsgával.
Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályázók, akik az alkotmányjog terén már több publikációval rendelkeznek, és
ezek között neves külföldi jogi folyóiratban megjelent publikáció is van.
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Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszék oktatási és kutatási feladataiban való intenzív részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell summa cum laude minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diplomával és tudomá-
nyos minõsítéssel e tudományterületen, valamint legalább két idegen nyelv ismeretét igazoló nyelvvizsgával, illetve
azzal egyenértékû bizonyítvánnyal.
Elõnyt élveznek azok a pályázók, akik a jogszociológia és a jogbölcselet terén már több publikációval rendelkeznek.

Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszék oktatási-kutatási és tudományos munkájában való részvétel, így külö-
nösen munkajog és szociális jog tantárgyból elõadás, illetve gyakorlatok tartása, az általa elõadott tantárgyak fejlesztése.
Részt kell vennie a tankönyv- és jegyzetírásban is.
A pályázónak rendelkeznie kell summa cum laude minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diplomával, doktori fo-
kozattal e tudományterületen, valamint legalább két középfokú C típusú állami nyelvvizsgával.
A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a munkajog területén már több publikációval, illet-
ve magyar és idegen nyelvû konferencia-elõadással rendelkeznek.

Összehasonlító Jogi Intézetébe
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézet oktatási és kutatási feladataiban való intenzív részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell állam- és jogtudományi egyetemi diplomával és tudományos minõsítéssel e tudományte-
rületen, valamint legalább két idegen nyelv ismeretét igazoló nyelvvizsgával, illetve azzal egyenértékû bizonyítvánnyal.
Elõnyt élveznek azok a pályázók, akik a délszláv jog terén már több publikációval rendelkeznek és ezek között külföldi
jogi folyóiratban megjelent publikáció is van.

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékére
két egyetemi docensi munkakörre

A) A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszék oktatási-kutatási és tudományos munkájában való részvétel és
szakmai irányítása. Különösen a Polgári jog tantárgyból a nappali és a kecskeméti képzésben elõadás, illetve gyakorla-
tok, míg Értékpapírjog tantárgyból a nappali, a levelezõ, illetõleg a kecskeméti képzésben elõadások tartása. További fel-
adata az általa elõadott és gondozott tantárgyak fejlesztése, önálló kutatómunka, tudományos alkotó- és publikációs te-
vékenység folytatása, rendszeres részvétel tankönyv- és jegyzetírásban, továbbá a hallgatók és a tanszék fiatal kutatói tu-
dományos tevékenységének irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell állam- és jogtudományi egyetemi diplomával, doktori fokozattal e tudományterületen,
valamint legalább két középfokú állami nyelvvizsgával.
A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a polgári jog területén már több publikációval, illet-
ve magyar és idegen nyelvû konferencia-elõadással rendelkeznek.

B) A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszék oktatási-kutatási és tudományos munkájában való részvétel, így
különösen a polgári jog tantárgyból elõadás, illetve gyakorlatok tartása, valamint az általa elõadott tantárgy fejlesztése.
Részt kell vennie a tankönyv- és jegyzetírásban is.
A pályázónak rendelkeznie kell summa cum laude minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diplomával, doktori fo-
kozattal e tudományterületen, valamint legalább két középfokú állami nyelvvizsgával.
A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a polgári jog területén már több publikációval, illet-
ve magyar és idegen nyelvû konferencia-elõadással rendelkeznek.
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
ANGOL–AMERIKAI INTÉZETÉNEK
Angol Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kurzusok tartása elsõsorban angol nyelvészet tárgykörben, különös tekintettel
az elméleti nyelvészet, a fonetika és a fonológia területére angol és amerikanisztika szakos, valamint a nyelvészeti dok-
tori képzésben részt vevõ hallgatók számára. Feladata továbbá szakdolgozatok vezetése, a tanszéki diákköri munkák
irányítása, részvétel a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolá-
sában.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal nyelvészetbõl, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel és leg-
alább tízéves egyetemi oktatói gyakorlattal.

MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI INTÉZETÉNEK
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kurzusok tartása elsõsorban interkulturális kommunikáció, kulturális antro-
pológia és kultúratudomány tárgykörben kommunikáció szakos, valamint a karon folyó társadalomtudományos képzé-
sekben részt vevõ hallgatók számára. Feladata továbbá szakdolgozatok vezetése, a tanszéki diákköri munkák irányítása,
részvétel a tanszék tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal az európai etnológia, a kulturális antropológia vagy az interkulturális
kommunikácó területén, oktatói tapasztalattal doktori képzésben, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel, vala-
mint legalább tízéves egyetemi oktatói gyakorlattal.

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékére
további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások és szemináriumok tartása elsõsorban a 18–19. századi világirodalom,
továbbá retorika, poétika és esztétika tárgykörben magyar szakos, valamint összehasonlító irodalom- és kultúratudo-
mány képzésben részt vevõ hallgatók számára. Feladata emellett a világirodalmi és az összehasonlító irodalom- és kul-
túratudományi képzések koordinálása, szakdolgozatok vezetése, a tanszéki diákköri munkák irányítása, a tanszéki hon-
lap szerkesztése. Részt kell vennie a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsola-
tainak ápolásában is.
A pályázónak rendelkeznie PhD-fokozattal irodalomtudományból, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel (kü-
lönös tekintettel a nemzetközi kutatói, elõadói és publikációs tapasztalatokra), legalább tízéves egyetemi oktatói gyakor-
lattal, valamint kiváló angol- és németnyelv-ismerettel.

NÉPRAJZI, ÓKORTUDOMÁNYI, ORIENTALISZTIKAI ÉS RÉGÉSZETI INTÉZETÉNEK
Klasszika-Filológiai Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kurzusok tartása elsõsorban latinszöveg-olvasások, retorika, antik mûvelõdés-
történet, római irodalomtörténet tárgykörben klasszika–filológia BA- és MA-, latintanár szakos MA-, kredites latin és
görög szakos, valamint latin és görög minor szakos képzésben részt vevõ hallgatók számára. Feladata továbbá szakdol-
gozatok témavezetése, a tanszéki diákköri munkák irányítása. Részt kell vennie a tanszék doktori képzésében, tudomá-
nyos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolásában is.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal ókortudományból, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel és
legalább tízéves egyetemi oktatói gyakorlattal.
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TÁRSADALOMELMÉLETI INTÉZETÉNEK
Filozófia Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kurzusok tartása elsõsorban ókori görög és újkori egyetemes filozófiatörténet,
valamint kortárs francia filozófia, illetve etika tárgykörben filozófia szakos és a szabad bölcsészet képzésben részt vevõ
hallgatók számára. Feladata továbbá szakdolgozatok témavezetése, a tanszéki diákköri munkák irányítása. Részt kell
vennie a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolásában is.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal filozófiából, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel, magas
szintû francianyelv-ismerettel és legalább tízéves egyetemi oktatói gyakorlattal.

Szociológia Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kurzusok tartása elsõsorban szociológiatörténeti és elméleti szakszociológiai és
kvalitatív módszertani tárgykörben szociológia szakos, valamint társadalomtudományi képzésben részt vevõ hallgatók
számára. Feladata továbbá szakdolgozatok témavezetése, a tanszéki diákköri munkák irányítása. Részt kell vennie a
tanszék tudományos kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolásában is.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal szociológia tudományágból, elismert tudományos és szakmai tevékeny-
séggel és legalább tízéves egyetemi oktatói gyakorlattal.

TÖRTÉNETI INTÉZETÉNEK
Középkori Egyetemes Történeti Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kurzusok tartása elsõsorban a Brit szigetek, Skandinávia középkori története,
valamint a történeti földrajz tárgykörében történelem szakos (BA, MA), valamint kiegészítõ levelezõ képzésben és szak-
irányú továbbképzésben részt vevõ hallgatók számára. Feladata továbbá szakdolgozatok témavezetése, a tanszéki diák-
köri munkák irányítása. Részt kell vennie a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, nemzetközi
kapcsolatainak ápolásában, valamint a kar és az intézet oktatásszervezési és a szak oktatásmodernizálási feladatainak
megvalósításában.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal történettudományból, elismert tudományos és szakmai tevékenységgel
és legalább tízéves egyetemi oktatói gyakorlattal.

Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kurzusok tartása elsõsorban középkori magyar történet tárgykörben történelem
szakos, valamint medievisztika képzésben részt vevõ hallgatók számára. Feladata továbbá szakdolgozatok témavezeté-
se, a tanszéki diákköri munkák irányítása. Részt kell vennie a tanszék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájá-
ban, nemzetközi kapcsolatainak ápolásában is.
A pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal történettudományból, elismert hazai és nemzetközi tudományos és szak-
mai tevékenységgel és legalább tízéves egyetemi oktatói gyakorlattal.

ÚJLATIN KULTÚRÁK INTÉZETÉNEK
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszékére
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elsõsorban az olasz nyelvészeti, dialektológiai elõadások és szemináriumok tar-
tása, a témakörbe tartozó szakdolgozatok, továbbá a tanszéken folyó OTDK-munka irányítása. Részt kell vennie a tan-
szék doktori képzésében, tudományos kutatómunkájában, valamint nemzetközi kapcsolatainak ápolásában is.
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A pályázónak rendelkeznie kell olasz nyelvészeti PhD-fokozattal, megfelelõ számú önálló könyv formájában is megje-
lent publikációkkal és legalább tízéves egyetemi oktatói gyakorlattal.

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
Gyógyszerkémiai Intézetébe
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézet szerkezetvizsgáló kutatólaboratóriumának vezetése, valamint tanter-
mi elõadások tartása Kvalitatív analízis és Gyógyszerkutatás címû tárgyakból.
A pályázónak rendelkeznie kell gyógyszerészi, vegyészi vagy vegyészmérnöki diplomával, PhD-fokozattal, habilitáció-
val és legalább tízéves, egyetemen töltött oktatási gyakorlattal, angol nyelven elõadói és vitakészséggel, valamint hazai
és jelentõs nemzetközi publikációs tevékenységgel.

MÉRNÖKI KAR
Élelmiszermérnöki Intézetébe
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az Élelmiszermérnök BSc- és MSc-szakokon az Édesipari technológia és Édes-
ipari szakgéptan tantárgyak, a Mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc szakon az Élelmiszeripari szaktech-
nológiák és szakgéptan tárgyak elõadásának és gyakorlatának tartása magyar nyelven. A graduális és posztgraduális
mérnökképzésben a tantárgyakhoz kapcsolódó jegyzetek írása, oktatást segítõ módszerek és eszközök fejlesztése.
A hozzá beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítása, a hallgatók vizsgáztatása, a szakdolgozatot
készítõ és TDK-munkát végzõ hallgatók irányítása, kutatómunka végzése, valamint kapcsolattartás hazai és nemzetközi
felsõoktatási és kutatási intézetekkel.
A pályázónak rendelkeznie kell okleveles élelmiszer-ipari mérnök végzettséggel, agrártudományok területén szerzett
doktori (PhD)-fokozattal, legalább tizennyolc éves élelmiszer-ipari felsõoktatási, ezen belül legalább tízéves oktatói
gyakorlattal, elismert tudományos kutatói tevékenységgel, valamint igazolható pályázati projektmenedzsment területen
szerzett gyakorlattal. A pályázónak alkalmasnak kell lennie a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek
tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, valamint elõadások tartására idegen nyelven.

Élelmiszermérnöki Intézetébe
további jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az Élelmiszermérnök BSc-szakon az Élelmiszer- és ipari mikrobiológia, az
Élelmiszermérnök MSc-szakon az Élelmiszeripari biotechnológia és az Élelmiszeripari toxikológia tantárgyak oktatása,
a hallgatók vizsgáztatása, a tantárgyakhoz kapcsolódó jegyzetek írása, valamint az oktatást segítõ módszerek és eszkö-
zök fejlesztése. Feladata továbbá a hozzá beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának, valamint a szakdol-
gozatot készítõ és TDK-munkát végzõ hallgatók tevékenységének irányítása, kutatómunka végzése, kutatási eredmé-
nyek publikálása, továbbá kapcsolattartás hazai és nemzetközi felsõoktatási és kutatási intézetekkel.
A pályázónak rendelkeznie kell vegyész szakos egyetemi végzettséggel, biológia tudományterületen szerzett kandidátusi
fokozattal, legalább nyolcéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal, legalább huszonöt éves biokémiai és molekuláris bioló-
giai szakmai gyakorlattal, legalább tízéves alkalmazott kutatási projektek szervezése és menedzselése területen szerzett
gyakorlattal, elismert tudományos kutatói tevékenységgel, bejegyzett szabadalmakkal, valamint államilag elismert kö-
zépfokú C típusú angol és orosz nyelvvizsgával. A pályázónak alkalmasnak kell lennie a hallgatók, a doktori képzésben
részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, valamint elõadások tartására idegen
nyelven.

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézetébe
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az Élelmiszeripari környezetgazdálkodás modulhoz kapcsolódó Környezetvé-
delmi technika, Környezetgazdálkodás és Környezetmérnöki ismeretek tantárgyak tantárgyi programjának és tananya-
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gának elkészítésében és oktatásában való aktív közremûködés, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara és Termé-
szettudományi és Informatikai Kara gondozásában indított és indítani tervezett mérnöki BSc- és MSc-szakokon a kör-
nyezettechnikával kapcsolatos tantárgyak tervezése, kidolgozása és gondozása, a tantárgyakhoz kapcsolódó jegyzetek
írása, valamint az oktatást segítõ módszerek és eszközök fejlesztése. További feladata a hozzá beosztott oktatók tanul-
mányi és tudományos munkájának, a szakdolgozatot és TDK-dolgozatot készítõ hallgatók tevékenységének, valamint az
intézeti TDK-munka irányítása, a környezetgazdálkodással kapcsolatos kutatások koordinálása, kutatómunka végzése,
kutatási eredmények publikálása, valamint pályázatokban és kari bizottságok munkájában való aktív részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell kémia–fizika szakos középiskolai tanári egyetemi végzettséggel, környezetvédõ szakosí-
tó szakképzettséggel, környezettudomány területén szerzett PhD-fokozattal, legalább nyolcéves felsõoktatási oktatói és
szakmai gyakorlattal, igazoltan elismert tudományos kutatási tevékenységgel, magyar és angol nyelvû publikációkkal.

Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetébe
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az Emberi erõforrás-menedzsment, a Bevezetés a regionális és városgazdaság-
tanba, a Projektmenedzsment és a Vezetésszervezés elõadások és gyakorlatok tartása a nappali és levelezõ tagozatos
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) képzésben, vizsgáztatás, a tantárgyakhoz kapcsolódó jegyzetek írása,
valamint az oktatást segítõ módszerek és eszközök fejlesztése. További feladata a hozzá beosztott oktatók tanulmányi és
tudományos munkájának, szakdolgozatot és TDK-dolgozatot készítõ hallgatók tevékenységének irányítása, a munka-
erõpiac rugalmasságának, illetve a regionális fejlõdés hosszú távú tendenciáinak témaköreiben kutatómunka végzése,
kutatási eredmények publikálása, valamint kapcsolattartás hazai és külföldi felsõoktatási és kutatási intézetekkel.
A pályázónak rendelkeznie kell történelem és földrajz szakos középiskolai tanári, valamint humán szervezõ egyetemi
végzettséggel, közgazdaság-tudomány/regionális tudomány, valamint történelemtudomány területeken szerzett PhD-fo-
kozattal, legalább nyolcéves oktatói és szakmai gyakorlattal, igazoltan elismert tudományos kutatási tevékenységgel, ál-
lamilag elismert angol középfokú német alapfokú nyelvvizsgával. A pályázónak alkalmasnak kell lennie a hallgatók, a
doktori képzésben részt vevõk és a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére, valamint arra, hogy
idegen nyelven elõadást tartson. Nemzetközi szinten mûvelje tudományterületét, publikáljon, legyen alkalmas új tantár-
gyak programjának kialakítására, elõadásainak, gyakorlatainak megtartására.

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézetébe
két fõiskolai docensi munkakörre

A) A kinevezendõ fõiskolai docens feladata az Anyagismeret és Gyártástechnológia tantárgy tantárgyi programjának és
tananyagának, valamint a karon indítani tervezett szakok mûszaki képzési programjának kidolgozásában, a tantárgyi
programok elkészítésében való aktív közremûködés, jegyzetek írása, valamint az oktatást segítõ módszerek és eszközök
fejlesztése. További feladata az intézeti TDK-munkába való bekapcsolódás, a szakdolgozatot és TDK-dolgozatot készí-
tõ hallgatók tevékenységének irányítása, speciális mûszaki témakörökhöz, mûszaki innovációhoz kapcsolódó kutatások
koordinálása, kutatómunka végzése, kutatási eredmények publikálása, pályázatokban való aktív részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell okleveles gépészmérnöki végzettséggel, agrár-mûszaki tudományterületen szerzett
PhD-fokozattal, legalább tizenöt éves felsõoktatási oktatói és szakmai gyakorlattal, legalább huszonöt éves szakmai ipa-
ri tervezõi gyakorlattal, bejegyzett szabadalmakkal, igazoltan elismert tudományos kutatási tevékenységgel, magyar és
angol nyelvû publikációkkal.

B) A kinevezendõ fõiskolai docens feladata a Biometria és a Mûszeres minõség-ellenõrzés matematikai alapjai tantár-
gyak programjának, tananyagának elkészítésében való aktív közremûködés, a nevezett tantárgyak oktatása az Élelmi-
szermérnök BSc-képzésben, jegyzetek írása, valamint az oktatást segítõ módszerek és eszközök fejlesztése. További fel-
adata az intézeti TDK-munkába való bekapcsolódás, a szakdolgozatot és TDK-dolgozatot készítõ hallgatók tevékenysé-
gének irányítása, az intézeti kutatásokhoz kapcsolódó matematikai statisztikai értékelések koordinálása, kutatómunka
végzése, kutatási eredmények publikálása, pályázatokban való aktív részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell okleveles matematikusi és matematikai tanári végzettséggel, ECDL-vizsgáztatói igazol-
vánnyal, az élelmiszer-tudomány területén szerzett PhD-fokozattal, legalább húszéves felsõoktatási oktatói és szakmai
gyakorlattal, igazoltan elismert tudományos kutatási tevékenységgel, magyar és angol nyelvû publikációkkal.
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Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetébe
fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata az Élelmiszeripari gazdaságtan, a Vállalati gazdaságtan és a Mezõgazdasági
üzemtan elõadások és gyakorlatok tartása a nappali és levelezõ tagozatos Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
BSc-, Mezõgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök BSc-, valamint az Élelmiszermérnök BSc-képzésben, vizsgáz-
tatás, a tantárgyhoz kapcsolódó jegyzetek írása, valamint az oktatást segítõ módszerek és eszközök fejlesztése. További
feladata a hozzá beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának, a szakdolgozatot és TDK-dolgozatot készítõ
hallgatók tevékenységének irányítása, a különleges élelmiszerek piacnövelési lehetõségei témakörben kutatómunka
végzése, kutatási eredmények publikálása, valamint együttmûködés hazai felsõoktatási és kutatási intézetekkel.
A pályázónak rendelkeznie kell közgazdász tanár egyetemi végzettséggel, gazdálkodás- és szervezéstudományok terüle-
tén szerzett PhD-fokozattal, legalább hétéves oktatói és szakmai gyakorlattal, igazoltan elismert tudományos kutatási te-
vékenységgel, valamint államilag elismert német középfokú és angol alapfokú nyelvvizsgával.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékére
fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata Társadalom- és szociálpolitika-elmélet, Közgazdaságtani alapok és Egészség-
ügyi ellátás etikája tárgyak oktatása, elõadások tartása és szemináriumok vezetése két félév átlagában legalább heti 12
órában, vizsgáztatás és vizsgabizottságok irányítása, továbbá részt kell vennie záróvizsga-bizottságok munkájában is.
További feladata tantárgyainak tartalmi és módszertani fejlesztése, kapcsolódó tanulmányi segédletek, jegyzetek írása,
önálló kutatómunka végzése, az eredmények publikálása. További feladata a hazai és a nemzetközi szakmai közéleti te-
vékenységben való részvétel, elõadások tartása, továbbá a tanszéki TDK-tevékenység támogatása. Közre kell mûködnie
a szociális ellátásban jelentkezõ gyakorlati feladatok megoldásában, és fel kell készülnie a habilitációra is.
A pályázónak rendelkeznie kell doktori (PhD) fokozattal a történelemtudomány területén, legalább tízéves szakmai gya-
korlattal egészségügyi és/vagy szociális felsõoktatási területen, saját kutatásokat dokumentáló önálló publikációkkal,
saját vagy társszerzõkkel írt jegyzettel.

JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR
MÛVÉSZETI INTÉZETÉNEK
Ének-zene Tanszékére
fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata a hangképzés, magánének, kamaraének tárgyak oktatása, szakdolgozatok, tudo-
mányos-mûvészeti diákköri tevékenységek irányítása, részvétel a tanító- és óvodapedagógus-képzésben és a vizsgabi-
zottságok munkájában. Be kell kapcsolódnia a tanszék oktatómunkáját érintõ szervezési és adminisztratív tevékenysé-
gekbe, illetve pályázati munkába. További feladata önálló mûvészi munka végzése, valamint részvétel a hazai és nem-
zetközi zenei élet eseményeiben.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú középiskolai tanári diplomával, elismert énekesi tevékenységgel, Liszt Fe-
renc-díjjal, Bartók–Pásztory-díjjal és érdemes mûvészi címmel. Rendelkezzen továbbá külföldön végzett szakmai tevé-
kenységgel is.

Rajz–mûvészettörténet Tanszékre
fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata mintázás, formatan, rajzolás-festés, grafika tárgyak oktatása, szakdolgozatok,
tudományos diákköri dolgozatok témavezetése. Legyen jártas az üveg-, szobrász-, festõ- és grafikamûvészetben is.
A pályázónak rendelkeznie kell Iparmûvészeti Fõiskolán szerzett üvegtervezõi diplomával, továbbá szakterületén több-
éves szakmai gyakorlattal, DLA-fokozattal vagy azzal egyenértékû állami kitüntetéssel. A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent az országos szakmai szervezetekben betöltött tagság.
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NEMZETI INTÉZETÉNEK
Román Nemzetiségi Tanszékére
fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata a módszertani kultúra fejlesztése területén színvonalas elõadások és gyakorla-
tok tartása, amelyek magukban foglalják a hazai általános iskolákban folyó román nyelv oktatására vonatkozó aktuális
ismereteket is. Legyen alkalmas a hallgatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására is.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi diplomával, tudományos (PhD) fokozattal, legalább ötéves felsõok-
tatási tapasztalattal.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot, az ÁOK-ra pályázók esetén kitöltött pályázati kérdõívet is,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs, valamint hivatkozási jegyzéket, az ÁOK-ra pályázók esetén különlenyomatokat is,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázók anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

Valamennyi kiírt pályázat esetén a pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben és a Szegedi Tudomány-
egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az egyetemi és fõiskolai docensi munkakör betöltéséhez
szükséges feltételeknek.
A pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeirõl a (62)
544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
kancellári megbízatás ellátására

A megbízatás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség, egyetemi doktori cím,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló, teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás,
– többéves magasabb vezetõi gyakorlat, a fõiskola szerkezetének és tevékenységének ismerete,
– egy világnyelv ismerete,
– a pályázónak meg kell felelnie a 2005. évi CXXXIX. a felsõoktatásról szóló törvényben és a fõiskola vezetõi követel-
ményrendszerében foglaltaknak.
Pályázatot a fõiskola teljes munkaidõben foglalkoztatott vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A kancellár feladatai:
– irányítja a fõiskola igazgatási szervezeteinek ügyintézõ, ügyviteli tevékenységét és összehangolja a karok, a közpon-
tok és ás gazdálkodó egységek ilyen irányú tevékenységét,
– igazgatási kérdésekben segíti a fõiskola vezetõinek munkáját,
– a Szenátus, a Rektori Tanács és a Gazdasági Tanács titkáraként részt vesz az ülések elõkészítésében, szervezi és ellen-
õrzi a határozatok végrehajtását, gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetõk, dolgozók, hallgatók a
fõiskolai szabályzatokat, a Szenátus és a Rektori Tanács, Gazdasági Tanács határozatait, döntéseit, állásfoglalásait meg-
ismerjék,
– gondoskodik a fõiskolai döntések, határozatok, jogszabályokkal való összhangjáról,
– koordinálja a fõiskola minõségirányítási tevékenységét és humánpolitikai ügyviteli munkáját,
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– irányítja a Rektori Hivatal munkáját, munkáltatói jogokat gyakorol a Rektori Hivatal szervezeti egységeinek dolgozói
vonatkozásában,
– a fõiskolai PR-tevékenység koncepciója kidolgozásának koordinálása, felügyelete, irányítása és ellenõrzése,
– minden olyan feladat, amivel a rektor megbízza,
– a rektor által meghatározott módon és körben aláírási, kiadmányozási és utalványozási jogkör gyakorlása.
A kancellár feladatát a rektor közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
A megbízatás 2008. július 1-jétõl 2013. június 30-ig terjedõ idõtartamra szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– igazgatási, illetõleg oktatási, kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– a fõiskola igazgatási tevékenységével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás közlönyben való megjelenését követõ harmincadik nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ minimum harminc nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a fõiskolán prof. dr. Rudas Imre rektor ad. Telefonszáma: 666-5602.
A pályázatot mellékleteivel együtt 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) prof. dr. Rudas Imre a Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/B) rektora részére kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola kancellári megbízatására”.

kollégiumigazgatói megbízatás ellátására

A megbízatás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– fõiskolai vagy egyetemi szintû végzettség,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló foglalkoztatás,
– legalább 5 éves oktatási-nevelési gyakorlat, illetve felsõoktatási kollégiumvezetõi gyakorlat,
– mûszaki-gazdasági ismeretek;
– elkötelezettség a felsõoktatási fejlesztési programok teljesítése, és a kollégiumvezetés menedzseri szemléletû megújí-
tása iránt,
– a pályázónak meg kell felelnie a 2005. évi CXXXIX. a felsõoktatásról szóló törvényben és a fõiskola vezetõi követel-
ményrendszerében foglaltaknak.
Pályázatot a fõiskola teljes munkaidõben foglalkoztatott munkatársai nyújthatnak be, pedagógiai végzettség elõnyt
jelent.

A kollégiumigazgató feladatai:
– a kollégiumban folyó pedagógiai munka irányítása, szervezése és ellenõrzése,
– a kollégium üzemeltetésével és gazdálkodásával összefüggõ vezetõi feladatok ellátása,
– dönt a kollégium minden olyan ügyében, melyet az SZMSZ, illetve más belsõ szabályzat a hatáskörébe utal,
– a kollégium területein dolgozók munkájának irányítása, ellenõrzése,
– a fõiskolai többi szervezeti egységeivel, a hallgatói önkormányzatokkal való konstruktív együttmûködés,
– kapcsolattartás a bérelt szálláshelyekkel.
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A kollégiumigazgató feladatát a fõiskola általános és oktatási rektorhelyettese közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett
látja el.
A kollégiumigazgató feladatait részletesen a fõiskolai Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.
A megbízatás 2008. július 1-jétõl 2013. június 30-ig terjedõ idõtartamra szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi vezetõi tevékenységét,
– a kollégium vezetésére vonatkozó terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, határozatlan idõre szóló kinevezést tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás közlönyben való megjelenését követõ harmincadik nap.

A pályázat intézményi elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ minimum harminc nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a fõiskolán dr. Horváth Elek általános és oktatási rektorhelyettes ad. Telefonszáma:
666-5990.
A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenést követõ 30 napon belül 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) prof. dr. Ru-
das Imre a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/B) rektora részére kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola kollégiumigazgatói megbízatására”.

REJTÕ SÁNDOR KÖNNYÛIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KARON
dékáni megbízatásának ellátására

A dékán fõbb feladata:
– a karon folyó képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenység irányítása, összehangolása, ellenõr-
zése,
– a kar rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti – rendel-
kezés,
– a kar nemzetközi kapcsolatainak irányítása, kapcsolattartás szakmai-érdekképviseleti és egyéb külsõ szervezetekkel,
– a kar humánpolitikai munkájának irányítása, valamint a munkáltatói, illetve a kiadmányozási jogkör gyakorlása.
A dékán feladatát a rektor közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– a kar oktatási profiljának megfelelõ mesterfokozat és szakképzettség,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló teljes munkaidejû vezetõ oktatói kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete.
– a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a fõiskola vezetõi követelményrendszere által meghatározott követelményeknek.
Pályázatot a fõiskola teljes munkaidõben foglalkoztatott munkatársai nyújthatnak be.
A megbízatás 2008. július 1-jétõl 2013. június 30-ig terjedõ idõtartamra szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai 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 nemzetközi életben való rész-
vételét,
– a fõiskola megpályázott karának tevékenységével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését.

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

A pályázat benyújtásának határideje: a felhívás közlönyben való megjelenését követõ harmincadik nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ minimum harminc nap.

A pályázatot mellékleteivel együtt, a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell prof.
dr. Rudas Imre a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/B) rektora részére benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki
Kar dékáni megbízatására”.

gazdasági fõigazgató megbízatás ellátására

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és közgazdasági, illetve pénzügyi vagy számviteli szakképzettség,
– gazdasági vezetõi többéves gyakorlat, elõnyben részesül a felsõoktatás területén kifejtett hosszabb vezetõi tevékeny-
ség,
– a pályázónak meg kell felelnie a 2005. évi CXXXIX. a felsõoktatásról szóló törvényben és a fõiskola vezetõi követel-
ményrendszerében foglaltaknak.

Pályázatot a fõiskolai fõállások munkatársai nyújthatnak be.

A gazdasági fõigazgató feladata:
A fõiskola mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása a felsõoktatásról szóló – többször módosí-
tott – 1992. évi LXXX. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata szerint, továbbá a fõiskola gazdálkodási sza-
bályzatában meghatározott gazdasági szervezetének irányítása.
A gazdasági fõigazgató a feladatát a rektor közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.
A megbízatás 2008. július 1-jétõl 2013. június 30-ig terjedõ idõtartamra szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– eddigi szakmai munkáját, vezetõi tevékenységét,
– a fõiskola mûködtetésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi terveit, és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,
– továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,
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– érvényes 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: a felhívás közlönyben való megjelenését követõ harmincadik nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ minimum harminc nap.

A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Gáti József kancellár ad. Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Telefon: 666-5604.
A pályázatot mellékleteivel együtt 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) prof. dr. Rudas Imre a Budapesti Mûszaki Fõ-
iskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/B) rektora részére kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola gazdasági fõigazgatói megbízatására”.

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

Az oktatási miniszter pályázatot hirdet
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 „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 oktatási, tudományos kutatási tevékenységének és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlása, a személyzeti munka irányítása,
– a fõiskola rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályi szerinti – ren-
delkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a fõiskola 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,
– 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.
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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 hiteles 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 jogosultak megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a fõiskolán Bakacsi Zita személyzeti vezetõ ad. Tel.: (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 KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA (Gyöngyös)
rektora pályázatot hirdet az alábbi álláshelyek betöltésére

GAZDÁLKODÁSI KAR
Turizmus és Területfejlesztési Tanszékére
határozatlan idejû fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata különösen: Vendéglátó vállalkozások menedzsmentje és gazdaságtana, Ven-
déglátás technológia és üzemszervezés, Vendéglátás gazdaságtana és marketingje, Rendezvényszervezés-rendezvény-
turizmus tantárgyak oktatása, vizsgáztatás, szakdolgozat-konzultáció, az oktatott szakterület anyagának folyamatos tar-
talmi és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása, rendszeres publikációs, szakirodalmi
tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, idegen nyelven is.

határozatlan idejû fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata különösen: Hivatás- és üzleti turizmus, Térinformatikai alkalmazások, Tárgyi
és szellemi kultúra, Protokoll/etikett az üzleti életben tantárgyak oktatása, vizsgáztatás, szakdolgozat-konzultáció, az
oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység
irányítása, rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, idegen nyel-
ven is, operatív szervezõmunka ellátása.

Számviteli és Pénzügyi Tanszékére
határozatlan idejû fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata különösen: vállalkozások ellenõrzése, valamint számvitel tantárgyak oktatása,
vizsgáztatás, szakdolgozat-konzultáció, az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerû-
sítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása, rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és
nemzetközi viszonylatban, idegen nyelven is.
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AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
Kertészeti Tanszékére
határozatlan idejû fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: Szõlõtermesztés, Borászat c. tantárgyak oktatása. Új tematikák, programok ké-
szítése, jegyzetek, tankönyvek, oktatási segédanyagok készítése. Önálló tudományos munka végzése, eredményeinek
publikálása. A tehetséges hallgatók munkájának segítése, hallgatók szakdolgozat-készítésének irányítása.

Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszékére
határozatlan idejû fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: Növénytan-Növényélettan, Ökológia, Természet és tájvédelem c. tantárgyak
tárgyfelelõssége és oktatása. Új tematikák, programok készítése, jegyzetek, tankönyvek, oktatási segédanyagok készíté-
se. Önálló tudományos munka végzése, eredményeinek publikálása. A tehetséges hallgatók munkájának segítése, hall-
gatók szakdolgozat-készítésének irányítása.

Általános követelmények:
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben elõírt követelmények,
– a fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt követelmények.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek
megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását),
– a szakirodalmi tevékenység és a tanácskozásokon megtartott elõadások jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat, szakmai díjakat igazoló oklevelek és bizonyítványok
másolatát,
– hazai és külföldi referenciák másolatait,
– magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás témáját és témavázlatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, hogy a pályázó pályázatban szereplõ személyes adatait a véleményezésben részt vevõ személyek, a pá-
lyázat elbírálásához szükséges mértékben és ideig megismerhetik.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Károly Róbert Fõiskola Fõtit-
kári Hivatalába 3 példányban benyújtani. Az elbírálás határideje a pályázati határidõ lejártától számított 60 nap.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Fõtitkári Hivatal munkatársai adnak. Cím: 3200 Gyöngyös,
Mátrai út 36., telefon: (37) 518-306.

Dr. Magda Sándor s. k.,
rektor

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLA (Debrecen)
pályázatot hirdet az
Anyanyelvi és Irodalmi Tanszék, a Technika Tanszék és a Testnevelési Tanszék
tanszékvezetõi tisztségére

A megbízás 2008. július 1-jétõl legfeljebb öt évre szól.
A tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató- és tudományos munkájának irányítása, szakmai programjának fejlesztése, a
tananyag korszerûsítése, a tanszék oktatói, szakmai és tudományos elõmenetelének segítése, a Szervezeti és Mûködési
Szabályzatból reá háruló feladatok ellátása.
Pályázhatnak: a fõiskolával fõállású munkaviszonyban álló vezetõ oktatók közül azok, akik a szakterületen legalább 5
éves felsõoktatási gyakorlattal, megfelelõ vezetõi tapasztalattal, a tanszék profiljába tartozó tudományterületen eredmé-
nyekkel, jelentõs szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek.
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Informatikai Oktatási és Szolgáltató Központ
vezetõi tisztségére

A megbízás 2008. július 1-jétõl legfeljebb öt évre szól.

A vezetõ feladata a központ tevékenységének irányítása, a fõiskola informatikai rendszere felügyeletének ellátása, a mû-
ködés biztosítása, a központ feladatkörébe tartozó oktatási feladatok szervezése, szakmai, módszertani feladatok ellátá-
sa, az informatika tananyagának fejlesztése, koordinálása.
Pályázhatnak: a fõiskolával fõállású munkaviszonyban álló oktatók közül azok, akik a szakterületen legalább 5 éves in-
formatikai, oktatói gyakorlattal, megfelelõ vezetõi tapasztalattal és jelentõs szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek.

Valamennyi tisztség betöltésének további feltétele a Magyarországi Református Egyház felsõoktatási törvényének való
megfelelés, továbbá a pályázónak vállalni kell azoknak a feladatoknak a teljesítését, amelyeket a fõiskola szabályzatai a
tanszékvezetõ, a központvezetõ számára meghatároznak és képesek a tanszéket/központot intézményi és egyéb fórumo-
kon megfelelõen képviselni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkakörét, beosztását,
– eddigi szakmai és vezetõi munkájának részletes bemutatását,
– iskolai végzettségének, tudományos fokozatának, nyelvismeretének megjelölését,
– szakirodalmi munkásságának ismertetését,
– tanszékvezetõi, központvezetõi elképzeléseit, továbbá
– az oktató-, tudományos kutatómunkájára vonatkozó terveit,
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát a fõiskola belsõ szabályzataiban meghatározott személyek és testületek
megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló oklevelek másolatait, fontosabb publiká-
ciók, tudományos munkák, díjak jegyzékét,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek az Oktatási Közlönyben való közzétételétõl számított
30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.

A pályázatot három példányban a fõiskola rektorához kell benyújtani: 4026 Debrecen, Péterfia u. 1–7. A pályázattal kap-
csolatban felvilágosítást a Rektori Hivatal ad. Telefon: (52) 412-980.

Dr. Csorba Péter s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Budaörs Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2040 Budaörs,
Szabadság út 134.

Farkasréti Pagony
Óvoda
2040 Budaörs,
Farkasréti u. 52.
Óvodavezetõ

Zippel-Zappel Nemzeti-
ségi Óvoda
2040 Budaörs,
Lévai u. 36.
Óvodavezetõ

Vackor Óvoda
2040 Budaörs,
Szabadság út 136.
Óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

Német nemzetiségi
óvodapedagógus v., pe-
dagógus-szakvizsga,
legalább 5 év német
nemzetiségi óvodapeda-
gógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc.: Budaörs Város Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal,
Közoktatási Iroda
f: tel.: (23) 447-853
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Budapest Fõváros XIII.
Ker. Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
1139 Budapest, Béke
tér 1.
Tel.: (1) 452-4397
Fax: (1) 452-4139

Egyesített Óvoda
1138 Budapest,
Karikás F. u. 12.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 10
év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû szakirányú
szakképzettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. május.
Juttatás: vp.: 500%.
Pc.: Budapest Fõváros XIII. Ker.
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal, Mûvelõdési, Ifjúsági és
Sport Osztály
Tel.: (1) 452-4118

Iskolaigazgató

Budaörs Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2040 Budaörs,
Szabadság út 134.

Herman Ottó Általános
Iskola és Budaörsi
Logopédiai Intézet
2040 Budaörs, Ifjúság
u. 6.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc.: Budaörs Város Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal, Köz-
oktatási Iroda
f. tel.: (23) 447-853

Budapest Fõváros XIII.
Ker. Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
1139 Budapest,
Béke tér 1.
Tel.: (1) 452-4397
Fax: (1) 452-4139

Ének-Zenei és Testne-
velési Általános Iskola
1134 Budapest,
Dózsa Gy. út 136.
Igazgató

Számítástechnikai Álta-
lános Iskola
1138 Budapest,
Gyöngyösi st. 7.
Igazgató

Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola
1138 Budapest,
Karikás F. u. 3.
Igazgató

Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola
1137 Budapest,
Radnóti M. u. 8–10.
Igazgató

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett tanári v.,
legalább 10 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû szakirányú
szakképzettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. május.
Juttatás: vp.: 300%.
Pc: Budapest Fõváros XIII. Ker.
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal, Mûvelõdési, Ifjúsági és
Sport Osztály
Tel.: (1) 452-4118
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Pannónia Általános
Iskola
1133 Budapest,
Tutaj u. 7–11.
Igazgató

Ady Endre Gimnázium
1139 Budapest,
Röppentyû u. 62.
Igazgató

Egercsehi–Bekölce–
Hevesaranyos–Eger-
bocs–Bátor–Szúcs
Közoktatási Intézmény-
fenntartó Mikrotérségi
Társulás
3341 Egercsehi,
Egri u. 8.
Tel.: (36) 585-001
Fax: (36) 585-000

Mikrotérségi Általános
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
3341 Egercsehi, Petõfi
S. u. 6.
Igazgató

Felsõfokú iskolai
(egyetemi szintû) v.,
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: a képviselõ-testület dönté-
sét követõen.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a határidõ lejártát követõ
elsõ közös képviselõ-testületi
ülés.
Pc.: Egercsehi Község Önkor-
mányzat, Tóth Andrásné polgár-
mester.

Egyéb vezetõ

Baja Város Önkor-
mányzata
6500 Baja,
Szentháromság tér 1.
Tel.: (79) 527-100
Fax: (79) 527-197

Központi-Alsóvárosi
Általános Mûvelõdési
Központ (óvoda, általá-
nos iskola, közmûvelõ-
dés, specialitás: horvát
és német nemzetiségi
nyelvoktatás, sport-
iskola)
6500 Baja, Szent Antal
u. 60.
Igazgató

Óvodapedagógus, álta-
lános iskola tanítói, ta-
nári vagy felsõfokú
népmûvelõ, mûvelõdés-
szervezõ v.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, horvát, német
nyelv ismerete.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati felhívás megje-
lenését követõ 60. nap utáni kép-
viselõ-testületi ülés.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat Központi-Alsóvárosi
Általános Mûvelõdési Központ
igazgató álláshelyére” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: dr. Révfy Zoltán polgármes-
ter.

Budaörs Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2040 Budaörs,
Szabadság út 134.

Nevelési Tanácsadó
2040 Budaörs,
Budapesti út 54.
Intézményvezetõ

A képzési kötelezett-
ségrõl és a pedagógiai
szakszolgálatokról
szóló 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet 3. §
(2) bekezdése szerinti
pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, a szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.
Elõny: vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Budaörs Város Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal, Köz-
oktatási Iroda
f.: tel.: (23) 447-853
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Vásárosnamény Város
Képviselõ-testülete Vá-
sárosnamény, Tamási
Á. u. 1.
Tel./fax: (45) 470-022
E-mail: dubniczne@
vasarosnameny.hu

Humán Szolgáltató
Központ
Intézményvezetõ

(integrált szociális in-
tézményként mûködõ,
szociális alapszolgálta-
tásokat, szakosított ellá-
tásokat, valamint
gyermekjóléti szolgálta-
tást nyújtó intézmény)

Ellátandó feladat: az in-
tegrált intézmény szak-
mai irányítása, az errõl
szóló központi jogsza-
bályok, valamint önkor-
mányzati rendeletek
szerint a feladatkörébe
tartozó valamennyi ön-
kormányzati feladat
végzésének megszerve-
zése, koordinálása, biz-
tosítása.

A személyes gondosko-
dást nyújtó szociális in-
tézmények szakmai
feladatairól és mûködé-
sük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet szerint, szak-
irányú szakképzettség,
felsõfokú szociális
alapvégzettség, orvos,
teológus, pszichológus,
felsõfokú egészségügyi
vagy pedagógus vég-
zettség mellett szociális
menedzseri, szociális
igazgatási szakirányú
v., gyógypedagógus,
pszichopedagógus, fel-
sõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás te-
rületén végzett munka-
körben szerzett
legalább 5 év szgy.,
szakvizsgával nem ren-
delkezõ pályázónak –
amennyiben nem men-
tesül letételének kötele-
zettsége alól –
nyilatkozatban kell vál-
lalnia annak a megbí-
zást követõ két éven
belül történõ megszer-
zését.
Elõny: felsõfokú szoci-
ális alapvégzettség,
szociális szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól, lejárta
után meghosszabbítható.
Pbhi: a Szociális és Munkaügyi
Közlönyben való megjelenéstõl
számított 30 napon belül.
Pehi: a pályázat képviselõ-testü-
let (mint munkáltató) által törté-
nõ elbírálására – bizottsági
véleményezés után – a benyúj-
tásra nyitva álló idõt követõ 30
napon belül kerül sor, amelynek
eredményérõl valamennyi pályá-
zó írásban kap értesítést.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítési elõírás meglétét bizo-
nyító diploma, oklevél, illetve a
szociális szakvizsgáról szóló ok-
levél (vagy ezek közjegyzõ által
hitelesített másolatát), szociális
szakvizsgával nem rendelkezõ
pályázó esetében – amennyiben
nem mentesül letételének kötele-
zettsége alól – nyilatkozatot ar-
ról, hogy vállalja annak a
megbízást követõ két éven belül
történõ megszerzését, az elõírt
szakmai gyakorlat meglétének
hitelt érdemlõ igazolását, a pá-
lyázó nyilatkozatát, amely sze-
rint a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot kizárólag papír ala-
pon, ajánlott postai küldemény-
ként, „Pályázat a Humán
Szolgáltató Központ intézmény-
vezetõi álláshelyére” megjelölés-
sel kell benyújtani.
Pc: Vásárosnamény város jegy-
zõje
f.: Vásárosnamény Város Pol-
gármesteri Hivatala Egészség-
ügyi- és Szociális referense, aki
egyúttal biztosítja azt is, hogy a
pályázók az intézményt megis-
merhessék.
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Verpelét Nagyközség
Önkormányzata
3351 Verpelét,
Kossuth út 73.
Tel.: (36) 559-302

Petõfi Sándor Közössé-
gi Ház és Könyvtár
Közmûvelõdési Intéz-
mény
Igazgató

Felsõfokú közmûvelõ-
dési v., legalább 5 év
szgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pc.: Verpelét nagyközség pol-
gármestere.

Pályázati felhívás pedagógus állásokra

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

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

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus álláshelyek

Mackó-kuckó Óvoda
Békéscsaba, Orosházi
út 56–58.

Óvodapedagógus Elõny: Nagy Jenõné
„Óvodai Nevelés a Mû-
vészetek Eszközeivel”
program ismerete, szlo-
vák nyelvi képesítés.

Jelentkezés: Bohus Pálné óvoda-
vezetõ
Tel.: (66) 453-464
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Baross Ovi – Kinder-
garten Baros Óvoda
1201 Budapest,
Baross u. 79–81.
Tel.: (1) 289-0390
Fax: (1) 283-3625

Óvodapedagógus (hatá-
rozott idõre)

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., szgy.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot személyesen kell
benyújtani.

Kapocs Általános és
Magyar–Angol Két
Tannyelvû Iskola
1188 Budapest,
Kapocs u. 56.
Tel./fax: (1) 295-4629,
(1) 290-7353
kapocsiskola@kapocs-
iskola.hu

Napközis nevelõ (felsõ
tagozatba, részmunka-
idõ: 3/4 álláshelyre, ha-
tározott idõre)

Bármilyen szakos tanári
v.

ÁIE: azonnal.
Pbhi: megjelenéstõl számított 3
nap.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.

Gyöngyszem Óvoda
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 91.
Tel.: (1) 285-6937
Fax: (1) 289-0046

Óvodapedagógus (hatá-
rozott idõre)

Munkaköri feladatok:
óvodapedagógusi fel-
adatok ellátása az Okta-
tási Törvény és a Helyi
„Lépésrõl lépésre” ne-
velési program szerint.

felsõfokú v. A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot, és a
szakmai tevékenységek ismerte-
tését is.
A pályázókat a közzétételtõl
számított 15. nap után személyes
beszélgetésre hívják.

516. sz. Ipari Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
7200 Dombóvár,
Népköztársaság u. 21.
Tel.: (74) 465-725
Fax: (74) 466-732

Szakács szakoktató

Cukrász szakoktató

Szakirányú képesítés,
érettségi bizonyítvány,
szakirányú mestervizs-
ga, vagy szakirányú fõ-
iskolai v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget, szakképzettséget iga-
zoló okiratok hitelesített
másolatát, adatvédelmi nyilatko-
zatot is. A pályázatot A/4-es gé-
pelt oldalakon a szükséges
mellékletekkel személyesen kell
benyújtani.
Pc., f.: Vida János igazgató

Aranyhegyi Óvoda
2500 Esztergom, Kaán
u. 1/A
Tel./fax: (33) 413-282
E-mail: aranyhegyi-
ovi@invitel.hu

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Szalma Lászlóné óvoda-
vezetõ

Szentgyörgymezei
Óvoda
2500 Esztergom,
Rényi R. u. 2/A
Tel.: (33) 411-026

Óvodapedagógus Felsõfokú illetve fõis-
kolai óvodapedagógusi
v.

ÁEI: 2008. febr. 1.
Pc.: Marosi Miklósné óvoda-
vezetõ
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Martin János Szakkép-
zõ Iskola
3529 Miskolc, Áfonyás
u. 18/A.
Tel.: (46) 562-200
Fax: (46) 362-012

Faipari szakoktató

Kerékpárszerelõ szak-
oktató

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. febr. 1.
Pc.: Marti János Szakképzõ
Iskola
f.: Lénárt Györgyné igazgató

Kandó Kálmán
Szakközépiskola
3525 Miskolc,
Palóczy u. 3.
Tel.: (46) 500-930
Fax: (46) 500-938
E-mail:
kando@kkszki.hu

Informatika szakos
tanár

Villamosmérnök tanár

Matematika–fizika
szakos tanár

Adminisztrátor

Szakirányú egyetemi és
pedagógiai v.

Legalább középfokú is-
kolai v., gépírás.
Elõny: munkaügyben
való jártasság (KJT),
közigazgatásban szer-
zett gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: 2008. febr. 15.
Pc: Baghyné Urbán Ilona
igazgató

ÁEI: azonnal.
Pc.: Baghyné Urbán Ilona
igazgató

Dózsa György Általá-
nos Iskola
3060 Pásztó,
Nagymezõ út 36.
Tel./fax: (32) 460-795

2 fõ gyógytestnevelõ
szakos tanár

Feladatellátás: a pásztói
kistérség területén
Pásztón és két
decentrumban.

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. febr. 1.
Pbhi: 2008. jan. 25.
Pehi: 2008. jan. 30.
Pc.: Szivák Ilona igazgató

Szentgotthárdi Integrált
Általános Iskola, Gim-
názium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
9970 Szentgotthárd,
Széll K. tér 1.
Tel.: (94) 445-555
E-mail:
zene@sztgnet.hu

Gitár szakos tanár (heti
15 órás részfoglalkozá-
sú szerzõdéssel)

Ütõ szakos tanár (heti
11 órás részfoglalkozá-
sú szerzõdéssel)

Zenemûvészeti fõisko-
lai v., gitártanár szak

Zenemûvészeti fõisko-
lai v., ütõtanár szak

ÁEI: azonnal.
Pc.: Pénzes Tibor igazgató

Béri Balogh Ádám
Gimnázium
és Kollégium
7090 Tamási,
Bezerédj u. 1.
Tel.: (74) 471-633
Fax: (74) 473-916

Biológia–kémia szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. máj. 5.
Pc.: Örményiné Pápai Zsuzsanna
igazgató
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Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
2800 Tatabánya,
Verebély út 1.
Tel.: (34) 310-988,
(34) 427-429
E-mail:
korosi@kcss.sulinet.hu

Angol nyelvszakos ta-
nár (részfoglalkozású)

Szakirányú felsõfokú
iskolai v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola
2086 Tinnye,
Szabadság tér 3.
Tel.: (26) 335-015

Matematika–fizika sza-
kos tanár

Szakirányú v.
Elõny: ha a pályázó
harmadik szakja infor-
matika vagy angol
nyelv.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkezés, útiköltség-térí-
tés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképzettséget igazoló okira-
tok hiteles másolatát, a korábbi
jogviszonyokat tartalmazó iga-
zolásokat is.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

Zárás után érkezett közlemények

Közlemény „Szakmai tanulmányi versenyek 2007/2008.” címmel

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett versenyek

a) Szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyak versenye (SZÉTV)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi
tantárgyak országos tanulmányi versenyeit a szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató
szakközépiskolák azon tanulói számára, akiknek rendes érettségi vizsgája a versenykiírás tanévének május–júniusi vizs-
gaidõszakában esedékes, az alábbi szakmacsoportos bontásban hirdeti meg:

Ssz.
Szakmacsoport

Érettségi tantárgy

A döntõbe
behívható
tanulók
száma

A verseny idõpontja és helye
Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

1. Egészségügy szakmacsoport
Egészségügyi alapismeretek

20 Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 2-4.
Helye:
Déri Miksa Ipari Szakkö-
zépiskola
6724 Szeged,
Kálvária tér 7.
Gábor Dénes Gimnázium,
Mûszaki Szakközépiskola
és Kollégium
6724 Szeged,
Mars tér 14.
Vasvári Pál Közgazdasági
Szakközépiskola
6722 Szeged,
Gutenberg u. 11.

2500 Ft/fõ

2. Szociális szolgáltatások szakmacsoport
Szociális alapismeretek

20
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Ssz.
Szakmacsoport

Érettségi tantárgy

A döntõbe
behívható
tanulók
száma

A verseny idõpontja és helye
Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

3. Oktatás szakmacsoport
Oktatási alapismeretek

20 Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 2–4.
Helye:
Déri Miksa Ipari Szakkö-
zépiskola
6724 Szeged,
Kálvária tér 7.
Gábor Dénes Gimnázium,
Mûszaki Szakközépiskola
és Kollégium
6724 Szeged,
Mars tér 14.
Vasvári Pál Közgazdasági
Szakközépiskola
6722 Szeged,
Gutenberg u. 11.

2500 Ft/fõ

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
szakmacsoport
Mûvelõdési és kommunikációs alapis-
meretek

10

5. Gépészet szakmacsoport
Gépészeti alapismeretek

30

6. Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
Elektronikai alapismeretek

30

7. Informatika (szoftver) szakmacsoport
Informatikai alapismeretek

30

8. Vegyipar szakmacsoport
Vegyipari alapismeretek

10

9. Építészet szakmacsoport
Építészeti és építési alapismeretek

20

10. Könnyûipar szakmacsoport
Könnyûipari alapismeretek

20

11. Faipar szakmacsoport
Faipari alapismeretek

20

12. Nyomdaipar szakmacsoport
Nyomdaipari alapismeretek

10

13. Közlekedés szakmacsoport
Közlekedési alapismeretek

30

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás
szakmacsoport
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alap-
ismeretek

10

15. Közgazdaság szakmacsoport
a) Közgazdasági alapismeretek (üzleti
gazdaságtan) *

20

b) Közgazdasági alapismeretek (elméleti
gazdaságtan)

30

16. Ügyvitel szakmacsoport
Ügyviteli alapismeretek

24

17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport
Közgazdasági-marketing alapismeretek

30

18. Vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport
Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek

30

19. Egyéb szolgáltatások szakmacsoport
Rendészeti alapismeretek

10

20. Mezõgazdaság szakmacsoport
Mezõgazdasági alapismeretek

24

21. Élelmiszeripar szakmacsoport
Élelmiszeripari alapismeretek

16

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
Az országos döntõk valamennyi résztvevõje a többször módosított 100/1997. (VI. 13.) sz. Korm. rendelet 6. § (8) bekez-
dése, valamint a 41. § (5) bekezdése értelmében az adott vizsgatárgyból mentesül az érettségi vizsga letétele alól. A dön-
tõben részt vett tanulók 50%-a (a rangsor elsõ fele) emelt szintû jeles osztályzatot és százszázalékos minõsítést, a további
helyezettek középszintû jeles osztályzatot és százszázalékos minõsítést kapnak.

* A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) sz. Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján, középszintû jeles osztályzatot és százszázalékos minõsítést kap-
hatnak az országos verseny döntõjében résztvevõ versenyzõk.
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A szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyak versenyére az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül le-
het nevezni. A nevezések beküldési határideje: 2008. január 15.
A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizet-
ni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszá-
mára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján
közzéteszi.

b) Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akik-
nek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint
hirdeti meg:

Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

1. 03. Oktatás szakmacsoport Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 7–8.
Helye:
Raoul Wallenberg Humán
Szakközépiskola
és Gimnázium
1088 Budapest, Ludovika
tér 1.

2500 Ft/fõ

Pedagógiai verseny
52 1499 03 Pedagógiai asszisztens
54 1499 02 Gyermek- és ifjúságvédelmi

asszisztens
54 1499 01 Gyógypedagógiai asszisztens

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén résztvevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. §
(6) bekezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított Igazolás megküldésével értesíti a
Versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mû-
ködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni.
A nevezések határideje: 2008. január 15.
A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizet-
ni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszá-
mára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján
közzéteszi.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felhívása közlekedési szakmai tanulmányi versenyekre
2007/2008. tanév

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató – a versenyszabályzatban meghatározott –
szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május–júniusi vizs-
gaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

a) Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

13. Közlekedés szakmacsoport Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10–11.
Helye:
Bánki Donát Mûszaki
Középiskola
4400 Nyíregyháza, Korányi
F. u. 15.

2500 Ft/fõ
1. Közlekedés-technikai szerelõ

verseny
52 5241 02 Autószerelõ
52 5241 04 Repülõgép-szerelõ
51 5241 06 Kötöttpályásmotor- és

erõátviteliberendezés-
szerelõ

2. Közlekedés-elektronikai verseny
52 5241 01 Autóelektronikai

mûszerész
53 5423 05 Közlekedésautomatikai

technikus
52 5241 03 Repülõgép-mûszerész
51 5241 05 Kötöttpályásjármû-

villamossági szerelõ
51 5223 05 Közlekedésautomatikai

mûszerész
3. Közlekedés-technikai technikus

verseny
53 5441 05 Közlekedésgépészeti

technikus,
közútijármû-gépész

53 5441 06 Közlekedésgépészeti
technikus, vasútgépész

54 5441 01 Hajózási technikus
4. Út-, közlekedésépítõ verseny

52 5832 01 Közlekedésépítõ, hídépítõ
technikus

52 5832 02 Közlekedésépítõ,
informatikai technikus

52 5832 03 Közlekedésépítõ,
környezetvédõ technikus

52 5832 04 Közlekedésépítõ, útépítõ
technikus

52 5832 05 Közlekedésépítõ,
vasútépítõ technikus

5. Gépjármûüzemi verseny
52 7010 04 Közlekedésüzem-viteli,

szállítmányozási
technikus

52 7010 01 Közlekedésüzem-viteli,
gépjármûüzemi technikus

52 7010 02 Közlekedésüzem-viteli,
hajózási és kikötõi
technikus

52 3439 04 Szállítmányozási
ügyintézõ

6. Vasútüzemi verseny
52 7001 01 Vasútüzemvitel-ellátó
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Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni.
A határideje: 2008. január 15. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erikától a
06 (1) 431-6513-as telefonszámon.

b) Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)

Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
elõdöntõ döntõ

13. Közlekedés szakmacsoport Ideje:
2008. február 13. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. március 26–28.
Helye:
Gáspár András Szakközép-
iskola, Szakiskola és
Kollégium
6000 Kecskemét, Hunyadi
tér 2.

2500 Ft/fõ
1. 33 5241 02 Karosszérialakatos
2. 33 5233 01 Fényezõ-mázoló

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyekre (SZKTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A ne-
vezések határideje: 2008. január 15. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erikától a 06 (1)
431-6513-as telefonszámon.

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén résztvevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, illetve a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. §
(6) bekezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított Igazolás megküldésével értesíti a
Versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mû-
ködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A nevezési díj összegét a nevezés visszaigazolását követõen, az elõdöntõ írásbeli tételeinek átvétele elõtt kell megfizet-
ni. A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a meghirdetés szerinti döntõt rendezõ iskola számlaszá-
mára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A döntõt rendezõ iskolák számlaszámát az NSZFI a honlapján
közzé teszi.

dr. Bozzay Erika s. k.,
fõosztályvezetõ

Közlemény felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
dékáni tisztség betöltésére

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– állam- és jogtudományok területén szerzett tudományos fokozat,
– az egyetemmel létesített teljes munkaidejû munkaviszony,
– a költségvetési támogatás megállapítására a KRE ÁJK megjelölése,
– hazai és nemzetközi felsõoktatási, tudományos és szakmai kapcsolatok,
– elismert tudományos/szakmai tevékenység,
– legalább hároméves felsõoktatási vezetõi gyakorlat,
– tudományszervezési tapasztalat,
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– alkalmasság a kar oktatási, tudományos, igazgatási, gazdálkodási, humánpolitikai tevékenységének irányítására;
– EU-pályázatokkal kapcsolatos ismeretek.

A dékán feladata:
– a kar képviselete,
– a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és ellenõrzése,
– gazdálkodás a kar költségvetési kereteivel;
– az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározottak szerinti munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a kar oktatási, kutatási, tudományos tevékenységének továbbfejlesztése,
– a karon folyó képzés fejlesztése és korszerûsítése,
– a kar szakmai-közéleti és nemzetközi tevékenységének irányítása,
– a kar pályázati tevékenységének felügyelete,
– a Felsõoktatási törvényben, valamint az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott további fel-
adatok.

A dékáni megbízásra pályázhatnak tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok és egyetemi docensek.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának, vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a kar vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– szakmai kapcsolatait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos publikációk jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának helye: Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Beadási határidõ: a megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül történik.

HITTUDOMÁNYI KARÁN
docensi állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladata lesz: a Hittudományi Kara valamennyi akkreditált szakán héber nyelvi és ószövetség-tu-
dományi elõadások és szemináriumok, idegen nyelvi szakszövegolvasások tartása, szakdolgozatok témavezetése és bí-
rálata, program- és tantervfejlesztés, pályázatok elõkészítése, részvétel a tanszéki kutatásban. Feladata tudományos ku-
tatási eredményeinek rendszeres publikálása.

A pályázati feltételek:
– református lelkészi oklevél,
– PhD-fokozat református teológiából,
– legalább ötéves oktatási gyakorlat héber nyelv tárgyából,
– felsõfokú idegennyelv-ismeret legalább egy nyelvbõl és egy másik nyelv legalább alapfokú ismerete,
– tudományos munkásságának fókuszában az óvszövetség-tudomány és a sémi nyelvészet története áll,
– az egyetemmel létesített (illetve a pályázat elnyerése esetén létesítendõ) teljes munkaidejû, fõállású munkajogviszony.
(Foglalkoztató felsõoktatási intézményként elsõ helyen a Károli Egyetemet kell feltüntetnie.) E feltétel alól az egyetem
szabályzatai szerint a rektor indokolt esetben felmentést adhat,
– az Egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.
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A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés a jogszabály és az egyetemi szabályzatok szerint.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Prof. Dr. Szûcs Ferenc s. k.,
rektor

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM (Sopron)
rektora pályázatot hirdet a
GEOINFORMATIKAI KAR (Székesfehérvár)
Geomatikai Intézetébe
fõállású teljes munkaidõs egyetemi tanári álláshely betöltésére a
Természettudományok tudományterület, földtudományok tudományágban

A pályázatnak meg kell felelnie a Felsõoktatási Törvényben és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Foglalkoztatási köve-
telményrendszerében foglaltaknak.

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– a Felsõgeodézia és a Vetülettan c. tantárgyak oktatása,
– a tananyagok fejlesztése, koordinálása,
– a hazai és külföldi kapcsolatok ápolása,
– TDK-dolgozatok és diplomamunkák konzulensi feladatainak ellátása.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal a szakirányú képzésben,
– felsõoktatási vezetési és szervezési tapasztalatokkal,
– tudományos fokozattal, habilitációval,
– egyetemi tanári címmel,
– kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel,
– továbbá tapasztalatokkal a hallgatók és a beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának irányítására.

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

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar dékánja ad
(22) 516-522.

Az egyetemi tanári pályázatot az elõírt mellékletekkel együtt 2 eredeti példányban a Nyugat-Magyarországi Egyetem
rektorához (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) kell benyújtani.
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A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 3 hónapon belül. A pályázathoz a személyi
adatlap a Kar Dékáni Hivatalában valamint a Gazdasági Fõigazgatóság Humánerõforrás-gazdálkodási Csoportjánál be-
szerezhetõ.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Budapest Fõváros XI.
Kerület Újbuda
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.

Csicsergõ Óvoda
1117 Budapest,
Siroki u. 6.
Óvodavezetõ

Gazdagréti Szivárvány
Óvoda
1118 Budapest,
Gazdagréti tér 2/a.
Óvodavezetõ

Lurkó Óvoda
1119 Budapest,
Bornemissza u. 21.
Óvodavezetõ

Napraforgó Óvoda
1119 Budapest, Tétényi
út 46–48.
Óvodavezetõ

Neszmélyi Úti Óvoda
1112 Budapest,
Neszmélyi út 22–24.
Óvodavezetõ

Nyitnikék Óvoda
1114 Budapest,
Kanizsai u. 17–25.
Óvodavezetõ

Pajkos Óvoda
1116 Budapest,
Pajkos u. 35.
Óvodavezetõ

Palánták Óvoda
1119 Budapest,
Mérnök u. 42.
Óvodavezetõ

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

ÁEI: 2008 aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a
szolgálati idõ beszámítását tar-
talmazó hiteles munkáltatói iga-
zolást is.
A pályázatot papíron és CD-n
vagy floppylemezen is be kell
nyújtani.
Pc: Budapest Fõváros XI. Kerü-
let Újbuda Önkormányzata Ok-
tatási és Kulturális Osztály 1113
Budapest, Zsombolyai u. 4.
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1. 2. 3. 4.

Csokvaomány Községi
Önkormányzata és
Lénárddaróc Községi
Önkormányzata
3647 Csokvaomány,
Széchenyi út 1.
Tel.: (48) 439-003
Fax: (48) 438-195

Óvodavezetõ Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: az Ózd vonzás-
körzetébõl beérkezõ pá-
lyázatok,
pedagógus-szakvizsga
keretében intézményve-
zetõi szakképzettség.

ÁEI: 2008. febr. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a jogszabályban meghatá-
rozott véleményezési határidõk
betartásával, a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzõ-
könyvek beérkezését követõen
az elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló do-
kumentumok közjegyzõ által hi-
telesített példányát, 1 hónapnál
nem régebbi b.-t is.
A pályázatot „óvodavezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc.: Mustos Tibor Csokvaomány
község polgármestere

Iskolaigazgató

Budapest Fõváros XI.
Kerület Újbuda
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.

Petõfi Sándor Általános
Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola
Igazgató

Egyetemi szintû v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a
szolgálati idõ beszámítását tar-
talmazó hiteles munkáltatói iga-
zolást is.
A pályázatot papíron és CD-n
vagy floppylemezen is be kell
nyújtani.
Pc.: Budapest fõváros XI. Kerü-
let Újbuda Önkormányzata
Oktatási és Kulturális Osztály
1113 Budapest, Zsombolyai
u. 4.

Mesztegnyõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8716 Mesztegnyõ,
Szabadság tér 6.
Tel.: (85) 329-147
Fax: (85) 329-308

Faluház és Erdei Iskola
Intézményvezetõ

Felsõfokú szakirányú
iskolai v., legalább 3 év
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pc., f.: Mesztegnyõ község
polgármestere
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1. 2. 3. 4.

Szentendre Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2000 Szentendre,
Városház tér 4.
Tel.: (26) 503-343

Izbégi Általános Iskola
2000 Szentendre, Anna
u. 1.
Igazgató
(Jelenleg 423 tanulót
oktató, 40 pedagógust
foglalkoztató, részben
önállóan gazdálkodó in-
tézmény.)

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább 5
év pedagógus, tanügy-
irányítási, pedagógiai
szakmai szolgálat ellá-
tását nyújtó munkakör-
ben szerzett szgy.,
legalább 3 év vezetõi
gyakorlat.
Elõny: szentendrei vagy
kistérségi lakóhely.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól, 3 hónap próbaidõ ki-
kötésével a Kjt. 21/A. § alapján.
Pehi: a 2008. júniusi kép-
viselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okmá-
nyok hiteles másolatát,
adatvédelmi nyilatkozatot, eddi-
gi foglalkoztatási jogviszonyról
szóló igazolást, nyilatkozatot ar-
ról, hogy a pályázat szakmai ré-
sze nem nyertes pályázat esetén
is felhasználható, nyilatkozatot,
hogy a pályázóval szemben nem
áll fenn a gyermekek védelmérõl
és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi 15. § (8) bekezdésében
meghatározó kizáró ok, 1 évnél
nem régebbi munkaegészség-
ügyi vizsgálatról szóló igazolást
is.
A pályázatot 5 példányban,
„iskolaigazgató” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: dr. Dietz Ferenc polgármes-
ter.
f: Schinkovits Lajosné közokta-
tási referens, tel.: (26) 503-332

Egyéb vezetõ

Budapest Fõváros XI.
Kerület Újbuda
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.

Újbudai Nevelési
Tanácsadó
1114 Budapest,
Ulászló u. 32–38.
Igazgató

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter v.
és szakképesítés, a
szakképesítésnek meg-
felelõ munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a
szolgálati idõ beszámítását tar-
talmazó hiteles munkáltatói iga-
zolást is.
A pályázatot papíron és CD-n
vagy floppylemezen is be kell
nyújtani.
Pc.: Budapest Fõváros XI. Kerü-
let Újbuda Önkormányzata Ok-
tatási és Kulturális Osztály
1113 Budapest, Zsombolyai
u. 4.
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Pályázati felhívás pedagógus állásokra

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

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

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

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

meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus álláshelyek

Práter Általános Iskola
1082 Budapest, Práter
u. 15.
Tel.: (1) 334-2396

Matematika–fizika–ké-
mia szakos tanár

ÁEI: azonnal.

Budapest Fõváros Ön-
kormányzatának Hun-
gária Általános Iskolája
és Kollégiuma
1192 Budapest,
Hungária út 36.
Tel.: (1) 357-9740
Fax: (1) 282-9566

Fejlesztõ pedagógus Gyógypedagógiai tanár-
képzõ fõiskolai v.

ÁEI: 2008. febr. 1.
Pc.: Fejes István igazgató
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1. 2. 3. 4.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2750 Nagykõrös,
Kecskeméti út 39–31.
Tel.: (53) 351-982

Fizika–informatika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Sashegyi Sándor Álta-
lános Iskola, Mûvészeti
Szakközépiskola és
Szakiskola
2013 Pomáz,
Iskola u. 2.
Tel.: 326-244
Tel./fax: 525-169
E-mail:
sashegy2@t-online.hu

Matematika és/vagy fi-
zika szakos tanár (teljes
és/vagy részmunkaidõs
állás)

Jelentkezés telefonon, vagy
elektronikus úton.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
4243 Téglás,
Úttörõ u. 15.
Tel.: (52) 384-315

Német szakos tanár (ha-
tározott idõre, helyette-
sítésre,
részmunkaidõben 12
óra)

Szakirányú felsõfokú v.
(7., 8. évfolyam tanítá-
sához)

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget tanúsító bizonyítvány
hiteles másolatát is.
Pc., f: Szilágyiné Bodnár Erzsé-
bet igazgató

Közlemény pályázati felhívás visszavonásáról

Az Oktatási Közlöny LI. évfolyam 34. lapszámában megjelent, a Szent István Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Szak-
képzõ Iskola igazgatói állására vonatkozó pályázati felhívást Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kép-
viselõ-testületének Oktatási Bizottság visszavonta.

Pápai Erzsébet s. k.,
irodavezetõ
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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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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, egy példány ára 735 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
07.4379 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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