
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási és kulturális miniszter
1/2007. (I. 18.) OKM

rendelete
a közoktatás minõségbiztosításáról

és minõségfejlesztésérõl szóló
3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló tör-
vény) 94. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és az illeté-
kekrõl szóló – többször módosított – 1990. évi XCIII. tör-
vény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján – az igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket ren-
delem el:

1. §

(1) A közoktatás minõségbiztosításáról és minõségfej-
lesztésérõl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továb-
biakban: R.) 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„13. § (1) A minõsítési eljárás megindítását a fenntartó a
minõsítõ testületnél kezdeményezheti írásban, ajánlott,
tértivevényes küldemény formájában.”

(2) Az R. 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény mûvészeti
nevelõ és oktató tevékenységének minõsítése a következõ
dokumentumokban bejegyzett adatok alapulvételével tör-
ténik:]

„b) nem helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú
mûvészetoktatási intézmény esetén a székhelyre és vala-
mennyi telephelyre szóló hatályos, jogerõs mûködési en-
gedély,”

(3) Az R. 13. §-ának (2) bekezdése a következõ
d)–e) pontokkal egészül ki:

[(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény mûvészeti
nevelõ és oktató tevékenységének minõsítése a következõ
dokumentumokban bejegyzett adatok alapulvételével tör-
ténik:]

„d) az intézmény rendelkezésére álló helyiségek, eszkö-
zök, felszerelések jegyzéke,

e) az intézményben foglalkoztatott pedagógusok jegy-
zéke a név, tanított tantárgy, végzettség, szakképzettség
feltüntetésével.”

(4) Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok,
valamint az intézményben foglalkoztatott pedagógusok
okleveleinek fenntartó által hitelesített másolatát a minõsí-
tési eljárás kérelmezõjének a kérelemhez mellékelnie kell.
A kérelmezõnek csatolnia kell továbbá – elektronikus
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adathordozón vagy papír alapon – a fenntartásában mûkö-
dõ alapfokú mûvészetoktatási intézmény pedagógiai prog-
ramját, tantárgyfelosztását és a pedagógus-továbbképzési
tervét. A fenntartónak nyilatkoznia kell arról, hogy

a) az intézmény tevékenységével összefüggésben
folyt-e vagy folyik-e a közoktatásról szóló törvény szerinti
törvényességi ellenõrzés, illetve hatósági ellenõrzés, vala-
mint esélyegyenlõséggel, egyenlõ bánásmóddal kapcsola-
tos eljárás, továbbá, amennyiben ilyen eljárás folyt, az mi-
lyen eredménnyel zárult,

b) az állandó alkalmazotti létszám a nevelõ és oktató
munkához rendelkezésre áll,

c) az alapfokú mûvészetoktatási intézmény hány és mi-
lyen évfolyamokkal mûködik,

d) a 14/C. § (2) bekezdésében meghatározott elõleget
befizette.”

(5) Az R. 13. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül
ki és az eredeti (5)–(7) bekezdés számozása (6)–(8) bekez-
désre változik:

„(5) A minõsítõ testület a beérkezett dokumentumok
alapján elõminõsítési eljárást folytat le. Az elõminõsítési
eljárás eredményeként nyilatkozik arról, hogy az alapfokú
mûvészetoktatási intézmény dokumentumai alapján elfo-
gadja-e a minõsítési eljárás megindítása iránti kérelmet
vagy sem. Ha a minõsítõ testület a minõsítés iránti kérel-
met elfogadta, értesíti a fenntartót a minõsítési eljárás to-
vábbi menetérõl. Ha a minõsítõ testület a minõsítési eljárás
iránti kérelmet nem fogadja el, értesíti a fenntartót az el-
utasításról és annak indokairól. A fenntartó az értesítéstõl
számított harminc napon belül ismételten kérheti a minõsí-
tési eljárás megindítását. Ha a minõsítõ testület másodszor
is elutasítja a minõsítési eljárás iránti kérelmet, a fenntartó
az Oktatási Hivatalnál hatósági ellenõrzés lefolytatását
kezdeményezheti. A hatósági ellenõrzés pótolhatja a mi-
nõsítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem elfogadá-
sát. A minõsítési eljárás iránti kérelem elfogadása az alap-
fokú mûvészetoktatási intézmény elõminõsítését jelenti.”

2. §

(1) Az R. 14/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az egyes minõsítési eljárásért fizetendõ minõsítési
díj mértékét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a mi-
nõsítõ testület állapítja meg, és évente közzéteszi az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában és a
honlapján.”

(2) Az R. 14/C. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egé-
szül ki és az eredeti (2)–(6) bekezdés számozása
(3)–(7) bekezdésre változik:

„(2) A 13. § (1) bekezdésben meghatározott minõsítési
eljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg az OTP
Bank Rt. IX. Kerületi Fiók 11709002-20073149 számlára
minõsítési díj elõlegként a mindenkori kötelezõ legkisebb

munkabérnek (minimálbér) megfelelõ összeget be kell fi-
zetni. Az elõleg a minõsítõ testülettõl nem igényelhetõ
vissza.”

(3) Az R. 14/C. §-ának új számozás szerinti (4) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a fenntartó minõsítés iránti kérelmét a helyszíni
vizsgálat megkezdése elõtt nyolc nappal visszavonja, a
minõsítési díjnak az elõleg összege feletti részét (a továb-
biakban: díjkiegészítés) részére vissza kell fizetni.”

(4) Az R. 14/C. §-ának új számozás szerinti (5) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A minõsítési díjkiegészítés összegét az elõminõsí-
tést követõ minõsítési eljárás megkezdésével egyidejûleg
kell megfizetni.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba, egyidejûleg hatályát veszti az R. 12. §-ának (5) be-
kezdésében a „mûvészeti áganként” szövegrész.

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejûleg
a) az R. 3. §-ának (2) bekezdésében az „Országos Köz-

oktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban:
OKÉV)” szövegrész helyébe „Oktatási Hivatal (a továb-
biakban: Hivatal)”, a 13. § (6) bekezdésében, a 14/E. §
(1) bekezdésében, a 14/F. §-ában, a 16. § (3) bekezdésében
az „OKÉV” szövegrész helyébe a „Hivatal” szövegrész,

b) az R. 14. § (3) bekezdésében, 14/C. § (1) bekezdésé-
ben, 14/E. § (1) bekezdésében, 15. § (9) bekezdésében az
„Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az „Oktatási
és Kulturális Minisztérium” szövegrész,

c) az R. 1. §-a (1) bekezdésének g) pontjában a „Nem-
zeti Szakképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZI)” szö-
vegrész helyébe a „Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzé-
si Intézetre (a továbbiakban: NSZFI)” szövegrész, vala-
mint a 3. § (3) bekezdésében az „NSZI” szövegrész helyé-
be „NSZFI” szövegrész lép.

(3) E rendelet kihirdetésével egyidejûleg a felsõoktatási
hatósági eljárási díjakról szóló 8/2006. (IX. 7.) OKM ren-
delet

a) 1. §-a (1) bekezdésében a „Felsõoktatási Regisztrá-
ciós Központ” szövegrész helyébe a „felsõoktatási intéz-
mények nyilvántartását vezetõ szerv (a továbbiakban: re-
gisztrációs központ)” szövegrész,

b) 1. §-a (2), (3) és (6) bekezdésében, 2. §-a (1) bekez-
désében, valamint mellékletének címében a „Felsõoktatási
Regisztrációs Központ” szövegrész helyébe a „regisztrá-
ciós központ” szövegrész,

c) 1. §-a (2) bekezdésében a „10032000-00289311-
00000000” szövegrész helyébe a „10032000-00282637-
00000000” szövegrész lép.

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

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
POLITIKAI ÉS NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZETE
igazgatói tisztségének betöltésére

Az igazgató feladatait az egyetemi Szervezeti és Mûködési Szabályzat I. kötet (Szervezeti és Mûködési Rend) 17., 18.,
19. §-ában foglaltaknak megfelelõen, a dékán felügyelete alapján látja el. A vezetõi megbízás 3 év idõtartamra szól.
Pályázhatnak az ELTE Társadalomtudományi Karon közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezõ egyetemi tanárok, habi-
litált fõiskolai tanárok és habilitált egyetemi docensek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a vezetõi munkatervet,
– tudományos önéletrajzot,
– publikációs jegyzéket.

A pályázatokat a közzétételt követõ 30 napon belül a kar dékánjához, az ELTE Társadalomtudományi Kar Dékáni Hiva-
talába címezve (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A) kell benyújtani, nyomtatott valamint elektronikus formában
(titkarsag.tatk@elte.hu).

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
Statisztikai és Jogi Informatikai Tanszékén
részmunkaidõs
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatkörébe tartozik:
– a Statisztika és Jogi Informatika c. tantárgy oktatásában való részvétel a nappali tagozatos jogászképzésben és a doktori
képzésben;
– kötelezõ és alternatív elõadások tartása, gyakorlatok és szemináriumok vezetése,
– évfolyam és záró dolgozatok, doktori (PhD) disszertációk témavezetése, vizsgáztatás, tankönyvek, egyetemi jegyze-
tek, oktatási segédanyagok írása;
– tudományos kutatói tevékenység a statisztika területén;
– a beosztott oktatók és a doktoranduszok oktatási tevékenységének és tudományos munkájának irányításában történõ
közremûködés.

A pályázat feltételei:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. Tv.) foglaltaknak, valamint az ELTE
Foglalkoztatási követelményrendszer III. kötetében elõírt, az egyetemi tanári álláshely elnyeréséhez szükséges elvárá-
soknak,
– a pályázónak legyen a statisztika tantárgy oktatása terén 12 éves egyetemi oktatói gyakorlata;
– megfelelõ publikációs tevékenység idegen nyelven is;
– széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a pályázó szakmai munkájára vonatkozó terveit;
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, közjegyzõ által hite-
lesített másolatát,
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– az utóbbi 10 évben megjelent publikációk bibliográfiai adatait, kiegészítve az e mûvekre történt szakirodalmi hivatko-
zások jegyzékével,
– erkölcsi bizonyítványt.

A szabályszerûen felszerelt pályázatokat az ELTE ÁJK Dékáni Titkárságára (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) kell be-
nyújtani a megjelenést követõ 30 napon belül.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
FIZIKAI INTÉZET
Anyagfizikai Tanszékére
pályázatot hirdet
egyetemi docensi állásokra

A kinevezendõ docensnek jelentõs egyetemi oktatási tapasztalattal és nemzetközi elismertséggel kell rendelkeznie a fizi-
kai anyagtudomány területén. Alkalmasságát nemzetközi kutatási együttmûködésekben való részvétellel is dokumentál-
nia kell. Oktatási feladata: alapkollégiumi, valamint a fizikai anyagtudományhoz kapcsolódó szakirányú elõadások tar-
tása fizikus hallgatók számára, laboratóriumi foglalkozások kidolgozása és vezetése a mikroszerkezet vizsgálatának
tárgykörében. Témavezetõként és doktori kurzusok tartásával be kell kapcsolódnia a fizikadoktori iskola munkájába.
Kutatási feladata korszerû anyagok mikroszerkezetének kísérleti vizsgálata. A pályázat elbírálásánál az MTA doktori
cím megléte elõnyt jelent.

Biológiai Fizika Tanszékre
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ docensnek jelentõs egyetemi oktatási tapasztalattal és nemzetközi elismertséggel kell rendelkeznie a bio-
lógiai fizika területén. Alkalmasságát nemzetközi kutatási együttmûködésekben való részvétellel és pályázati témaveze-
téssel is dokumentálnia kell. Oktatási feladata: a fizika alap-, ill. mesterszak biofizika szakirányához kapcsolódó elõadá-
sok tartása, valamint diplomamunkások és TDK-tevékenységet folytató hallgatók témavezetése. Részt kell vennie egy új
biofizika mesterszak alapításában, indításában, majd a kurzusok oktatásában. Témavezetõként és doktori kurzusok tartá-
sával részt kell vennie a fizikadoktori iskola munkájában is. Kutatási feladata: modern, biológiai fizikai kutatási témák
mûvelése és meghonosítása, különös tekintettel a molekuláris motorfehérjék mûködésének elméleti és numerikus vizs-
gálatára, biopolimerek és biomembránok dinamikájának leírására, valamint komplex biológiai hálózatok szerkezetének
és dinamikájának tanulmányozására. A pályázat elbírálásánál az MTA doktori cím megléte elõnyt jelent.

A pályázók rendelkezzenek szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, az ELTE Habilitációs Szabály-
zat 33. §-ának megfelelõ habilitációval, és feleljenek meg a felsõoktatási törvényben, valamint az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglalt feltételeknek.

A pályázathoz mellékletként két példányban csatolni kell:
– személyi adatlapot (a TTK Dékáni Titkárságán kapható, illetve a kar honlapjáról letölthetõ adatlap),
– szakmai önéletrajzot, és max. egy oldal terjedelmû tömörített változatot,
– publikációs jegyzéket,
– idézettségi jegyzéket, amelyet a pályázó szakterületén szokásos formában és saját belátása szerinti részletezettséggel
állít össze,
– minden olyan dokumentumot, mely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelemben veendõ lehet,
– írósos beleegyezést arról, hogy pályázati anyagába a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– végzettség, tudományos fokozat, nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyzõ által hitelesített másolatát. Közjegyzõi hitelesí-
tésre csak akkor van szükség, ha az adatok nem állnak az egyetem rendelkezésére.

A szabályszerûen elkészített pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a TTK Dékáni Tit-
kárságán (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A I. emelet 127 szoba. Tel.: 372-2545).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor
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SEMMELWEIS EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON
dékáni megbízásra

Fõbb munkaköri feladatok:
– képviseli a kart az egyetemi, szakmai és tudományos közéletben;
– szervezi, irányítja és ellenõrzi a kar mûködését,
– összefogja és koordinálja a karon mûködõ oktatási és más kari szervezeti egységek munkáját,
– felügyeli a kari gazdálkodást,
– az egyetem és a FOK Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározottak szerint munkáltatói jogkört gyakorol,
– kapcsolatot tart a hallgatói önkormányzat kari választmányával, az egyetemen mûködõ szakmai-érdekvédelmi szer-
vekkel és a többi karral,
– törvényességi felügyeletet gyakorol a Fogorvostudományi Karon,
– további feladatait az egyetem, valamint a Fogorvostudományi Kar Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– az egyetem Fogorvostudományi Karához tartozó valamely oktatási szervezeti egységben fennálló teljes munkaidejû
egyetemi tanári vagy docensi közalkalmazotti jogviszony,
– fogorvosi diploma,
– a karon folytatott legalább 10 éves oktatói tevékenység,
– szakterületén hazai és nemzetközi elismertség és kapcsolatrendszer,
– szakmapolitikai és közéleti aktivitás,
– vezetõi-szervezõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– a fontosabbnak ítélt publikációinak jegyzékét,
– idegennyelv-tudás és a jelentõsebb tanulmányutak feltüntetését,
– a kar menedzselésére vonatkozó elképzelését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok hiteles
másolatát,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán),
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
felsorolt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap. A szabályszerûen
összeállított pályázatot 2 példányban az Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085 Bp., Üllõi út 26.
fszt. 9.) lehet benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésõbb 2007. augusztus 31.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor
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BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
NUKLEÁRIS TECHNIKAI INTÉZETBE
intézeti igazgatói megbízásra

a TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
FIZIKAI INTÉZET
Elméleti Fizikai Tanszékre
Fizika Tanszékre
MATEMATIKA INTÉZET
Analízis Tanszékre
Geometria Tanszékre
NUKLEÁRIS TECHNIKAI INTÉZET
Atomenergetika Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A megbízandó intézeti igazgató, illetve tanszékvezetõ feladata: az oktatási szervezeti egység oktató-kutató és tudomá-
nyos munkájának irányítása, szervezése, korszerûsítése, a szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai
fejlõdésének elõsegítése, részvétel az egység oktató és kutatómunkájában, a szervezeti egység oktatási és kutatási terüle-
tének szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása. Az Atomenergetika Tanszék esetén a mûegyetemi oktató-
reaktor biztonságos üzemeltetésének és a kapcsolódó laboratóriumok mûködésének irányítása.
A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasz-
talatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felis-
meréséhez és kibontakoztatásához, a vezetõi utánpótlás neveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, vala-
mint többéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal és megfelelõ szintû nemzetközi tudományos elismertséggel kell rendel-
keznie.
A pályázaton a Természettudományi Kar egyetemi tanárai és docensei közül azok vehetnek részt, akik az oktatási szer-
vezeti egység, valamint a nukleáris biztonság szakterületén kellõ jártassággal rendelkeznek.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az oktatási szervezeti egység vezetõi beosztás ellátásával történõ megbízásokra a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 96. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 23.
és 41. §-a, valamint a BME Szervezeti Felépítés és Mûködési Rendje és az annak a mellékletét képezõ Humánpolitikai
Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók. Az oktatási szervezeti egység vezetõt a Kari Tanács véleménye alap-
ján a kar dékánja bízza meg.
A pályázatok elbírálási határideje: 2007. június 15.

A megbízásokra 2007. július 1-jei hatállyal kerül sor, amely a pályázóknak a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel létesített határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonya mellett határozott idõre – három-öt évre – szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, tudomá-
nyos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását; szakmai illetõleg oktatási, kutatás, tudományos munkáját, valamint
vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót; hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben
végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.
A pályázó ismertesse pályázatában a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi szintû a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hite-
lesített másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, továbbá az azokra történt viszont hivatkozások jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– külsõ pályázónál érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázatokkal kapcsolatban az illetékes kar Dékáni Hivatala ad részletes információt.

A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani egy erede-
ti és 8 másolati példányban a kar Dékáni Hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.

A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar
Dékáni Hivatala: 1111 Bp., Mûegyetem rkp. 3. K. ép. I. 56.

FIZIKAI INTÉZET
Atomfizika Tanszékre
teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
I. Vezetõ oktatói feladatok ellátása:
Fizika elõadás tartása a Villamosmérnöki és Informatikai Karon magyar és angol nyelven. Optika tárgyak elõadása a
TTK mérnök-fizikus és fizika alapképzés szakán. Tárgyfelelõsként új tárgy kidolgozása a kétszintû képzésben, és ennek
oktatása a Természettudományi, Villamosmérnöki és Informatikai, Gépészmérnöki Karokon, valamint a kidolgozás
alatt álló karközi szakirányok programjaiban. Önálló laboratóriumos, diplomamunkázó és doktorandusz hallgatók
témavezetése.

II. Kutatói feladatok ellátása:
Hazai és nemzetközi K+F projektek, pályázatok és együttmûködések szervezése, vezetése, lebonyolítása az alkalmazott
fizika (ezen beül elsõsorban az optikai informatikai rendszerek) területén. Hallgatók, doktoranduszok bevonása a kutatá-
si munkába.
A pályázónak rendelkeznie kell: fizikusi képzettséggel, oktatási tapasztalattal a fizika és az optika oktatásában. Doku-
mentálható szakmai tapasztalattal optikai informatikai tárgyú, kiemelkedõen sikeres projektek témavezetésében és nem-
zetközi együttmûködések sikeres lebonyolításában. EU-s konzorciumokban való tudományos együttmûködésben. Le-
gyen felkészült az optikai adattárolás, megjelenítõk, kommunikáció, jelfeldolgozás területén. Rendelkezzen tapasztalat-
tal az optikai rendszerek számítógépes tervezése, modellezése területén. Tapasztalatai terjedjenek ki az új koncepciók
kidolgozásától az iparilag hasznosítható eszközök kifejlesztéséig.

Kísérleti Fizika Tanszékre
teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
A fizika alaptárgyainak oktatása a BSc- és MSc-képzés keretében. Diploma és doktorandusz hallgatók témavezetése.
Speciális tantárgy kidolgozása és oktatás a modern szilárdtest fizika témakörébõl. Nemzetközi szinten figyelemre méltó
szilárdtest fizikai oktató-kutató laboratórium kialakítása és kutatómunka vezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell:
– gyakorlattal a modern fizika oktatása területén,
– hazai és nemzetközi szinten elismert kutatási eredményekkel, kiemelkedõ publikációs tevékenységgel a szilárdtest
fizika területén,
– elõnyt jelent a neves külföldi laboratóriumokban végzett hosszabb eredményes oktató-kutató munka.
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Kísérleti Fizika Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
A fizika alaptárgyainak oktatása a BSc- és MSc-képzés keretében. A modern fizika alapjelenségeit bemutató, az élenjáró
nemzetközi színvonalnak megfelelõ oktató laboratórium kialakítása, fejlesztése és vezetése. A tehetséges középiskolás
fiatalok bevonása az egyetemi életbe.

A pályázónak rendelkeznie kell: oktatási gyakorlattal a fizika területén és jártassággal a modern oktató laboratóriumok
fejlesztésében. Elõny: gyakorlat fiatalok nemzetközi versenyekre való felkészítésében.

MATEMATIKA INTÉZET
Analízis Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
Részt venni a matematikus, mérnök-fizikus és egyéb mérnökhallgatók oktatásában, a matematika és fizika alapképzés-
ben, számítógépes laboratóriumi kurzusok kialakításában, szakdolgozati és oktatási témákat rendszeresen meghirdetni
(az említett hallgatók számára), valamint kutatómunkát folytatni a matematikai analízis területén.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– Számottevõ oktatási gyakorlattal a matematikai analízisben (beleértve a számítási feladatokat), továbbá kutatási gya-
korlattal is kell rendelkeznie az említett területén.

Geometria Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
Elõadások tartása a Geometria Tanszék fõ tárgyaiból: a mérnöki ábrázoló geometriából és mérnöki speciális alkalmazá-
saiból, a matematikus szak geometria mellékszakiránya számítógépi geometria tárgyaiból.
Tudományos munkát kell folytatnia, oktatásfejlesztést, szakdolgozatot, diákköri témákat vezetnie a számítógép geomet-
riai alkalmazásainak körében. Elvárás a hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel.
Részvétel a Kari informatikai feladatok ellátásában.

Sztochasztika Tanszékre
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
Egyetemi elõadások tartása BSc- és MSc-képzésben. Tárgyfejlesztés, TDK és szakdolgozati témavezetés. Részvétel a
PhD-képzésben. Nemzetközi színvonalú kutatás, publikálás, konferencia-részvétel.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– A Felsõoktatási Törvényben és a BME SzMSz-ben elõírt feltételekkel. Erõs kutatói teljesítmény, beágyazottság a nem-
zetközi matematikai közéletbe.

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.
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Az egyetemi docensi kinevezésekre az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2007. július 1-jei
hatállyal kerül sor.

A pályázatok elbírálási határideje: 2007. június 15.
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:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi szintû végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat(ok) hite-
lesített másolatát,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– külsõ pályázónál érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

Az okiratok hitelesítését végzi: BME Központi Tanulmányi Hivatal Oklevél Csoport 1111 Bp., Mûegyetem rkp. 7–9. R.
ép. fszt.
A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani egy eredeti és 8 másolati példányban a Kar Dékáni
Hivatalában, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.

A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Dékáni Hivatala: 1111 Bp., Mûegyetem
rkp. 3. K. I. 56.

Dr. Keszthelyi Tamás s. k.,
dékán

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
pályázatot hirdet a
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékre és az
Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, kor-
szerûsítése, a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlõdésének elõsegítése, részvétel a tanszékoktató és
kutató munkájában, a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása.
A pályázónak a vezetés és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasz-
talatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felis-
meréséhez és kibontakoztatásához, a vezetõi utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, va-
lamint legalább tízéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal és megfelelõ szintû nemzetközi tudományos elismertséggel
kell rendelkeznie.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó munkahelyének megnevezését, végzettségét, beosztását, munkaköri besoro-
lását, tudományos fokozatát, szakmai díjait, szakmai önéletrajzát, idegennyelv-tudását igazoló okiratok hiteles másola-

7. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 841



tát, fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét (továbbá az azokra történt hivatkozások jegyzékét),
minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásához fontosnak tart.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az oktatási szervezeti egység vezetõi beosztás ellátásával történõ megbízásokra a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 96. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 23.
és 41. §-a, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítése és Mûködési Rendje és az annak mellékletét képezõ Humánpoliti-
kai Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az oktatási szervezeti egység vezetõt – az egység oktató-kutatói
értekezlete, valamint a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanácsának véleménye alapján a kar dékánja bízza meg.
A pályázatok elbírálási határideje: 2007. március 30., illetve április 16. A megbízásokra 2007. május 1., illetve július
1-jei hatállyal kerül sor, amely a pályázóknak a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel létesített határo-
zatlan idejû közalkalmazotti jogviszonya mellett határozott idõre – három-öt évre – szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; tudomá-
nyos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, illetõleg oktatási, kutatási-tudományos vagy mûvészeti
munkáját, valamint vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót, hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai
szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét. A pályázó ismertesse pályázatában
a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. A pályázathoz mellékelni
kell: a szakmai önéletrajzot, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okira-
tok hiteles másolatát, a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivat-
kozások jegyzékét, minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart. A pá-
lyázatokkal kapcsolatban az illetékes kar dékánja ad részletes információt. A pályázatot az Oktatási Közlönyben való
közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban az illetékes kar dékáni hivata-
lába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala: postacím,
Budapest 1111 Bp., Egri József u. 18. vagy személyesen: V. 1. épület, fszt. 2.

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

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR
pályázatot hirdet az
Építõgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszékére
egy teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a BSc- és MSc-képzésben a tanszék logisztika és rugalmas gyártó- és szerelõ-
rendszerek anyagmozgatása szakterülettel összefüggõ elõadásainak és gyakorlatainak tartása magyar és idegen (angol
vagy német) nyelven. Részvétel a tananyagok korszerûsítésében, a szakterületen kutatómunka végzése, az ipari és tudo-
mányos kapcsolatok fejlesztése hazai és nemzetközi szinten.
A pályázónak be kell kapcsolódni a hallgatók TDK-munkájának irányításába és a doktori képzésbe. A pályázónak jártas-
nak kell lennie a szakterület tudományában és meg kell felelni a BME Humánpolitikai Szabályzatában az egyetemi do-
censekre meghatározott feltételeknek.

Jármûváz- és Könnyûszerkezetek Tanszékére
egy teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: elõadások tartása a héj- és lemezszerkezetek statikai és dinamikai viselkedésé-
nek számítógéppel támogatott mechanikai viselkedése, szilárdsági méretezése témakörben, figyelembe véve a kar okta-
tási profiljába tartozó jármûvek sajátos követelményeit. Feladata továbbá a fenti témakör mûveléséhez szükséges me-
chanikai módszerek fejlesztése és az oktatói tevékenységbe való fokozatos beépítése. Szervezi és irányítja az ezen terü-
leten folyó tanszéki kutatási és oktatásfejlesztõ munkát, továbbá a TDK, a diplomatervezési tevékenységet és a dokto-
randusz-képzést.
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A pályázónak a fenti területen legalább 15 éves szakmai, illetve oktatási gyakorlattal, tudományos fokozattal kell rendel-
keznie, meg kell felelnie az oktatói követelményrendszerben leírtaknak. Elõnyben részesülnek az ûrjármûvek dinamiká-
ja témakörben kutatási tapasztalattal rendelkezõk.

Közlekedésautomatikai Tanszékére
egy félállású egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: részvétel az Irányítástechnika alaptárgy nappali és PhD-szintû oktatásában, a
tananyag frissítésében, korszerûsítésében. Feladata a kapcsolt rendszerek, a hibrid rendszerek, az átkonfiguráló, hibatûrõ
rendszerek és a beágyazott rendszerek oktatásban való megjelenítése. További feladata a Jármûrendszerek irányítása
tárgy keretén belül a gépjármû-irányítás tervezési feladatok megoldása során alkalmazott korszerû módszerek, a jármû-
iparban alkalmazott hibrid rendszerek, integrált irányítási és a felügyeleti irányítási rendszerek oktatása.
A pályázónak be kell kapcsolódnia a tanszéken folyó kutatásokba. Ehhez ismernie kell az irodalomban fellelhetõ rend-
szer és irányításelméleti módszertant, képesnek kell lennie a korszerû módszerek nyomon követésére és ezek alapján új
kutatási eredményeket publikálására.

Közlekedésüzemi Tanszék
egy teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a közlekedésmérnöki szakon a közlekedési technika, a közúti közlekedés, for-
galombiztonság, forgalmi modellezés témakörökben tananyagfejlesztés (BSc, MSc), elõadások és gyakorlatok tartása
magyar és angol nyelven, e területeken kutatómunka végzése, nemzetközi kapcsolatok ápolása, hallgatók TDK-munká-
jának irányítása, doktoranduszok konzultálása témavezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell közlekedésmérnöki oklevéllel, többéves felsõoktatási és ipari gyakorlattal, aktív angol-
nyelv-tudással.

Repülõgépek és Hajók Tanszék
egy teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a repülõgépek szerkezete, tervezése és vizsgálata témakörben a vezetõ oktatói
és kutatásvezetõi feladatok ellátása; a tanszéken folyó repülõgépészeti tantárgyak oktatása; a tanszék repülésszimulátor
laboratóriumában folyó kutatások vezetése; illetve egyéb, az egyetemi docensi munkakörre az oktatói követelményrend-
szerben elõírt feladatok ellátása.
A pályázónak rendelkeznie kell repülõgép-tervezési gyakorlattal és elektronikai ismeretekkel, ismernie kell a CATIA és
MTLAB/Simulink programok kezelését.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló – többször módosított – 2005. évi
CXXXIX. törvény, valamint a BME Humánpolitikai Szabályzata tartalmazza. A pályázóknak meg kell felelniük a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatói, Kutatói Követelményrendszerében foglalt feltételeknek, vala-
mint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek is. Az egyetemi docensi kinevezésekre az Egyetem Humánpolitikai
Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2007. július 1-jei hatállyal kerül sor. A pályázatok elbírálási határideje: 2007. má-
jus 31. A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
létesül. (A hivatkozott szabályzatok megtekinthetõk a kar dékáni hivatalában.)
Az egyetemi docensi pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
docensi kinevezéshez elõírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit,
– az Egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve külsõ pályázónál – ilyen vonatkozású elképzeléseit,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– 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.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 2 másolati
példányban a Budapest Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar dékáni hivatalába.
Postacím: 1521 Budapest, Pf. 91, vagy személyesen Budapest XI., Mûegyetem rkp. 3. I. emelet 15.

Jármûelemek és Hajtások Tanszékére,
Közlekedésautomatikai Tanszékére,
Közlekedésgazdasági Tanszékére,
Közlekedésüzemi Tanszékére,
tanszékvezetõi megbízásra

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, kor-
szerûsítése; a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlõdésének elõsegítése; részvétel a tanszék oktató és
kutató munkájában, a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása.
A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasz-
talatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felis-
meréséhez és kibontakoztatásához, a vezetõi utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készséggel, vala-
mint legalább tízéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal és megfelelõ szintû nemzetközi tudományos elismertséggel kell
rendelkeznie.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
Az oktatási szervezeti egység (a továbbiakban: tanszék) vezetõi beosztás ellátásával történõ megbízásokra a felsõokta-
tásról szóló – többször módosított – 2005. évi CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször mó-
dosított – 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a BME Szervezeti Felépítése és Mûködési Rendje, illetve a BME Humán-
politikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései az irányadók. (A hivatkozott szabályzatok megtekinthetõk a kar dékáni
hivatalában.)
A tanszékvezetõt – a tanszék oktatói-kutatói értekezlete és a Közlekedésmérnöki Kari Tanács véleménye alapján – a kar
dékánja bízza meg.

A pályázat elbírálási határideje 2007. május 31.
A megbízásokra 2007. július 1-jei hatállyal kerül sor, amely a nyertes pályázónak a BME-vel létesített határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonya mellett határozott idõre – három-öt évre szól.
A pályázó ismertesse pályázatában a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését,
– végzettségét, idegennyelv-tudását igazoló okiratok hiteles másolatát,
– beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát,
– szakmai díjait, szakmai önéletrajzát,
– fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét, továbbá az azokra történt hivatkozások jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásához fontosnak tart.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 2 másolati
példányban Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar dékáni hivatalába.
Postacím: 1521 Budapest, Pf. 91, vagy személyesen: Budapest XI., Mûegyetem rkp. 3. I. emelet 15.

Dr. Kulcsár Béla s. k.,
dékán
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VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKA KARA
pályázatot hirdet az
Elektronikai Technológia Tanszékre
egy teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a Mikrofluidika rendszerek és biofunkcionalizálás témaköreiben kutatási mun-
ka végzése, a témákban rendszeres publikálás, önálló laboros, diplomatervezõ és doktoranduszhallgatók munkájának
irányítása, részvétel az Elektronikai technológia és a Mikrorendszerek és moduláramkörök témákban laboratóriumi gya-
korlatok, elméleti oktatási feladatok ellátásában, részvétel az MSc-képzés keretein belül induló Minõségmenedzsment
és Informatikai beruházás és Projektmenedzser tárgyak fejlesztésében és tárgyfelelõsi feladatok ellátásában.

Irányítástechnika és Informatika Tanszékre
négy teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

1. A kinevezendõ egyetemi docens feladata: az ötéves BSc-képzésben is szereplõ Szoftver labor III. címû tárgy, továbbá
az angol nyelvû MSc-képzésben szereplõ Computer Graphics and Image Processing címû tárgy elõadása, a tárgyak fej-
lesztése, jegyzetek és oktatási segédanyagok készítése, aktív részvétel a tanszék orvosi térfogat-vizualizáció területén
végzett kutatómunkájában, diplomatervezõ és doktorandusz hallgatók témavezetése, nemzetközi és hazai kapcsolatok
ápolása.

2. A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a tanszéken folyó orvostechnika, az egészségügyi mérnökképzés és bioin-
formatika témákban új tárgyak kidolgozása és oktatása, kutatómunkák végzése és irányítása, új kutatási projektek bein-
dítása.

3. A kinevezendõ egyetemi docens feladata: az Irányításelmélet tárgy és a neuro-fuzzy technikán és genetikus algoritmu-
sokon alapuló irányítási módszerek elõadása a villamosmérnöki és informatikus szakirányú képzésben; a differenciálge-
ometriai és játékelméleti elveken alapuló irányítások oktatása a PhD-képzésben, elõadások tartása az angol nyelvû kép-
zésben, diplomaterv és Phd-témavezetés; a többujjas robotkezek tárgymanipulációja és a földi, vízi és légi mobilisrobo-
tok korszerû multiágensû irányítási módszereinek kutatása és ipari kapcsolatok kiépítése az eredmények alkalmazására;
hazai és nemzetközi kutatási projektfeladatok témavezetése az információtechnológia különféle területein.

4. A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a szoftverminõséggel kapcsolatos tananyagfejlesztés mind a BSc mind az
MSc szintû mérnök-informatikus szak számára, kutatómunka a fenti területeken, az eredmények nemzetközi fórumokon
történõ publikálása, vezetõ részvétel a tanszék témakörrel kapcsolatos projektjeiben, a szakterületen tevékenykedõ be-
osztott oktatók munkájának irányítása.

Számítástudományi és Információelmélet Tanszékre
két teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

1. A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Valószínûségszámítás tárgy oktatása, a tárgyhoz oktatási segédanyagok ké-
szítése, gépi tanulás és alakfelismerés témában MSc tárgy kidolgozása és oktatása, továbbá önálló labor keretében hall-
gatók témavezetése.

2. A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Matematika statisztika tárgy, valamint a Statisztika labor kidolgozása és ok-
tatása, ezekhez a tárgyakhoz oktatási segédanyagok készítése, továbbá önálló labor tárgy keretében hallgatók témaveze-
tése.

Távközlési és Médiainformatikai Tanszékre
két teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

1. A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erõsítése a mindenütt jelenlévõ há-
lózati technológiák, illetve a peer-t50-peer rendszerek elmélete és gyakorlata területén. A feladat kiterjed a témához kap-
csolódó tananyag és jegyzet kidolgozására, folyamatos továbbfejlesztésére és oktatására a graduális és a doktori képzés-
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ben; hallgatók és doktoranduszok témavezetésére; kutatási projektekben való részvételre, illetve azok vezetésére; nem-
zetközi és hazai kapcsolatok ápolására és tanszéki és kari feladatok elvégzésére.

2. A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erõsítése, különösképpen dokto-
randusz hallgatók konzultálása a hálózat és szolgáltatásbiztonság elmélete és gyakorlata területén. A feladat kiterjed a té-
mához kapcsolódó tananyag és jegyzet kidolgozására, folyamatos továbbfejlesztésére és oktatására a graduális és dokto-
ri képzésben, hallgatók témavezetésére az oktatás minden szintjén, kutatási projektekben való részvételre, illetve azok
vezetésére, nemzetközi és hazai kapcsolatok ápolására, valamint tanszéki és kari feladatok elvégzésére.

Villamos Energetika Tanszékre
három teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

1. A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erõsítése, különösen az inventin
mérnöki problémamegoldás, továbbá az erõsáramú alkalmazott szupravezetés területén. A feladat kiterjed a témákhoz
kapcsolódó tananyagok kidolgozására, folyamatos továbbfejlesztésére, oktatására a BSc- és MSc-képzésben. Feladata
továbbá közremûködés az Elektrotechnika címû tárgy oktatásában, fenti témakörökben hallgatók témavezetése, kutatási
projektekben való részvétel, illetve azok vezetése, nemzetközi kapcsolatok ápolása, részvétel az egyetemi, kari és szak-
mai közéleti munkában, valamint a tanszékvezetés munkájának segítése.

2. A kinevezendõ egyetemi docens feladata elsõsorban az elektrotechnika, a villamos hajtásirányítás, a villamos hegesz-
tés és egyéb elektrotechnológiák területein oktatási, oktatásfejlesztési és kutatási tevékenység folytatása. Vegyen részt
aktívan az új oktatási rendszerben kifejlesztendõ tárgyak, mérések, gyakorlatok tematikájának kidolgozásában, oktatá-
sában, oktatási segédanyagainak kidolgozásában. Elvárt az aktív és színvonalas publikációs tevékenység, hallgatói pro-
jektvezetõ tevékenység (BSc, MSc, PhD), pályázati tevékenység és a nemzetközi kapcsolatok ápolása az adott területe-
ken. Vegyen részt az egyetemi, kari és szakmai közéleti munkában.

3. A kinevezendõ egyetemi docens feladata a nagyfeszültségû technika, szigeteléstechnika, épületvillamosítás, villamos
berendezések, légköri és ipari elektrosztatika területekhez kapcsolódó tantárgyak elõadásainak tartása magyar és angol
nyelven, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása. Aktív közremûködés a tanszék oktatásfejlesztési munkájában. Vezetõ rész-
vétel a PhD-képzésben, a PhD-disszertációk, diplomamunkák és TDK-dolgozatok konzulensi és bíráló feladatainak ellá-
tása. Irányító részvétel a tanszék kutatási-fejlesztési munkáiban, feladatok irányítása, hazai ipari kapcsolattartás és nem-
zetközi együttmûködés. Tanszéki pályázatok összeállítása, vezetése.

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
10 éves felsõoktatási oktatói-kutatói gyakorlattal rendelkezzen. Indokolt esetben a doktori (PhD) fokozatot mesterfoko-
zat (DLA) helyettesítheti. Kinevezhetõ továbbá az, aki alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanárse-
gédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, idegen nyelven is képes elõadás tartására, és megfelelõ szak-
mai tudományos tapasztalattal rendelkezik. A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Oktatói, Kutatói Követelményrendszer Szabályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, vala-
mint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek. Az egyetemi docensi kinevezésekre az Egyetem Humánpolitikai
Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2007. július 1-jei hatállyal kerül sor. A pályázatok elbírálási határideje: 2007. má-
jus 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
munkahelyének megnevezését, beosztását, tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását, szakmai, illetõleg
oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit, jelentõsebb tanulmányútjait, az egyetem számára
bevételt szerzõ tevékenységét, ill. – külsõ pályázónál – ilyen vonatkozású elképzeléseit, oktató-nevelõ és tudományos
(mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.
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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 1 eredeti és 1 másolati példányban az illetékes kar dékáni hivatalába, ahol
a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informati-
ka Kar Dékáni Hivatala: Postacím: Budapest 1111 Bp., Egri József u. 18. vagy személyesen: V. 1. épület fszt. 6.

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

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztség elnyerésére

A megbízásra kerülõ dékán fõbb feladatai:
– a kar képviselete az egyetemi, a hazai és nemzetközi fórumokon,
– a kari stratégia kialakítása és megvalósításának irányítása,
– a kari szervezeti egységek, a karon folyó oktatási, tudományos, továbbképzési, szaktanácsadási, gazdálkodási, igazga-
tási, kutatási tevékenység szervezése, irányítása és ellenõrzése,
– a kari személyzeti munka irányítása,
– a kari költségvetés tervezése és az egyetemi költségvetés keretein belül a kar gazdálkodásának irányítása,
– a kari hivatalok irányítása,
– a kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, irányítása, kapcsolattartás az egyetemi és más szakmai
szervezetekkel,
– munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a jogszabályokban és az egyetemi, valamint kari szabályzatokban meghatározott egyéb feladatok ellátása, hatáskör
gyakorlása.

A dékáni tisztségre pályázókkal szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar fõállású, teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanára és egyete-
mi docense nyújthat be, aki:
– a kari oktatásban meghatározó diszciplínát eredményesen mûvel,
– továbbá rendelkezik a karon legalább tízéves oktatói gyakorlattal, felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi és szer-
vezési gyakorlattal, tapasztalattal, tudományterületén hazai és nemzetközi elismertséggel, tudományos fokozattal, leg-
alább egy világnyelv tárgyalási szintû ismeretével, jelentõs publikációs tevékenységgel, és
– alkalmas a kar oktatásának, kutatási programjának irányítására, az egyes szervezeti egységek tevékenységének össze-
hangolására.

A dékáni megbízás legfeljebb négy évre szól.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR
Nemzetközi Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási és kutatási feladatai:
– részvétel a Nemzetközi jog és a nemzetközi szervezetek joga c. tantárgy oktatásában, vizsgáztatásában, a témát kiegé-
szítõ szemináriumok vezetésében, a nappali, esti és levelezõ tagozatos képzésében egyaránt,
– a nemzetközi igazgatás és valóságkezelés problematikájának ismerete téma további kutatása és oktatása,
– a szomszédos országok alkotmányos berendezkedésének és jogrendszerének alapos ismerete, az ezzel kapcsolatos
órák vezetése, konzultációk nyújtása,
– az EU intézményeivel kapcsolatos alaptantárgyak oktatásában való részvétel,
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– a fenti témákkal kapcsolatos szakdolgozatok témavezetése, konzultációk nyújtása, további publikációs tevékenység,
közremûködés a tananyagok elkészítésében.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Az egyetemi docensi munkakör betöltésére pályázatot a kar teljes munkaidõben, további jogviszonyban foglalkoztatott
azon oktatói nyújthatnak be, akik rendelkeznek egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal, két idegen nyelvbõl elõadói és
tárgyalói szintû nyelvismerettel, rendszeres publikációval, és részt vehetnek a hazai és nemzetközi tudományos rendez-
vényeken.
Az egyetemi docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Covinus Egye-
tem szabályzataiban rögzített feltételeknek.

A vezetõi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, vezetõi, okta-
tói és tudományos tevékenységére, elért eredményeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvé-
telét, publikációs tevékenységének ismertetését, valamint
– munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fejlesztésre
vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját.

Az oktatói pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, oktatói és tu-
dományos tevékenységére, elért eredményeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvé-
telét, publikációs tevékenységének ismertetését, valamint
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit.

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

A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázati beadási határidejét követõ 90 napon
belül történik. A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának cí-
mezve (az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Köz-
telek u. 8. I. emelet 110.).
A dékáni pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Kertészettudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-6298), a docensi pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közigazgatás-tudományi Kar Dékáni
Hivatala (telefon: 482-6611) ad, egyéb információ a 482-8545 telefonszámon kérhetõ.
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ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR
három dékánhelyettesi megbízás elnyerésére

A megbízásra kerülõ oktatási dékánhelyettes fõbb feladatai:
– a karon folyó alap- és posztgraduális képzési és tantervi programokkal összefüggõ feladatok szervezése és irányítása,
– a kari oktatásfejlesztési koncepció koordinálása és végrehajtásának szervezése,
– a hallgatókkal való rendszeres kapcsolattartás,
– beiskolázási ügyekben PR-tevékenység szervezése,
– a dékán által meghatározott oktatási projektek, feladatok irányítása, koordinálása,
– együttmûködik a tanulmányi osztály vezetõjével, felügyeli az osztály tevékenységét,
– a kar képviselete az intézményközi tankönyvkiadási szakértõ bizottságban.
Az oktatási dékánhelyettesi megbízás legfeljebb 2010. december 31-ig szól.

A megbízásra kerülõ tudományos és nemzetközi dékánhelyettes fõbb feladatai:
– a karon folyó tudományos munka összehangolása, illetve a fejlesztési koncepciók és programok kidolgozása, össze-
hangolása, a megvalósítás irányítása,
– a kari pályázati feladatok koordinálása,
– hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, hazai és nemzetközi szakmai intézetekkel való oktatási és tudományos
együttmûködés szervezése, irányítása,
– a dékán által meghatározott tudományos és nemzetközi projektek, feladatok irányítása, koordinálása,
– a kari minõségügyi és minõségbiztosítási feladatok szervezése és irányítása.
A tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi megbízás legfeljebb 2010. december 31-ig szól.

A megbízásra kerülõ gazdasági és személyügyi dékánhelyettes fõbb feladatai:
– a kar költségvetésének és gazdálkodásának tervezése, szervezése és ellenõrzése,
– a kar humánerõforrás-gazdálkodási és humánpolitikai feladatainak szervezése, és irányítása a szervezeti egységek ve-
zetõivel együttmûködve,
– a kar képviselete a karközi gazdálkodási és üzemeltetési feladatok tervezésében és ellenõrzésében,
– a dékán által meghatározott projektek, feladatok irányítása, koordinálása.
A gazdasági és személyügyi dékánhelyettesi megbízás legfeljebb 2010. december 31-ig szól.

A dékánhelyettesi megbízásokra pályázókkal szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar fõállású, teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanára és egyete-
mi docense nyújthat be, aki:
– rendelkezik a karon legalább tízéves oktatói gyakorlattal, felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi és szervezési
gyakorlattal, tapasztalattal, tudományterületén hazai és nemzetközi elismertséggel, tudományos fokozattal, legalább egy
világnyelv tárgyalási szintû ismeretével, jelentõs publikációs tevékenységgel, és
– a kari oktatásban meghatározó diszciplínát eredményesen mûvel,
– alkalmas a kar oktatásának, kutatási programjának irányítására, az egyes szervezeti egységek tevékenységének össze-
hangolására.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egye-
tem Szervezeti és Mûködési Rendjében rögzített feltételeknek.

A dékánhelyettesi pályázatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tudományos munkáját és kutatási tevé-
kenységét, elért eredményeit, szakmai díjait,
– hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való
részvételét, publikációs tevékenységét, valamint
– munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fejlesztésre
vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.
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A pályázatokhoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok má-
solatát,
– személyi adatlapot (1 példányban),
– a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és az
egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 90 na-
pon belül történik. A pályázatoknak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rekto-
rának címezve (az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Buda-
pest, Köztelek u. 8. I. emelet 110.)

A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást az Élelmiszertudományi Kar dékánja (telefon: 482-6304)
ad, egyéb információ a 482-8545 telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– fogorvosi diploma,
– fog- és szájbetegségek szakvizsga,
– PhD-fokozat,
– habilitáció,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidõs egyetemi docensi vagy tanári kinevezés a Szegedi Tudományegyetem Fog-
orvostudományi Karának valamely tanszékére,
– angol nyelvbõl középfokú „C” típusú vagy azzal egyenértékû államilag elismert nyelvismeret,
– legalább 15 éves egyetemi szitnû oktatói gyakorlat,
– vezetõ oktatói beosztásban eltöltött tapasztalat,
– kellõ tájékozottság a Szegedi Tudományegyetem és ezen belül a Fogorvostudományi Kar feladatairól,
– tájékozottság az Oktatási és Kulturális, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumi, OEP és
egyéb finanszírozási kérdésekben, az egyetem, a Kar Klinikai Központ gazdálkodási folyamataiban.

A megbízandó dékán feladata:
Az egyetem, a Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum és a Fogorvostudományi Kar Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzata valamint a kar tanácsa döntése alapján a kar irányításával összefüggõ feladatok szervezé-
se, ellátása, különösen:
– a kar vezetése, képviselete, felelõsség az ott folyó munkáért;
– a választott testületek munkájának szervezése, a kari tanács mûködtetése, üléseinek elõkészítése, az ott hozott határo-
zatok végrehajtásának irányítása;
– a kar magyar és idegen nyelvû graduális oktató, PhD-képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdálkodási tevé-
kenységének összehangolása, együttmûködés az egyetem, a centrum tisztségviselõivel, a centrumot alkotó és más karok
vezetésével;
– graduális átoktatási tevékenység irányítása, egyezségkötés oktatásfinanszírozási ügyekben,
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– a posztgraduális, rezidensrendszerû, ráépített szakfogorvos és folyamatos továbbképzési tevékenység felügyelete,
szervezése; szakdolgozói oktatás, továbbképzés irányítása,
– a karon mûködõ, részönállósággal rendelkezõ tanszékek munkájának összehangolása,
– a kar nemzetközi kapcsolatainak szervezése, EU-s, hazai és regionális pályázati tevékenység folytatása, koordinálása,
– a kari személyzeti munka irányítása, a hivatali szervezet kari feladatoknak megfelelõ szervezése, felügyelete;
– a kar oktató, tudományos, betegellátó igazgatási egységei minõségbiztosítási tevékenységének összehangolása,
– a kar rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyoni és más források feletti – jogszabályok, egyetemi, cent-
rum és kari szabályzatok szerinti – rendelkezés, a gazdasági igazgatóval – kölcsönös megegyezés esetén a centrumelnök-
kel, mint a Klinikai Központ vezetõjével – együttes jogok gyakorlása,
– kari ügyekben kiadványozási és a kar rendelkezésére álló, központi kezelésben tartott pénzügyi keretek tekintetében
kötelezettségvállalási és utalványozási jog gyakorlása,
– a kar mûködtetésére, fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók meghatározása, stratégiai tervek kialakí-
tása, az erre irányuló munka szervezése és összefogása együttmûködve az egyetem többi karával – beleértve a centrumot
alkotó kar(oka)t, a társ orvos- és egészségtudományi fakultásokkal, oktatási, tudományos, egészségügyi, gazdasági és
más intézményekkel; további kapcsolatépítés a Magyar Tudományos Akadémia intézményeivel és a már létrehozott
egyetemen belül illetve kívül közös vállalkozásokkal,
– a kar régióban, megyében, városban betöltött funkciói szélesítése, kapcsolatteremtés külön figyelemmel az egészség-
ügyi együttmûködésekre;
– együttmûködés a karon mûködõ közalkalmazotti, érdek-képviseleti szervezetekkel, hallgatói önkormányzattal és
egyesülettel;
– a rektor által átruházott jogok és hatáskörök gyakorlása,
– a kar által a centrumnak átadott funkciók érvényesítése során a centrumelnökkel együttmûködve, a klinikai központra
ruházott jogosultságoknál felügyeleti jogok gyakorlása.
A megbízás 4 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket, díjak jegyzékét,
– a kar vezetésével kapcsolatos elképzelések, eddigi vezetõi tevékenység leírását,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, egyetemi tanári vagy docensi kinevezést, idegen-
nyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

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

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor
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A DEBRECENI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata: a kar képviselete, a kar mûködési feltételeinek biztosítása, a karon folyó oktató és tudományos munka,
gazdálkodási tevékenység, az igazgatási és humánpolitikai feladatok irányítása. Feladat- és hatáskörét részletesen az
egyetemi Szervezeti és Mûködési Szabályzat és a kari Mûködési Rend határozza meg.
A dékáni megbízás 2007. július 1-jétõl 2010. június 30-ig szól.
Pályázhatnak az Általános Orvostudományi Karral fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok és ha-
bilitált egyetemi docensek, akik tudományos fokozattal, legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismeretével, felsõoktatá-
si vezetõi tapasztalattal és a karra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek.

a BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata: a kar képviselete, a kar mûködési feltételeinek biztosítása, a karon folyó oktató és tudományos munka,
gazdálkodási tevékenység, az igazgatási és humánpolitikai feladatok irányítása. Feladat- és hatáskörét részletesen az
egyetemi Szervezeti és Mûködési Szabályzat és a kari Mûködési Rend határozza meg.
A dékáni megbízás 2007. július 1-jétõl 2010. június 30-ig szól.
Pályázhatnak a Bölcsészettudományi Karral fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok és habilitált
egyetemi docensek, akik tudományos fokozattal, legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismeretével, felsõoktatási veze-
tõi tapasztalattal és a karra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek.

az INFORMATIKAI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata: a kar képviselete, a kar mûködési feltételeinek biztosítása, a karon folyó oktató és tudományos munka,
gazdálkodási tevékenység, igazgatási és humánpolitikai feladatok irányítása. Feladat- és hatáskörét részletesen az egye-
temi Szervezeti és Mûködési Szabályzat és a kari Mûködési Rend határozza meg.
A dékáni megbízás 2007. július 1-jétõl 2010. június 30-ig szól.
Pályázhatnak a kar fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárai, habilitált docensei, akik tudományte-
rületükön hazai és nemzetközi elismertséggel, legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismeretével, felsõoktatási vezetõi
tapasztalattal és a karra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek.

a TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata: a kar képviselete, a kar mûködési feltételeinek biztosítása, a karon folyó oktató és tudományos munka,
gazdálkodási tevékenység, az igazgatási és humánpolitikai feladatok irányítása. Feladat- és hatáskörét részletesen az
egyetemi Szervezeti és Mûködési Szabályzat és a kari Mûködési Rend határozza meg.
A dékáni megbízás 2007. július 1-jétõl 2010. június 30-ig szól.
Pályázhatnak a Természettudományi Karral fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok, akik tudo-
mányos fokozattal, legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismeretével, felsõoktatási vezetõi tapasztalattal rendelkeznek.

a ZENEMÛVÉSZETI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata: a kar képviselete, a kar mûködési feltételeinek biztosítása, a karon folyó oktató és tudományos munka,
gazdálkodási tevékenység, az igazgatási és humánpolitikai feladatok irányítása. Feladat- és hatáskörét részletesen az
egyetemi Szervezeti és Mûködési Szabályzat és a kari Mûködési Rend határozza meg.
A dékáni megbízás 2007. július 1-jétõl 2011. június 30-ig szól.
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Pályázhatnak a Zenemûvészeti Karral fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló fõiskolai vagy egyetemi tanárok és
fõiskolai docensek, akik DLA-fokozattal, illetve elismert mûvészeti tevékenységgel, legalább egy világnyelv tárgyaló-
képes ismeretével, felsõoktatási vezetõi tapasztalattal és a karra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek.

az EGÉSZSÉGÜGYI FÕISKOLAI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata: a kar képviselete, a kar mûködési feltételeinek biztosítása, a karon folyó oktató és tudományos munka,
gazdálkodási tevékenység, az igazgatási és humánpolitikai feladatok irányítása. Feladat- és hatáskörét részletesen az
egyetemi Szervezeti és Mûködési Szabályzat és a kari Mûködési Rend határozza meg.
A dékáni megbízás 2007. július 1-jétõl 2010. június 30-ig szól.
Pályázhatnak a Debreceni Egyetemmel fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárok, fõiskolai tanárok
és habilitált egyetemi docensek, akik tudományos fokozattal, legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismeretével, felsõ-
oktatási vezetõi tapasztalattal és a karra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek. Elõnyt jelent: orvosi, vagy
szociológus diploma.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megjelölését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási tudományos kutatási munkáját, valamint eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– a kar mûködésére, szervezetére, oktatási-kutatási és egyéb kiemelt jelentõségû tevékenységére vonatkozó konkrét
programját,
– a kar vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– fontosabb publikációk, tudományos munkák jegyzékét,
– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály az egyetemi Szervezeti és
Mûködési Szabályzat és a kari Mûködési Rend szerint erre jogosult testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésétõl számított 30. nap.
A pályázatot két példányban dr. Nagy Jánosnak, a Debreceni Egyetem rektorának kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Debreceni Egyetem ………… Kar dékáni megbízására.”

Pályázatot hirdet továbbá
az ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
BELGYÓGYÁSZATI INTÉZET
igazgatói megbízására

Az igazgatói megbízás 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.

Az intézet igazgatójának feladatai között különösen kiemelkedõ:
– a belgyógyászat tanszéki struktúra hatékony mûködtetése,
– a belgyógyászati szakma magas szintû mûvelése,
– biztosítja a belgyógyászat egységes mûködésének feltételeit, általános belgyógyászati osztály(ok) koordinálását,
– egységes graduális belgyógyászati oktatás megszervezése,
– a posztgraduális képzés irányítása, ezen belül különös hangsúllyal a rezidensképzés magas színvonalon való megszer-
vezése és mûködtetése,
– kapcsolattartás és szakmai együttmûködés a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kardiológiai
Intézettel, a Tüdõgyógyászati Klinikával, az Onkológiai és Infektológiai Tanszékekkel,
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– a tudományos munka feltételeinek fejlesztése, különösen az elméleti intézetek és a klinikák közötti kollaboráció elõse-
gítése, valamint az egyes belgyógyászati tanszékek közötti tudományos együttmûködés fokozása,
– a regionális kapcsolatrendszer erõsítése és folyamatos fejlesztése a belgyógyászat valamennyi szakterületén,
– a Debrecen Városi Egészségügyi Szolgálattal való folyamatos kapcsolat biztosítása.

Feltételek az igazgatói pályázatnál:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– orvosegyetemi végzettség,
– belgyógyászati és legalább még egy szakképesítés,
– MTA doktori cím,
– egyetemi tanári kinevezés,
– többéves vezetõi gyakorlat, gazdálkodási tapasztalat,
– nemzetközileg elismert szakmai tevékenység,
– kiemelkedõ tudományos munka.

BÕRGYÓGYÁSZATI KLINIKA
igazgatói megbízásra

Az igazgatói megbízás 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.

Amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezetõ oktatója, akkor a pályázat egyidejûleg egyetemi docensi kine-
vezésre is irányul. Ebben az esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó oktatómunkájára vonatkozó elképzeléseit
is.

Munkaköri feladatok az igazgatói pályázatnál:
– a klinika igazgatói feladatainak ellátás, a klinika képviselete, tevékenységének és gazdálkodásának, valamint a sze-
mélyzeti ügyeinek irányítása,
– a klinika oktató-, gyógyító- és tudományos munkájának irányítása,
– magyar és angol nyelven elõadások, gyakorlatok és szemináriumok, speciál kollégiumok tartása, vizsgáztatás,
– szakterületén a szak- és továbbképzés irányítása,
– nemzetközi szintû tudományos munka végzése,
– kapcsolattartás és együttmûködés a társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel.

Feltételek az igazgatói pályázatnál:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– orvosegyetemi végzettség,
– bõrgyógyászatból alap szakképesítés,
– legalább 10 éves szakorvosi gyakorlat,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– tudományos fokozat,
– vezetõi gyakorlat,
– nemzetközileg elismert tudományos tevékenység,
– elõadói szintû angolnyelv-ismeret,
– habilitáció elõnyt jelent.

GYERMEKKLINIKA
igazgatói megbízására

Az igazgatói megbízás 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.

Munkaköri feladatok az igazgatói pályázatnál:
– a klinika igazgatói feladatainak ellátása, a klinika képviselete, tevékenységének és gazdálkodásának, valamint a sze-
mélyzeti ügyeinek irányítása,
– a klinika oktató-, gyógyító- és tudományos munkájának irányítása,
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– magyar és angol nyelven elõadások, gyakorlatok és szemináriumok, speciál kollégiumok tartása, vizsgáztatás,
– szakterületén a szak- és továbbképzés irányítása,
– nemzetközi szintû tudományos munka végzése,
– kapcsolattartás és együttmûködés a társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel,
– feladata a Gyermekgyógyászati Intézet struktúrájának kialakítása.

Feltételek az igazgatói pályázatnál:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– orvosegyetemi végzettség,
– csecsemõ- és gyermekgyógyászatból szakképesítés,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– MTA doktori cím,
– egyetemi tanári kinevezés,
– többéves vezetõi gyakorlat és jártasság gazdálkodási tevékenységben,
– nemzetközileg elismert tudományos tevékenység,
– elõadói szintû angolnyelv-ismeret.

Sebészeti Intézet
nem önálló Érsebészeti Tanszék
tanszékvezetõi megbízására

A tanszékvezetõi megbízás 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.

Amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezetõ oktatója, akkor a pályázat egyidejûleg egyetemi docensi kine-
vezésre is irányul. Ebben az esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó oktatómunkájára vonatkozó elképzelé-
seit is.

Munkaköri feladatok a tanszékvezetõi pályázatnál:
– részvétel az oktató, tudományos és gyógyító munkában,
– magyar és angol nyelven elõadások, gyakorlatok és szemináriumok, speciál kollégiumok tartása, vizsgáztatás graduá-
lis és posztgraduális képzésben,
– részvétel a Sebészeti Intézet igazgatási tevékenységében,
– kutatócsoport önálló irányítása.

Feltételek a tanszékvezetõi pályázatnál:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– orvosegyetemi végzettség,
– sebészeti és érsebészeti szakképesítés,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– tudományos fokozat,
– nemzetközileg elismert szakmai tevékenység,
– többéves gyakorlat kutatócsoport irányításában,
– elõadói szintû angolnyelv-ismeret.
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PATHOLÓGIAI INTÉZET
igazgatói megbízására

Az igazgatói megbízás 2007. július 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.

Amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezetõ oktatója, akkor a pályázat egyidejûleg egyetemi docensi kine-
vezésre is irányul. Ebben az esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó oktatómunkájára vonatkozó elképzelé-
seit is.

Munkaköri feladatok az igazgatói pályázatnál:
– az intézet igazgatói feladatainak ellátása: az oktatás, a diagnosztika, az intézeti tudományos munka, a gazdálkodás, va-
lamint a személyzeti ügyek intézésében,
– elõadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás magyar és angol nyelven,
– részvétel a graduális és posztgraduális képzésben,
– nemzetközi tudományos munka végzése, az intézet pályázati tevékenységének koordinálása,
– kapcsolattartás és együttmûködés a társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel.

Feltételek az igazgatói pályázatnál:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– orvosegyetemi végzettség,
– pathológiai szakképesítés,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– tudományos fokozat,
– vezetõi gyakorlat,
– nemzetközileg elismert szakmai tevékenység,
– elõadói szintû angolnyelv-ismeret,
– habilitáció elõnyt jelent.

A pályázatnak tartalmazni kell:
– az intézet oktatási, kutatási és diagnosztikus munkájára vonatkozó elképzeléseit.

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
keretein belül mûködõ nem önálló
Fogorvosi Mikrobiológiai és Pathológiai Tanszék
tanszékvezetõi megbízására

A tanszékvezetõi megbízás 2007. július 1-jétõl, legfeljebb 5 évre szól.

Amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezetõ oktatója, akkor a pályázat egyidejûleg egyetemi docensi kine-
vezésre is irányul. Ebben az esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó oktatómunkájára vonatkozó elképzelé-
seit is.

Munkaköri feladatok a tanszékvezetõi pályázatnál:
– rendelkezik a mikrobiológia és pathológia terén hazai és nemzetközi elismertséggel,
– legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete,
– rendelkezik felsõoktatási vezetõi tapasztalattal,
– a Fogorvostudományi Kar dékánjával együttmûködve a fogorvoshallgatók korszerû fogorvosi mikrobiológiai és pat-
hológiai oktatásának irányítása,
– a tananyag fejlesztése,
– a korszerû fogászati témájú mikrobiológiai és/vagy pathológiai kutatások fejlesztése,
– tantermi elõadások, szemináriumok tartása és vizsgáztatás,
– PhD (posztgraduális) képzésben részvétel,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok bõvítése.
Speciális feladat: korszerû fogászati témájú mikrobiológiai és/vagy pathológiai kutatások bõvítése, fejlesztése.
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Feltételek a tanszékvezetõi pályázatnál:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– általános orvosdoktori diploma,
– szakirányú szakképesítés,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– tudományos fokozat,
– hosszú távú gyakorlat az orvosi mikrobiológia és/vagy pathológia oktatásában,
– aktív oktató tevékenység,
– habilitáció,
– nemzetközi szinten elismert, magas színvonalú modern mikrobiológiai és/vagy pathológiai kutatói tevékenység.

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
keretein belül mûködõ nem önálló
Arc-Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõi megbízás 2007. július 1-jétõl, legfeljebb 5 évre szól.

Amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezetõ oktatója, akkor a pályázat egyidejûleg egyetemi docensi kine-
vezésre is irányul. Ebben az esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó oktatómunkájára vonatkozó elképzelé-
seit is.

Munkaköri feladatok a tanszékvezetõi pályázatnál:
– rendelkezik a szájsebészet területén hazai és nemzetközi elismertséggel,
– legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete,
– rendelkezik az arc-állcsont- és szájsebészet szakterületre vonatkozó oktató, kutató és betegellátó ismeretekkel,
– felsõoktatási vezetõi tapasztalattal,
– megfelel a pályázat egyéb kiírásainak,
– a szájsebészet területén hazai és nemzetközi elismertséggel,
– a Fogorvostudományi Kar dékánjával együttmûködve a fogorvoshallgatók korszerû arc-állcsont és szájsebészet ok-
tató-, tudományos, járó- és fekvõbeteg-ellátó tevékenységének irányítása,
– magyar és angol nyelvû graduális képzés,
– posztgraduális képzés,
– folyamatos szakorvosképzés,
– tudományos munka,
– pályázati tevékenység,
– járó- és fekvõbeteg-ellátás koordinálása,
– korszerû arc-állcsont és szájsebészeti kutatások fejlesztése,
– tantermi elõadások tartása és vizsgáztatás magyar és angol nyelven,
– PhD- és posztgraduális képzésben részvétel,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok bõvítése.

Speciális feladat: korszerû arc-állcsont és szájsebészeti kutatások bõvítése, fejlesztése.

Feltételek a tanszékvezetõi pályázatnál:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– általános orvosdoktori vagy fogorvosi diploma,
– szájsebészeti szakképesítés,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– legalább 10 éves gyakorlat a szájsebészet oktatásában,
– aktív oktató tevékenység a graduális és posztgraduális képzésben,
– PhD-fokozat,
– nemzetközi szinten elismert, magas színvonalú modern arc-állcsont és szájsebészeti kutatói tevékenység.
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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR
nem önálló
Népegészségügyi Medicina Tanszék
tanszékvezetõi megbízására

A tanszékvezetõi megbízás 2007. július 1-jétõl, legfeljebb 5 évre szól.

Amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezetõ oktatója, akkor a pályázat egyidejûleg egyetemi docensi kine-
vezésre is irányul. Ebben az esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó oktatómunkájára vonatkozó elképzelé-
seit is.

Munkaköri feladatok a tanszékvezetõi pályázatnál (fõbb oktatási és kutatási feladatok):
– a Népegészségügyi Kar szervezésében folyó népegészségügyi felügyelõ egyetemi alapképzési szakon, az Egészség-
ügyi gondozás és prevenció alapszak népegészségügyi ellenõr szakirányán, illetve a késõbb indításra kerülõ népegész-
ségügyi mesterszak népegészségügyi felügyelõ szakirányán a Népegészségügyi medicina tantárgy oktatásának meg-
szervezése és az oktatás lebonyolításának koordinálása,
– a Népegészségügyi medicina tantárgy oktatását segítõ tankönyv létrehozásának társszerkesztõi/szerzõi támogatása,
– tudományos diákköri és PhD-hallgatók munkájának irányítása, a tanszéki munkatársak szakmai fejlõdésének segítése,
– népegészségügyi kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és publikálása hazai és nemzetközi együtt-
mûködésben,
– szakértõi tevékenység végzése a Népegészségügyi Kar szervezésében zajló tudományos és szakmai projektekben.

Feltételek a tanszékvezetõi pályázatnál:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi végzettség,
– szakirányú szakképzettséget,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– tudományos fokozat,
– vezetõi gyakorlat,
– nemzetközi szinten elismert tudományos tevékenység,
– elõadói szintû angolnyelv-ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a létesítendõ tanszék által mûvelt tudományterületen az oktatás és kutatás fejlesztésére vonatkozó elképzelések leírá-
sát.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR
MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
igazgatói megbízására

Az igazgatói megbízás 2007. július 1-jétõl, legfeljebb 5 évre szól.

Amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezetõ oktatója, akkor a pályázat egyidejûleg egyetemi docensi kine-
vezésre is irányul. Ebben az esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó oktatómunkájára vonatkozó elképzelé-
seit is.

Pályázati feltételek:
– orvos vagy pszichológus alapképzettség, utóbbi esetben klinikai szakpszichológus szakképesítés,
– tudományos minõsítés,
– a magatartástudomány oktatása területén legalább tíz év oktatási tapasztalat,
– felkészültség a pszichológia és az egészségtudomány határterületén (elsõsorban az egészségpszichológia területén) ve-
zetõ oktatói/oktatásfejlesztési tevékenységre,
– interdiszciplináris kutatási és PhD-témavezetõi tapasztalat, dokumentált teljesítménnyel,
– felkészültség népegészségügyi relevanciájú kutatások irányítása.
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Feltételek az igazgatói pályázatnál:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi végzettség,
– szakirányú szakképesítés,
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga,
– tudományos fokozat,
– vezetõi gyakorlat,
– elõadói szintû angolnyelv-ismeret,
– nemzetközileg elismert szakmai tevékenység.

A pályázatnál elõnyt jelent:
– pszichológus végzettség esetén pszichoterapeuta-szakvizsga,
– tapasztalat mesterképzés kifejlesztése terén,
– tudományos/szakmai testületekben részvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az oktatás és kutatás fejlesztésére vonatkozó elképzelésének leírását.

A pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet elõírásainak, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben foglalt elõírások-
nak és az egyetem, valamint az adott kar követelményrendszerében foglalt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait, lakcímét,
– a pályázó eddigi munkahelyének megnevezését, a jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, besorolását, illet-
ményét, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, tudományos munkáját, terveit,
– oktatói, kutatói tevékenységét, annak eredményeit,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve a szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét,
– az intézet/klinika/tanszék vezetésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– diploma másolatát,
– szakképzettséget igazoló oklevelek másolatait,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
– tudományos fokozat másolatát,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítványt,
– közlemények jegyzékét, impakt faktort és citációs indexét,
– különlenyomatait,
– „Orvosok Országos Nyilvántartási” igazolvány másolatát,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az azt véleményezõ elbíráló személyek és
testületek megismerhetik.

A pályázatok beadásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen felszerelt pályázatokat a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Humánpolitikai
Osztályára (4032 Debrecen, Postafiók: 15.) kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást a Humánpolitikai Osztály vezetõje ad. Telefon: (52) 417-791.

Prof. Dr. Nagy János s. k.,
rektor
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata a tanszék oktatómunkájának és kutatási tevékenységének irányítása. Részt kell
vennie a tanszék oktatási tevékenységében elõadások tartásával, PhD-téma, diplomamunka és szakdolgozatok vezetésé-
vel. A tanszék kutatási tevékenységét illetõen ápolnia kell a meglévõ hazai és nemzetközi kapcsolatokat, és törekednie
kell ezek bõvítésére.
A pályázónak rendelkeznie kell informatikai vagy matematikai tudományos minõsítéssel, legalább 8 éves felsõoktatási
gyakorlattal, valamint a tudományos élet területén hazai és nemzetközi elismertséggel és kiterjedt kapcsolatokkal. A pá-
lyázat elbírálásánál elõnyt jelent a külföldi egyetemeken szerzett oktatási és kutatási tapasztalat.
A megbízás 3 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– vezetõi elképzeléseket, eddigi vezetõi tevékenység leírását,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.
A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60 nap.
A pályázónak meg kell felelnie a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltéte-
leknek.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegye-
tem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
két dékánhelyettesi tisztségének betöltésére

Az oktatási dékánhelyettes feladata a dékánnal együttmûködve a kar oktatási-, akkreditációs- és minõségbiztosítási tevé-
kenységének irányítása és felügyelete.
Az általános dékánhelyettes feladata a dékánnal együttmûködve a kar tudományos és gazdasági tevékenységének és
külsõ kapcsolatainak irányítása és felügyelete.
A pályázaton a karon dolgozó fõállású, legalább egy idegen nyelvbõl elõadói szintû ismerettel rendelkezõ egyetemi ta-
nárok és docensek vehetnek részt.
A dékánhelyettesi megbízás 2007. július 1-jétõl legfeljebb 4 évre szól.

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. tel.: (88) 624-236]

Dr. Gaál Zoltán s. k.,
rektor
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A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
Akkordikus Hangszerek Tanszékre
pályázatot hirdet
egyetemi docens teljes állású munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a hárfa fõtárgy, módszertan és zenekari irodalom oktatása magyar, illetve ide-
gen nyelven. Pályázhatnak azok az egyetemi adjunktusok, akik egyetemi oklevéllel, PhD- illetve DLA-fokozattal, a Fel-
sõoktatási Törvényben meghatározott mûvészeti díjjal, az Oktatói Követelményrendszerben meghatározott felsõoktatási
gyakorlattal rendelkeznek, nemzetközileg elismert mûvészi és oktatói tevékenységükkel igazolták, hogy alkalmasak a
hallgatók, doktori képzésben részt vevõk, tanársegédek tanulmányi, mûvészi-pedagógiai munkájának vezetésére, továb-
bá idegen nyelven is képesek elõadás tartására.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– jelenlegi munkahelye(i), beosztása(i),
– oktatói, tudományos munkásságának részletes ismertetését,
– egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– tudományos fokozat, hiteles másolatát illetve mûvészeti díj,
– habilitációs oklevél hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Zongora Tanszéke
pályázatot hirdet
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a zongora fõtárgy, módszertan oktatása magyar, illetve idegen nyelven. Pályáz-
hatnak azok az egyetemi adjunktusok, akik egyetemi oklevéllel, PhD- illetve DLA-fokozattal, a Felsõoktatási Törvény-
ben meghatározott mûvészeti díjjal, az Oktatói Követelményrendszerben meghatározott felsõoktatási gyakorlattal ren-
delkeznek, nemzetközileg elismert mûvészi és oktatói tevékenységükkel igazolták, hogy alkalmasak a hallgatók, doktori
képzésben részt vevõk, tanársegédek tanulmányi, mûvészi-pedagógiai munkájának vezetésére, továbbá idegen nyelven
is képesek elõadás tartására.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– jelenlegi munkahelye(i), beosztása(i),
– oktatói, tudományos munkásságának részletes ismertetését,
– egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– tudományos fokozat, hiteles másolatát illetve mûvészeti díj,
– habilitációs oklevél hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat két példányban a megjelenést követõ 30 napon belül az Egyetemi Személyi ügyekkel foglalkozó munka-
társához kell benyújtani. (Draskóczi Ágnes, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.)

Batta András s. k.,
rektor
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A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA – Szarvas – rektora
pályázatot hirdet
oktatási, valamint
tudományos és nemzetközi kapcsolatok rektorhelyettesi tisztségek betöltésére

Az oktatási rektorhelyettes feladata:
a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján az oktatás irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen
– a fõiskola képviseletének ellátása oktatási ügyekben,
– a karok közötti, oktatással kapcsolatos fõiskolai szintû ügyek koordinálása,
– a fõiskola oktató-szakképzõ munkájának fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre
irányuló munka szervezése és összefogása,
– a fõiskola minõségbiztosítási tevékenységének irányítása,
– kapcsolattartás a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottsággal, a fõiskolai akkreditációs folyamatok irányítása.
A megbízás 2007. augusztus 1-jétõl 2011. július 31-ig szól.

A tudományos és nemzetközi rektorhelyettes feladata:
a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján az oktatás irányításával és a nemzetközi kapcsolatok koordinálásá-
val összefüggõ feladatok ellátása, különösen
– a fõiskola képviseletének ellátása a tudományos életet érintõ kérdésekben,
– a K+F stratégia fõiskolai szintû megvalósításának irányítása,
– a TDK-tevékenység irányítása, a karokon folyó munka összehangolása,
– tudományos és kutatási területen együttmûködés kialakítása a régió önkormányzataival, kutatóintézeteivel és szakmai
civil szervezeteivel.
A megbízás 2007. október 1-jétõl 2011. szeptember 30-ig szól.

A rektorhelyettesi megbízásokra pályázhatnak a Tessedik Sámuel Fõiskolával teljes munkaidõs közalkalmazotti jogvi-
szonyban álló egyetemi tanárok, fõiskolai tanárok és egyetemi docensek, akik a felsõoktatásban szerzett vezetõi gyakor-
lattal rendelkeznek.

A benyújtandó pályázatoknak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának, vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a megpályázott tisztség ellátására, illetve az irányítása alá tartozó területek menedzselésére vonatkozó jövõbeni terve-
ket,
– szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait.

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 bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített testületek megismerhetik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül kell két példányban a Tessedik Sámuel
Fõiskola rektorához benyújtani (5540 Szarvas, Szabadság út 2.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. július 15.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Tessedik Sámuel Fõiskola rektora ad, telefon: (66) 216-581.
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A PEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
– Szarvas – kari fõigazgatói megbízatás ellátására

A megbízás 2007. augusztus 1-jétõl 2011. július 31-ig szól.

A kari fõigazgató feladata: a hatályos jogszabályok, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján a kar
irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a kar képviselete,
– a karon folyó képzés fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepció kialakítása és az erre irányuló munka szer-
vezése és összefogása,
– a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és ellenõrzése,
– a kar oktatási, kutatási, tudományos és továbbképzési tevékenységének vezetése,
– a kar nemzetközi tevékenységének irányítása.

A kari fõigazgató megbízásra pályázhatnak tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok, fõiskolai tanárok és
egyetemi docensek, akik a felsõoktatásban szerzett vezetõi gyakorlattal rendelkeznek.

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 kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait.

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 bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített testületek megismerhetik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül kell két példányban a Tessedik Sámuel
Fõiskola rektorház benyújtani (5540 Szarvas, Szabadság út 2.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. július 15.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Tessedik Sámuel Fõiskola rektora ad, telefon: (66) 216-581.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI FAKULTÁS
– Gyula – fakultásigazgató megbízatás ellátására

A megbízás 2007. augusztus 1-jétõl 2010. március 31-ig szól.

A fakultásigazgató feladata: a hatályos jogszabályok, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata alapján a
fakultás irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fakultás képviselete,
– a fakultáson folyó képzés fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepció kialakítása és az erre irányuló munka
szervezése és összefogása,
– a fakultás szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és ellenõrzése,
– a fakultás oktatási, kutatási, tudományos és továbbképzési tevékenységének vezetése,
– a fakultás nemzetközi tevékenységének irányítása.

A fakultásigazgatói megbízásra pályázhatnak a tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok, fõiskolai tanárok
és egyetemi docensek, akik a felsõoktatásban szerzett vezetõi gyakorlattal rendelkeznek.
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A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának, vezetõi tevékenységének részeletes ismertetését,
– a fakultás vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését,
– szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait.

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 bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített testületek megismerhetik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül kell két példányban a Tessedik Sámuel
Fõiskola rektorház benyújtani (5540 Szarvas, Szabadság út 2.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. július 15.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Tessedik Sámuel Fõiskola rektora ad, telefon: (66) 216-581.

A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA – Szarvas – rektora
pályázatot hirdet
fõtitkár megbízatás ellátására

A megbízás 2007. augusztus 1-jétõl 2011. július 31-ig szól.

A fõtitkár feladata:
– a fõiskola igazgatási és ügyviteli tevékenységének ellátása,
– igazgatási kérdésekben a rektor és a rektorhelyettesek munkájának segítése,
– a szenátus titkári feladatainak ellátása,
– a fõiskolán hozott döntések jogszabályokkal való összhangjának biztosítása,
– a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata által a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.

A fõtitkári megbízásra pályázhatnak a Tessedik Sámuel Fõiskolával teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszonyban
álló, állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel rendelkezõ személyek, akik a felsõoktatásban szerzett vezetõi gya-
korlattal, egy világnyelv tárgyalóképes szintû ismeretével rendelkeznek.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai munkásságának, vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a megpályázott tisztség ellátására, illetve az irányítása alá tartozó területek menedzselésére vonatkozó jövõbeli terveit,
– szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített testületek megismerhetik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül kell két példányban a Tessedik Sámuel
Fõiskola rektorház benyújtani (5540 Szarvas, Szabadság út 2.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. július 15.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Tessedik Sámuel Fõiskola rektora ad, telefon: (66) 216-581.
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Az ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA
(3300 Eger, Eszterházy tér 1.)
pályázatot hirdet
gazdasági fõigazgatói
magasabb vezetõi megbízatás ellátására

A megbízás 2007. augusztus 1-jétõl legfeljebb 5 éves idõtartamra szól.
A megbízást a rektor javaslatára a fenntartó adja.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– felsõfokú szakirányú – közgazdaság-tudományi vagy pénzügyi és számviteli – képesítés,
– legalább kétéves, költségvetési intézményben szerzett szakmai gyakorlat, vezetõi tapasztalat.

A gazdasági fõigazgató feladata:
– a fõiskola mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet, valamint a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerint, továbbá
– a fõiskola gazdasági szervezetének irányítása.

A gazdasági fõigazgató feladatát a rektor közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett végzi.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a gazdálkodásra és a gazdasági szervezet irányítására vonatkozó vezetõi programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a fõiskolai SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek a pályázat anyagát megis-
merhetik, továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást az Eszterházy Károly Fõiskola Humán Erõforrások Osztályának veze-
tõje, Gyetvai Zsuzsanna ad, telefon: (36) 520-426.
A pályázatot a rektornak címezve kell benyújtani (3300 Eger, Eszterházy tér 1.).

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KARON
az Anglisztika Tanszéken
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása és a pályázati tevékenység összefo-
gása, a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása, a hazai és külföldi felsõoktatási intézményekkel a kap-
csolat szélesítése.
A pályázónak angol szakos egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal kell rendelkeznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés feltételeinek.

a Francia Nyelv és Irodalom Tanszéken
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása és a pályázati tevékenység összefo-
gása, a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása, a hazai és külföldi felsõoktatási intézményekkel a kap-
csolat szélesítése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, többéves felsõoktatási gyakorlattal, színvonalas publikációs tevékenységgel, tu-
dományos fokozattal kell rendelkeznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári kinevezés feltételeinek.
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a Magyar Nyelvészeti Tanszéken
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, szervezése, a pályázati tevékeny-
ség összefogása, a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása, a hazai és külföldi felsõoktatási intézmé-
nyekkel a kapcsolat szélesítése, mélyítése, valamint elõadások tartása, szemináriumok vezetése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, több évtizedes, magas színvonalú hazai és nemzetközi tudományos és oktatói te-
vékenységgel, tudományos fokozattal kell rendelkeznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári kinevezés feltételeinek.

Új- és Modernkori Egyetemes Történeti Tanszéken
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a tanszék fejlesztési tervének ki-
dolgozása és megvalósítása, a pályázati tevékenység összefogása, hazai és külföldi felsõoktatási intézményekkel a kap-
csolatok ápolása.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, vezetõi tapasztalattal és többéves felsõoktatási gyakor-
lattal kell rendelkeznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés feltételeinek.

PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI ÉS TANÁRKÉPZÉSI FAKULTÁSNÁL
az Andragógia és Közmûvelõdési Tanszéken
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a tanszék fejlesztési tervének ki-
dolgozása és megvalósítása, valamint hazai és külföldi felsõoktatási intézményekkel a kapcsolat kiépítése.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, felsõoktatási gyakorlattal, színvonalas publi-
kációs tevékenységgel, vezetõi tapasztalatokkal kell rendelkeznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés feltételeinek.

Neveléstudományi Tanszéken
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a tanszék fejlesztési tervének ki-
dolgozása és megvalósítása, valamint hazai és külföldi felsõoktatási intézményekkel a kapcsolat kiépítése és fejlesztése.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, felsõoktatási gyakorlattal, színvonalas publi-
kációs tevékenységgel, vezetõi tapasztalatokkal kell rendelkeznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés feltételeinek.

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KARON
a Közgazdaságtan Tanszéken
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása és a pályázati tevékenység összefo-
gása, a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása, hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, valamint az
általa kialakított belsõ munkamegosztásnak megfelelõen elõadások tartása és szemináriumok vezetése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal kell rendel-
keznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés feltételeinek.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KARON
a Földrajz Tanszéken
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása, valamint az oktató-ku-
tató munka és pályázati tevékenység összefogása, irányítása, az általa kialakított belsõ munkamegosztásnak megfelelõen
elõadások tartása és szemináriumok vezetése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlattal kell rendel-
keznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés feltételeinek.

a Számítástudományi Tanszéken
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósítása, valamint az oktató-ku-
tató munka és pályázati tevékenység összefogása, irányítása, az általa kialakított belsõ munkamegosztásnak megfelelõen
elõadások tartása és szemináriumok vezetése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal kell rendelkeznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés feltételeinek.

a Sportági Tanszéken
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék oktató és tudományos munkájának irányítása, a minõségbiztosítás, a tan-
szék fejlesztése, valamint a testnevelés szakos tanárképzésben részt vevõ tanszékekkel, hazai és külföldi felsõoktatási in-
tézményekkel szakmai kapcsolatok építése és elmélyítése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, vezetõi tapasztalattal kell rendelkeznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés feltételeinek.

a Testkultúra-elméleti Tanszék
tanszékvezetõi állásra

A pályázat elnyerõjének feladata lesz a tanszék oktató és tudományos munkájának irányítása, a minõségbiztosítás, a tan-
szék fejlesztése, valamint a testnevelés szakos tanárképzésben részt vevõ tanszékekkel, hazai és külföldi felsõoktatási in-
tézményekkel szakmai kapcsolatok építése és elmélyítése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, vezetõi tapasztalattal kell rendelkeznie.
Pályázatot nyújthat be, aki megfelel az egyetemi, illetve fõiskolai tanári vagy docensi kinevezés feltételeinek.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KARA
pályázatot hirdet
a Biológiai Intézetben
fõiskolai docensi kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– a hidrobiológia tárgykörébõl elõadások és szemináriumok vezetése, gyakorlati foglalkozások tartása,
– a laboratóriumi háttér megteremtése,
– kutatott témájában folyamatos publikáció,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel és elõadások tartása.
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A pályázó rendelkezzen:
– szakirányú egyetemi végzettséggel,
– angol és német középfokú nyelvvizsgával,
– PhD-fokozattal,
– többéves kutatói tevékenységgel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolásra vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációs tevékenységet,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– az idegennyelv-tudásra vonatkozó információkat,
– jövõbeni terveit.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél és az idegennyelv-tudást igazoló dokumentum másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– a publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve (4401
Nyíregyháza, Sóstói út 31/B).
A kinevezésre 2007. szeptember 1. napjától kerül sor, a bérezés a Kjt. szerint történik.

Dr. Balogh Árpád s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira és egyéb vezetõi állásokra

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Budapest Kõbányai
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1102 Budapest,
Szent L. tér 29.

Budapest Kõbányai
Önkormányzat Kékvi-
rág Napközi Otthonos
Óvoda
1107 Budapest,
Kékvirág u. 5.

Budapest Kõbányai
Önkormányzat Napközi
Otthonos Óvoda
1101 Budapest,
Kõbányai út 30.

Budapest Kõbányai
Önkormányzat Csoda-
pók Napközi Otthonos
Óvoda
1104 Budapest,
Mádi u. 127.

Budapest Kõbányai
Önkormányzat Napközi
Otthonos Óvoda
1107 Budapest,
Zágrábi út 13.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés és
legalább öt év óvodape-
dagógus munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy pályázatá-
ba az elbírálásban részt vevõk
betekinthetnek.
Pc., f: Polgármesteri Hivatal
Közoktatási és Közmûvelõdési
Iroda, Szabó Péterné irodavezetõ
1102 Budapest,
Szent L. tér 29.
Tel.: 433-8151

Galgahévíz Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2193 Galgahévíz,
Fõ u. 143.

Csemetekert Óvoda
2193 Galgahévíz,
Fõ u. 104.

Szakirányú v., öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012 júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: Galgahévíz község polgár-
mestere
2193 Galgahévíz,
Fõ u. 143.
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Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata
7400 Kaposvár,
Kossuth tér 1.

Festetics Karolina
Óvoda
7400 Kaposvár,
Toponári u. 49.

Fõiskolai szintû óvoda-
pedagógusi v. és szak-
képzettség, legalább öt
év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat és pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ elsõ testületi ülésen
kerül elbírálásra, várhatóan a 2007.
júniusi közgyûlésen.
Juttatás: vp.
A pályázat formai követelményei:
A pályázat eredeti példányát pos-
tai úton vagy személyesen, csú-
szósín + nylonborítóval bekötve
kell benyújtani. A pályázat máso-
dik példányát az eredetivel meg-
egyezõ tartalommal a
human2@kaposvar.hu elektroni-
kus címre, Times New Roman be-
tûtípus, 12-es betûméret, szimpla
sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt,
oldalakat számozva is meg kell
küldeni.
Pc: Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármesterének címezve, Ka-
posvár Megyei Jogú Város jegy-
zõjének lehet benyújtani (az
eredeti példányt).

Petõfi Utcai Óvoda
7400 Kaposvár,
Petõfi u. 20.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ elsõ testületi ülésen
kerül elbírálásra, várhatóan a 2007.
júniusi közgyûlésen.
Juttatás: vp.
A pályázat formai követelményei:
A pályázat eredeti példányát pos-
tai úton vagy személyesen, csú-
szósín + nylonborítóval bekötve
kell benyújtani. A pályázat máso-
dik példányát az eredetivel meg-
egyezõ tartalommal a
human2@kaposvar.hu elektroni-
kus címre, Times New Roman be-
tûtípus, 12-es betûméret, szimpla
sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt,
oldalakat számozva is meg kell
küldeni.
Pc: Kaposvár Megyei Jogú Város
polgármesterének címezve, Ka-
posvár Megyei Jogú Város jegy-
zõjének lehet benyújtani (az
eredeti példányt).
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Karmacs Község
Önkormányzata
8354 Karmacs,
Szent Anna tér 1.

Karmacsi Napközi
Otthonos Óvoda

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi képzettség és
szakképzettség, leg-
alább öt év szgy., peda-
gógus szakvizsga

A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30 nap
utáni testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló oklevél hi-
teles másolatát.
f: Targuba Árpád polgármester.
Tel.: (83) 373-071

Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése
7621 Pécs,
Széchenyi tér 1.

Enyezd Utcai Óvoda
7632 Pécs,
Enyezd u. 3.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, öt év
szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsgával egyenértékû v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc: Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
polgármestere

Általános Mûvelõdési
Központ igazgatója
8391 Sármellék,
Felszabadulás u. 1.
Tel.: (83) 355-025
Fax: (83) 355-011

ÁMK Napközi
Otthonos Óvodája
8391 Sármellék,
Dózsa Gy. u. 344.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus szakképesítés,
legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga vagy vezetõi
szakképesítés

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30.
nap.
A pályázathoz csatolni kell: az
óvoda elfogadott nevelési prog-
ramját, valamint az ÁMK pedagó-
giai, mûvelõdési programját alapul
vevõ vpr-t, mely szakmai helyzet-
elemzésre épülõ vezetési, fejleszté-
si elképzeléseket tartalmaz.

Seregélyes Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8111 Seregélyes,
Széchenyi u. 5.

Hétszínvirág
Etalonsport Óvoda
8111 Seregélyes,
Fõ u. 177.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., pedagógus
szakvizsga, öt év szgy.
(oklevél megszerzése
után öt év)

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: megjelenést követõ 90.
nap.
Juttatás: vp.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot az 1990. évi LXV. tv.
12. §. (4) a) pontja szerinti zárt
ülés tartásával kapcsolatban.
Pc: Seregélyes nagyközség pol-
gármestere

Szentes Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6600 Szentes,
Kossuth tér 6.

Központi Óvodai Mun-
káltatói Körzet

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: 2007. május 31.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik.
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Pc: Szentes város polgármestere.
f: Szentes Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Mûvelõ-
dési Iroda
Tel.: (63) 510-368

Szigetszentmiklós Vá-
ros Képviselõ-testülete
2310 Szigetszent-
miklós,
Kossuth L. u. 2.

Mocorgó Napközi
Otthonos Óvoda
2310 Szigetszent-
miklós,
Szent Miklós u. 8.

Felsõfokú szakirányú v.,
legalább öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
A pályázatot a képviselõ-testület
Oktatási és Informatikai Bizott-
sága véleményezi és tesz javas-
latot a képviselõ-testületnek a
vezetõi megbízásra.
Pc: Szigetszentmiklós város pol-
gármestere

Tapolca Város Önkor-
mányzata
8300 Tapolca,
Hõsök tere 15.

Barackvirág Óvoda
8300 Tapolca,
Kazinczy tér 2.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakképesí-
tés, legalább öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Juttatás: vp. a pótlékalap 260%-a.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Tapolca város polgármestere

ÁMK
3385 Tiszanána,
Hunyadi út 1.

ÁMK óvodája Felsõfokú szakirányú
v., minimum öt év szgy.
Elõny: élelmezésveze-
tõi v., vezetõi gyakor-
lat, szakvizsga (közokt.
vez., EBI)

ÁEI: 2007. júl. 1.
Pbhi: 2007. ápr. 27.
Pehi: 2007. jún. 27.
f: Márkus Róbert Zsolt ÁMK
igazgató.
Tel.: (36) 566-018

Inotai Általános Iskola
és Tagóvodái vezetõ
tanácsa
8104 Várpalota,
Készenléti lakótelep 24.
ép.
Tel.: (88) 587-720

Lakótelepi Napközi
Otthonos Óvoda
tagintézmény-vezetõ
8103 Várpalota, Készen-
léti lakótelep 23. ép.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés, öt
év szgy.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás öt évre szól. Pehi: a
pályázat benyújtásának határide-
jétõl számított 30 nap.
Pc, f: igazgató

Iskolaigazgató

Apc Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3032 Apc,
Erzsébet tér 1.
Tel./fax: (37) 385-309

Apáczai Csere János
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
3032 Apc,
Fõ út 48.
Tel./fax: (37) 385-349

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., legalább ötéves
szgy., tanügyigazgatási
szakképzés, közoktatási
vezetési szakirányú
szakképzettség.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: benyújtási határidõtõl szá-
mított 60 nap.
Helyben lakás elvárás.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.
Pc: Apc Község Önkormányza-
tának jegyzõje
Tel./fax: (37) 385-309
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Budapest Fõváros XV.
Kerületi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1153 Budapest,
Bocskai u. 1–3.

Dózsa György Gimná-
zium és Táncmûvészeti
Szakközépiskola
1151 Budapest,
Fõ út 70.

Egyetemi pedagógusi
v., legalább öt év szgy.
Elõny: ezen a területen
szerzett vezetõi gyak.,
vezetõképzõn szerzett
képesítés (közoktatás-
vezetõ), idegen-
nyelv-tudás

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Juttatás: magasabb vp. a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv., valamint
a kerületi közalkalmazottak jut-
tatási szabályzat 1. számú mel-
léklete szerint kerül
megállapításra.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.
Pc: Budapest Fõváros XV. Kerü-
leti Önkormányzat Polgármeste-
ri Hivatala Oktatási,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Osztály
1153 Budapest,
Bocskai u. 1–3.
Tel.: 305-3127
f: Lindner Gusztáv osztályvezetõ.
Tel.: 305-3113

László Gyula
Gimnázium, Általános
Iskola és Óvoda
1157 Budapest,
Kavicsos köz 4.
Tel.: 418-2043
Fax: 414-0365

László Gyula Gimnázi-
um, Általános Iskola és
Óvoda

Egyetemi v.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Backné Kremm Andrea
elnök-igazgató

Pestújhelyi
Nevelési-Oktatási
Központ, Általános
Iskola és Óvoda
Igazgatótanácsa
1158 Budapest,
Pestújhelyi út 38.

Pestújhelyi
Nevelési-Oktatási
Központ, Általános
Iskola és Óvoda Igazga-
tótanácsa
1158 Budapest,
Pestújhelyi út 38.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v.

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: megjelenéstõl számított
90 napon belül.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Pestújhelyi NOK elnök-igaz-
gató

Budapest Kõbányai Ön-
kormányzat Képvise-
lõ-testülete
1102 Budapest,
Szent L. tér 29.

Budapest Kõbányai
Önkormányzat Fekete
István Általános Iskola
1108 Budapest,
Harmat u. 196–198.

Budapest Kõbányai
Önkormányzat Harmat
Általános Iskola
1104 Budapest,
Harmat u. 88.

Szakirányú felsõfokú
pedagógusi v. és szak-
képzettség, továbbá
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31.-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy pályázatá-
ban az elbírálásba részt vevõk
betekinthetnek.
Pc, f: Polgármesteri Hivatal
Közoktatási és Közmûvelõdési
Iroda, Szabó Péterné irodavezetõ
1102 Budapest,
Szent L. tér 29.
Tel.: 433-8151
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Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
Közgyûlése
2030 Érd,
Alsó u. 1.

Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola
2030 Érd,
Gárdonyi G. u. 1/B

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
2030 Érd,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 19–21.

Lukin László Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2030 Érd,
Felsõ u. 33.

Vörösmarty Mihály
Gimnázium
2030 Érd,
Széchenyi tér 1.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga vagy közoktatási
vezetõi v.

Egyetemi szakirányú v.,
legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga vagy közoktatási
vezetõi v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ közgyûlés idõ-
pontja.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
kézzel írt szakmai ön.
Pc: Érd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat
Oktatási és Mûvelõdési Osztály
2030 Érd, Alsó u. 3.

Fertõszentmiklós Nagy-
község Önkormányza-
tának
Képviselõ-testülete
9444 Fertõszentmiklós,
Szent István u. 19.

Általános Iskola
9444 Fertõszentmiklós,
Szent István u. 41–42.

Szakirányú iskolai v.
Elõny: idegennyelv-tu-
dás, számítástechnikai
ismeret, vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2007. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30 napon belül.
Juttatás: étkh., egészségpénztári
hozzájárulás.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., a képesí-
tést igazoló oklevelet, egyéb
végzettségekrõl szóló oklevele-
ket, bizonyítványok hiteles má-
solatát, a vezetõi elképzeléseket,
különös tekintettel az iskola
mikrotérségi központ szerepére.

Gyõr-Moson-Sopron
Megye Közgyûlése
9021 Gyõr,
Árpád út 32.

Arany János Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény,
Óvoda, Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola,
Pedagógiai Szakszolgá-
lat és Nevelési Tanács-
adó
9300 Csorna,
Erzsébet királyné u. 64.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év szgy.
Elõny: legalább három-
éves, oktatásban szer-
zett vezetõi gyak.
Pedagógus szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
60 nap utáni elsõ közgyûlés.
Juttatás: jogszabály és megálla-
podás alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai gyakorlatot igazoló hi-
teles okmányokat, iskolai vég-
zettségét tanúsító oklevelet,
vagy annak hiteles másolatát,
részletes szakmai ön.
Pc: Gyõr-Moson-Sopron Megye
Közgyûlésének elnöke
Tel.: (96) 522-201

874 OKTATÁSI KÖZLÖNY 7. szám



1. 2. 3. 4.

f: Gyõr-Moson-Sopron Megye
Önkormányzati Hivatala
Tel.: (96) 522-262,
(96) 522-214.
Intézmény: (96) 261-467

Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megye Közgyûlése
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.

Móricz Zsigmond Gim-
názium, Szakközép-
iskola, Szakiskola és
Kollégium
4484 Ibrány,
Petõfi u. 1.

Bárczi Gusztáv Általá-
nos Iskola, Készségfej-
lesztõ Speciális
Szakiskola, Kollégium
és Pedagógiai Szakszol-
gálat
4400 Nyíregyháza,
Szarvas u. 10–12.

Éltes Mátyás Általános
Iskola, Speciális Szak-
iskola, Gyermekotthon,
Kollégium és Pedagó-
giai Szakszolgálat
4300 Nyírbátor,
Debreceni u. 67.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, vagy közokta-
tás-vezetõi
szakképesítés, élõ ide-
gennyelv-ismeret és ve-
zetõi gyakorlat.

Gyógypedagógiai tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, vagy közokta-
tás-vezetõi
szakképesítés, élõ ide-
gennyelv-ismeret és ve-
zetõi gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Juttatás: bérezés a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény
alapján, munkaviszonytól függõ-
en megegyezés szerint.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget tanúsító eredeti ok-
levelet, okleveleket vagy annak,
illetve azoknak közjegyzõ által
hitelesített másolatát, a korábbi
munkaviszonyokra vonatkozó
igazolásokat.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei fõjegyzõ. A megyei köz-
gyûlés fenntartja azt a jogát,
hogy (megfelelõ pályázók hiá-
nyában) a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa.

Jászberény Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 18.

Lehel Vezér Gimnázi-
um

Liska József Erõsáramú
Szakközépiskola, Gim-
názium és Kollégium

Gr. Apponyi Albert Ál-
talános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább tíz
év pedagógus munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû képzésen
való részvétel.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: 2007. aug. 31.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló diploma hiva-
talos másolatát, az eddigi szak-
mai tevékenységet bemutató
részletes szakmai önéletrajzot.
Pc: Jászberény Város Polgár-
mesteri Hivatala, Gergely László
irodavezetõ
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Kaposvár Megyei Jogú
Város Közgyûlése
7400 Kaposvár,
Kossuth tér 1.

Eötvös Loránd Mûszaki
Középiskola és Kollégi-
um
7400 Kaposvár,
Pázmány P. u. 16.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülé-
sen, várhatóan a 2007. júniusi
közgyûlésen.

Honvéd Utcai Általános
Iskola
7400 Kaposvár,
Honvéd u. 24/B

Berzsenyi Dániel Álta-
lános Iskola
7400 Kaposvár,
Szent I. u. 29/C

Elõny: vezetõi gyakor-
lat és pedagógus szak-
vizsga.

Felsõfokú v. és pedagó-
gus szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat és pedagógus szak-
vizsga.

Juttatás: vp.
A pályázat formai követelmé-
nyei:
a pályázat eredeti példányát pos-
tai úton vagy személyesen, csú-
szósín + nylonborítóval bekötve
kell benyújtani. A pályázat má-
sodik példányát az eredetivel
megegyezõ tartalommal hu-
man2@kaposvar.hu elektronikus
címre, Times New Roman betû-
típus, 12-es betûméret, szimpla
sorköz, margók 2,5 cm, sorki-
zárt, oldalakat számozva is meg
kell küldeni.
Pc: Kaposvár Megyei Jogú Vá-
ros polgármesterének címezve,
Kaposvár Megyei Jogú Város
jegyzõjének lehet benyújtani (az
eredeti példányt).

Mór Városi Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
8060 Mór,
Szent István tér 6.

Pászti Miklós Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
8060 Mór,
Szabadság tér 7.

Szakirányú felsõfokú
v., minimum ötéves
szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû oklevél.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázatot (az om. és a b.) ki-
vételével elektronikus formában
is kérjük mellékelni.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat a sokszorosításhoz való
hozzájárulásról, valamint arról,
hogy a pályázó hozzájárul-e pá-
lyázatának nyilvános ülésen való
tárgyalásához.
Pc: Fenyves Péter polgármester.
f: Tel.: (22) 560-839.

Általános Mûvelõdési
Központ igazgatója
8391 Sármellék,
Felszabadulás u. 1.
Tel.: (83) 355-025.
Fax: (83) 355-011

ÁMK Általános iskolá-
ja
8391 Sármellék,
Felszabadulás u. 1.

Fõiskolai tanári v., leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga vagy vezetõi
szakképesítés

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ 30.
nap.
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Seregélyes Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8111 Seregélyes,
Széchenyi u. 5.

Seregélyesi Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
8111 Seregélyes,
Fõ u. 201.

Felsõfokú pedagógus
v., pedagógus szakvizs-
ga, öt év szgy. (oklevél
megszerzése után öt
év).

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: megjelenést követõ 90.
nap.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot az 1990. évi LXV.
törvény 12. § (4) bek. a) pontja
szerinti zárt ülés tartásával kap-
csolatban.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Seregélyes nagyközség pol-
gármestere.

Szentes Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6600 Szentes,
Kossuth tér 6.

Lajtha László Alapfokú
Mûvészeti Iskola
6600 Szentes,
Kiss B. u. 11.

Mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú
tanári vagy mûvész v.,
legalább öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2007. május 31.
A pályázatokat írásban lehet be-
nyújtani.

Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus szak-
vizsga

A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik.
Pc: Szentes város polgármestere.
f: Szentes Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Mûvelõ-
dési Iroda
Tel.: (63) 510-368

Szigetszentmiklós Vá-
ros Képviselõ-testülete
2310 Szigetszent-
miklós,
Kossuth L. u. 2.

Nevelési Tanácsadó
2310 Szigetszent-
miklós,
Erkel F. u. 5.

Bíró Lajos Általános
Iskola
2310 Szigetszent-
miklós,
Kossuth L. u. 11.

Felsõfokú szakirányú,
pszichológusi v., leg-
alább öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
A pályázatot a képviselõ-testület
Oktatási és Informatikai Bizott-
sága véleményezi és tesz javas-
latot a képviselõ-testületnek a
vezetõi megbízásra.
Pc: Szigetszentmiklós város pol-
gármestere.

Batsányi János Általá-
nos Iskola
8300 Tapolca,
Stadion u. 16.

Batsányi János Általá-
nos Iskola
8300 Tapolca,
Stadion u. 16.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízása 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Juttatás: magasabb vp., a pótlék-
alap 260%-a.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
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A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik.
Pc: Tapolca város polgármeste-
re.

Vecsés Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2220 Vecsés,
Szent István tér 1.

Falusi Általános Iskola
Dorfschule Wetschesch
(német nemzetiségi
nyelvet oktató intéz-
mény)
2220 Vecsés,
Fõ út 90–92.

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., leg-
alább ötéves szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, német középfo-
kú C-típusú
nyelvvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: megjelenéstõl számított
90 nap.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell: om,
nyelvvizsgát igazoló dokumen-
tumok másolatát, vpr., amely
tartalmazza az iskola sportcsar-
nokának hasznosítási tervét is.
Pc: Szlahó Csaba polgármester.

Egyéb vezetõi állások

1. 2. 3. 4.

Anarcs Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4546 Arancs,
Kossuth u. 30.

Anarcs Községi Szociá-
lis Ellátó Szolgálat
4546 Anarcs,
Ady E. u. 19.
Az Anarcs Községi
Szociális Ellátó Szolgá-
lat az alábbi ellátásokat
nyújtja: szociális étkez-
tetés, házi segítségnyúj-
tás, jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás, család-
segítés, szociális infor-
mációs szolgáltatás,
gyermekjóléti szolgálta-
tás, a nem foglalkozta-
tott személyekkel való
együttmûködés, beil-
leszkedést segítõ prog-
ramok kidolgozása.

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 6.
§-ának (6)–(7) bekezdé-
se és a 3. számú mellék-
lete, valamint a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
léklete szerinti képesí-
tés, a 257/2000.
(XII. 26.) Korm.
rendelet 3. §-ának
(3) bekezdésében elõírt
feltételek megléte.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
történõ megjelenést követõ
30 napon belül.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló okiratot, vagy
annak közjegyzõ által hitelesített
másolatát, személyes adatok ke-
zelésére vonatkozó nyilatkoza-
tot.
A pályázatot levélben vagy sze-
mélyesen lehet benyújtani.
Pc: Anarcs község polgármeste-
rének címezve Anarcs község
jegyzõjéhez.
f: dr. Dolhai Edina.
Tel.: (45) 404-011.
Anarcs Község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete fenntartja
azt a jogát, hogy – megfelelõ pá-
lyázók hiányában – a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
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Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus

Szabó István Általános
Iskola és Óvoda
8372 Cserszegtomaj,
Iskola u. 17.

2 fõ óvónõ Fõiskolai v.
Elõny: gyógypedagógu-
si v.

ÁEI: azonnal.
Tel.: (83) 330-003
E-mail: sziacs@axelero.hu

Napközi Otthonos
Óvoda
2065 Mány,
Mester sor 17.
Tel.: (22) 704-267

Német nemzetiségi
óvónõ

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre
szól.
Juttatás: bérlakás.
Pc: Napközi Otthonos Óvoda
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Újtikos–Tiszagyulaháza
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
4097 Tiszagyula,
Kossuth u. 34.

Újtikosi intézmény-
egység:
óvodapedagógus

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: Juhász Margit intézményve-
zetõ.
Tel.: (52) 391-016

Pedagógusállások

Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szakkö-
zépiskola
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem
útja 50.
Tel.: (35) 300-563.
Fax: (35) 300-975

Angolszakos tanár Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 21.
Pbhi: 2007. jún. 13.
Pehi: 2007. júl. 6.

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

Gitártanár
félállás
(határozatlan idõre)

Népzenetanár
félállás
(határozott idõre)

Mindkét esetben szak-
irányú fõiskolai vagy
egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Rudas Közgazdasági
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
2400 Dunaújváros,
Római krt. 47–49.
Tel.: (25) 510-280.
Fax: (25) 510-299.

Angolszakos nyelvtanár Lehetõleg egyetemen
szerzett középiskolai ta-
nári v.

ÁEI: 2007. május 1.
Juttatás: étkh.

Tolnay Lajos Általános
Iskola
2365 Inárcs,
Tolnay u. 1.
Tel./fax: (29) 370-039.

Gyógypedagógus, illet-
ve angol–testnevelés,
vagy angol–matematika
szakos tanár.

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: új szl, étkh.
Pc: Nyitrai Attila igazgató.

Árpád Fejedelem
Általános Iskola
8196 Litér,
Petõfi u. 8.

Angolszakos tanár. Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 21.
Juttatás: útiköltség-térítés.
f: Jani Erika igazgatónál szemé-
lyesen vagy telefonon.
Tel.: (88) 588-021.
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Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola
8800 Nagykanizsa,
Sugár u. 18.

Gitártanár,
zongoratanár,
furulyatanár,
társastánctanár,
moderntánctanár

Táncsics Mihály Gim-
názium és Szakközépis-
kola
5900 Orosháza,
Táncsics u. 2.

Matematika–fizika, és
német nyelv

Egyetemi v. Pehi: 2007. aug.
Bérmegállapodás az igazgatóval
történõ megbeszélés alapján.
Pc: Blahó János igazgató.

Vay Miklós Szakképzõ
Iskola
3950 Sárospatak,
Arany J. u. 5.
Pf. 104

Fizika szakos vagy
fizika–bármely szakos
tanár

gépészmérnök CNC-is-
meretekkel

gépészmérnök

építõipari mûszaki vagy
mérnöktanár.

Egyetemi v.

egyetemi vagy fõiskolai
v.

egyetemi vagy fõiskolai
v.

mûszaki vagy mérnök-
tanári v.
felsõfokú építõipari v.

ÁEI: 2007. aug. 1.
Pbhi: 2007. május 15.
f: Halász Tiborné igazgató.

Chován Kálmán Mûvé-
szeti Alapiskola
5540 Szarvas,
Kossuth tér 3.
Tel.: (66) 312-720.

Félállású ütõtanár. Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2007. aug. 15.

Bocskai István Gimná-
zium és Közgazdasági
Szakközépiskola, Egy-
séges Pedagógiai Szak-
szolgálat és Szakmai
Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.

Matematika–fizika sza-
kos tanár

biológia–földrajz sza-
kos tanár.

ÁEI: 2007. aug. 25.
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Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakképzõ
Iskola és Kollégium
9700 Szombathely,
Nagykar u. 1–3.

Biológia–közgazdász Egyetemi szakirányú v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pbhi: 2007. jún. 1.
Pc: igazgató.
Tel.: (94) 315-686.

Általános Mûvelõdési
Központ
3971 Tiszakarád,
Ifjúsági u. 14.
Tel.: (47) 382-058.

Angol–bármely szakos
tanár

ÁEI: 2007. aug. 20.
Pbhi: 2007. aug. 20.
Szerzõdéses álláshely, amely
egy tanév után kinevezéssé vál-
hat.
Juttatás: a Kjt. alapján munkavi-
szonytól függõen + tp., szl.
A pályázathoz mellékelni kell:
korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolásokat.
Pc: Általános Mûvelõdési Köz-
pont igazgatója.

Helyesbítés

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 161. számában kihirdetett, az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §-ának felvezetõ
szövege és e) pontja helyesen:

„39. § A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációs központként
(...)
e) ellátja a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület titkársági feladatait;”

(Kézirathiba)

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

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

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

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

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Általános Mûvelõdési
Központ
9723 Gyöngyösfalu,
Kossuth u. 41.

Általános Mûvelõdési
Központ Napközi
Otthonos Óvoda
9739 Kõszegypaty,
Petõfi S. u. 24.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább ötéves
szgy.

ÁEI: 2007. júl. 1.
Pehi: a pályázat beadását követõ
60 napon belül.
Pc: ÁMK igazgatója

Általános Mûvelõdési
Központ
2454 Iváncsa,
Fõ u. 61.

Óvodavezetõ Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.
Öt év szgy., elõny:
szakvizsga.

ÁEI: 2007. júl. 1.
Tel./fax: (25) 506-370
Juttatás: étkezési lehetõség
Szl: nincs

Komádi Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4138 Komádi,
Hõsök tere 4.

Önálló Óvoda
4138 Komádi,
Szent István u. 19.

Felsõfokú pedagógus
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2007. máj.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképzettséget igazoló oklevél
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát, szakmai gyakorlatot igazo-
ló hiteles okmányokat.
Pc: Pénzes László polgármester
4138 Komádi, Hõsök tere 4.

Liget Községek Önkor-
mányzat
7331 Liget,
József A. u. 9.

Óvoda Liget Felsõfokú szakirányú
v., legalább ötéves pe-
dagógus-munkakörben
eltöltött szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: Fodor Ferenc polgármester

Makó Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.

Újvárosi Óvoda
6900 Makó,
Erdélyi püspök u. 8.

Belvárosi Óvoda
6900 Makó,
Kálvin tér 5.

Óvodapedagógusi v., és
pedagógus-szakvizsga,
ötéves óvodapedagó-
gus-munkakörben szer-
zett gyak.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: az
Mt. 80. § (3) bekezdése szerinti
nyilatkozatot
Pc: Makó város jegyzõje
Tel.: (62) 511-812
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Mezõberény Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5650 Mezõberény,
Kossuth tér 1.
Tel.: (66) 515-515
Fax: (66) 515-503
e-mail: info@mezobe-
reny.hu

Összevont Óvodák Felsõfokú óvodapeda-
gógus-képesítés, leg-
alább öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
történõ megjelenést követõ
30. nap, munkaszüneti nap esetén
az ezt követõ elsõ munkanap.
Pehi: a pályázat benyújtását
követõ 30. nap utáni elsõ képvi-
selõ-testületi ülés napja.

Juttatás: bérlakás, a fenntartó a
mindenkori költségvetési lehetõ-
ségek és a vezetõi teljesítmény
minõsége figyelembevételével
teljesítményelvû javadalmazást
is alkalmaz, melynek alapja a
vezetõi feladatok ellátásának
eredményessége, mely elsõsor-
ban az intézményhasználók elé-
gedettségén és az
intézményirányítás szakszerûsé-
gén alapul.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó
hozzájárul pályázata közzététe-
léhez a véleményezési eljárásban
részt vevõk, a döntés elõkészíté-
sében részt vevõk számára.

Nyilatkoznia kell írásban, hogy
hozzájárul-e pályázata nyílt tes-
tületi ülésen történõ tárgyalásá-
hoz. A képviselõ-testület
fenntartja magának azt a jogot,
hogy a döntést indokolt esetben
legfeljebb az ezt követõ képvise-
lõ-testületi ülésig elnapolja.

Pc: Cservenák Pál Miklós pol-
gármester

Mohács Város Polgár-
mesteri Hivatala
7700 Mohács,
Széchenyi tér 1.

Eötvös Utcai Óvoda
7700 Mohács,
Eötvös u. 26.
Tel.: (69) 322-283

Az oktatási törvény
18. § (1) bekezdése a)
pontja szerint, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. júl 15-ig
öt évre szól.
Juttatás: vp. 230%
Pc: Mohács Város Polgármesteri
Hivatala Polgármester
Tel.: (69) 505-500
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Szombathely Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzata
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.

Barátság Óvoda
9700 Szombathely,
Barátság u. 24.
Tel.: (94) 501-530

Benczúr Óvoda
9700 Szombathely,
Benczúr Gy. u. 2.
Tel.: (94) 501-280

Gazdag Erzsi Óvoda
9700 Szombathely,
Krúdy Gy. u. 2.
Tel.: (94) 501-585

Kõrösi Óvoda
9700 Szombathely,
Kõrösi Cs. S. u. 7.
Tel.: (94) 501-580

Losonc Óvoda
9700 Szombathely,
Losonc u. 2.
Tel.: (94) 311-335

Margaréta Óvoda
9700 Szombathely,
Margaréta u. 1.
Tel.: (94) 501-631

Mocorgó Óvoda
9700 Szombathely,
Váci M. u. 5.
Tel.: (94) 501-297

Napsugár Óvoda
9700 Szombathely,
Pázmány P. krt. 26/A
Tel.: (94) 501-748

Pipitér Óvoda
9700 Szombathely,
Bem J. u. 9/C
Tel.: (94) 501-541

Szakirányú v. és szak-
képzettség és szgy.
Elõny: a közoktatási
vezetõi szakképzettség,
illetve ezzel egyenérté-
kû képzettség

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: Dr. Ipkovich György polgár-
mester 9700 Szombathely, Kos-
suth L. u. 1–3.
f: Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztály
Tel.: (94) 520-214
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Várpalota város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.

Kölyökvár Napközi
Otthonos Óvoda
8100 Várpalota,
Mátyás király u. 7/B

Felsõfokú v., legalább
ötéves szgy.
Elõny: szakvizsgával
egyenértékû szakirányú
vezetõi szakképesítés

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt legfeljebb tíz
évre szól.
Pehi: 2007. máj. 31.
Pc: Németh Árpád polgármester
Tel.: (88) 592-660
A borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat a Kölyökvár Napközi Ott-
honos Óvoda intézményvezetõi
álláshelyére”

Iskolaigazgató

Bodajk–Balinka–
Csókakõ–Söréd Közok-
tatási Intézményi Tár-
sulás, mint fenntartó
nevében
Bodajk Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8053 Bodajk,
Petõfi S. u. 60.

Általános Iskola
8053 Bodajk,
Bányász ltp. 21–22.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, nemzetiségi né-
met tanítói vagy tanári
képesítés, illetõleg ve-
zetõi gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. máj. 31.
Bodajk, Balinka, Csókakõ és Sö-
réd képviselõ-testületeinek
együttes ülésén.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
fényképes szakmai életrajz, ed-
digi munkaviszonyokról szóló
igazolások, nyilatkozat a pályá-
zat sokszorosításához való hoz-
zájárulásról, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul pályá-
zatának nyilvános ülésén történõ
megtárgyalásához.
A pályázatot géppel írva, saját
kezûleg aláírva, három példány-
ban, magyar nyelven „Általános
Iskola intézményvezetõi pályá-
zat” megjelöléssel kell benyújta-
ni személyesen, vagy postai úton
Pc: Bodajk Nagyközség Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala
8053 Bodajk, Petõfi s. u. 60.
f: Bodajk Nagyközség Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalá-
ban
Tel.: (22) 410-001, (22) 410-031
vagy az általános iskolában
Tel.: (22) 581-040

Csemõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2713 Csemõ, Petõfi S.
u. 1.

Ladányi Mihály Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2713 Csemõ, Szent Ist-
ván út 32–34.

Felsõfokú szakképzett-
ség, legalább ötéves
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. júl. 1.
pbhi: megjelenést követõ 31. na-
pig.
Pehi: 2007. máj. 31.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban „intézmény-
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vezetõi pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
f: Bartha Alajosné polgármester
Tel.: (53) 392-001

Magyarszék, Liget,
Mecsekpölöske Közsé-
gek Önkormányzatai
7396 Magyarszék,
Kossuth u. 33.

Általános Iskola Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben el-
töltött szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: Kárpáti Jenõ polgármester

Debrecen megyei Jogú
Város Polgármesteri
Hivatala
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.

Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen,
Szombathi L. u. 12.
(önállóan gazdálkodó
gazdasági egység)

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év elsõ-
sorban pedagógus-mun-
kakörben eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap, ill. az ezt
követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: a munkáltatói jogkör
gyakorlójának döntésétõl függõ-
en keresetkiegészítés adható.
A pályáztató minõsíti a pályázó
szakmai koncepcióját, vezetõi
képességeit, rátermettségét, pá-
lyázatának Debrecen város in-
tézkedési tervéhez és az
önkormányzat Minõségirányítási
programjához való illeszkedését.
A pályázatot öt példányban (1 pld.
mellékletekkel együtt, 4 pld. csak
az intézmény vezetésére vonatko-
zó szakmai helyzetelemzésre épü-
lõ fejlesztési elképzeléseket is
részletezõ programot tartalmazza,
különös figyelemmel a Debrecen
város közoktatási, feladatellátási,
intézményhálózat-mûködtetési és
fejlesztési tervére, valamint az in-
tézmény elfogadott nevelési prog-
ramjára és az önkormányzat
Minõségirányítási programjára.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hozzájárul-e
ahhoz, hogy a pályázatot elbírá-
ló testület a személyét érintõ ügy
tárgyalásakor nyílt ülést tartson,
iskolai v. és szakképzettséget,
amennyiben van: tudományos
fokozatot, állami nyelvvizsgát
igazoló okiratok másolatait.
Pc: Debrecen Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, Hu-
mán Fõosztály
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Tel.: 517-601, 517-696

888 OKTATÁSI KÖZLÖNY 7. szám



1. 2. 3. 4.

Döge Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4495 Döge, Osváth
tér 1.

Ölbey Irén Általános Is-
kola és Meserét Óvoda
4495 Döge,
Osváth tér 6.

Fõiskolai szintû tanári
v., szakképzettség, pe-
dagógus-munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-ve-
zetõi gyakorlat,
idegennyelv-tudás.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belüli képvise-
lõ-testületi ülés.
Pc: Döge Község Önkormányzat
polgármestere

Heves Megyei Közgyû-
lés
3300 Eger,
Kossuth L. u. 9.

Damjanich János Ipari
Szakképzési Intézet
3300 Hatvan,
Vécsey út 2/A

Benedek Elek Általános
Iskola
(sajátos nevelési igé-
nyû, tanulásban akadá-
lyozott enyhe értelmi
fogyatékos tanulókat
oktató iskola)
3360 Heves,
Fõ út 94–96.

Szalaparti Speciális Ok-
tatási-Nevelési Központ
és Szakszolgálat (sajá-
tos nevelési igényû,
enyhén és középsúlyo-
san értelmi fogyatékos
tanulókat oktató iskola
és egészségfejlesztõ
speciális szakiskola)
3300 Eger,
Szalapart u. 81.

Egyetemi szintû tanári
tv. és szakképzettség,
legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû vizsga.

Tanulásban akadályo-
zottak pedagógiája sza-
kos gyógypedagógiai
tanári v., (korábban
végzetteknél: oligofrén-
pedagógiai szak), leg-
alább öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû vizsga.

Értelmileg akadályozot-
tak pedagógiája és ta-
nulásban
akadályozottak pedagó-
giája szakos gyógype-
dagógiai tanári v.
(korábban végzetteknél:
oligofrénpedagógiai
szak, legalább öt év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. júniusi közgyûlés.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat, melyben a pályázó hoz-
zájárul ahhoz, hogy pályázati
anyagát az eljárásban részt ve-
võk megismerhessék, abba bete-
kinthessenek, nyilatkozatot
arról, hogy hozzájárul-e a pályá-
zat nyilvános ülésén történõ köz-
gyûlési tárgyalásához.
A pályázatot „Igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel kell benyúj-
tani.
Pc: Heves Megye fõjegyzõje
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Tel.: (36) 521-303
f: Heves Megyei Önkormányzat
Mûvelõdési és Sportiroda veze-
tõje
Tel.: (36) 521-341

Általános Mûvelõdési
Központ
9723 Gyöngyösfalu,
Kossuth u. 41.

Általános Mûvelõdési
Központ Tagiskola
9739 Nemescsó,
Péterfy Sándor u. 39.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább ötéves
szgy.

ÁEI: 2007. júl. 1.
Pehi: a pályázat beadását követõ
60 napon belül.
Pc: ÁMK igazgatója 9723
Gyöngyösfalu, Kossuth u. 41.
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Kaposszekcsõi Óvoda
és Iskola Intézményirá-
nyító és Fenntartó Tár-
sulása
7361 Kaposszekcsõ,
Táncsics u. 30.

Iskolaigazgató Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, pe-
dagógus-munkakörben
szerzett, legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Csapó Gyuláné polgármester

Komádi Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
4138 Komádi, Hõsök
tere 4.

Barsi Dénes Általános
Iskola
4138 Komádi,
Fõ u. 10–18.

Felsõfokú pedagógus-
szakképzettség, leg-
alább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2007. májusi képvise-
lõ-testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképzettséget igazoló oklevél
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát, szakmai gyakorlatot igazo-
ló hiteles okmányokat.
Pc: Pénzes László polgármester
4138 Komádi, Hõsök tere 4.

Magyarszék, Liget, Me-
csekpölöske Községek
Önkormányzatai
7396 Magyarszék,
Kossuth u. 33.

Általános Iskola Felsõfokú szakirányú
v., legalább ötéves pe-
dagógus-munkakörben
eltöltött szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: Kárpáti Jenõ polgármester.

Makó Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
6900 Makó,
Széchenyi tér 22.

Belvárosi Általános Is-
kola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Logopédiai Intézet
6900 Makó,
Kálvin tér 7.

Almási Utcai Általános
Iskola
6900 Makó,
Almási u. 52.
Kertvárosi Általános
Iskola
6900 Makó,
Návay Lajos tér 12.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, továbbá peda-
gógus-szakvizsga, öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett gyak., a ne-
velési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Juttatás: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló módosított 1992.
évi XXXIII. Törvény és a végre-
hajtására kiadott kormányrende-
leteknek, továbbá a munkáltatói
döntéseknek megfelelõen. A pá-
lyázathoz csatolni kell: Mt. 80. §
(3) bekezdés szerinti nyilatkoza-
tot is.
Pc: Makó város jegyzõje
Tel.: (62) 511-812

Máriahalom Község
Önkormányzata Komá-
rom–Esztergom Megye
2527 Máriahalom,
Széchenyi u. 38.
Tel./fax: (33) 481-148,
(33) 481-060

Általános Iskola
2527 Máriahalom,
Széchenyi u. 29–31.

Fõiskolai v. és az 1993.
évi LXXIX. Tv. 17. §
(3) bekezdésében fog-
lalt feltételek, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési 30 napos
határidõt követõ képviselõ-testü-
leti ülés.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
pályázati kérelmet, hozzájárulást
az adatok megtekintéséhez a pá-
lyázat elbírálásában részt vevõ
személyek számára.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Máriahalom Község Polgár-
mesteri Hivatala 2527 Máriaha-
lom, Széchenyi u. 38.
f: Murczin Kálmán polgármester
2527 Máriahalom, Széchenyi
u. 38.
Tel.: (33) 481-148, (33) 481-060

Kapuvár Városi Önkor-
mányzat
9300 Kapuvár,
Fõ tér 1.

Felsõbüki Nagy Pál
Gimnázium
9330 Kapuvár,
Fõ tér 25.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testüle-
ti ülés.
Pc: Kapuvár város polgármeste-
re 9300 Kapuvár, Fõ tér 1.
f: Hámori György polgármester
Tel.: (96) 596-001

Mezõberény Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
5650 Mezõberény,
Kossuth tér 1.
Tel.: (66) 515-515
Fax: (66) 515-503
e-mail: info@mezobe-
reny.hu

Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Kollégium és Köz-
étkeztetési Központ

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga, német
nyelvbõl legalább kö-
zépfokú állami nyelv-
vizsga, vagy ezzel
egyenértékû nyelvvizs-
ga szükséges, legalább
öt éves vezetõi gyakor-
lat, illetve a tervezett
szolgáltatásfejlesztési
területen, igazolt és
eredményes felkészült-
ség megléte.
Elõny: több idegen
nyelv ismerete.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31.
Pehi: megjelenést követõ 30.
nap, munkaszüneti nap estén az
ezt követõ elsõ munkanap.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 30. nap utáni elsõ képvi-
selõ-testületi ülés napja.
A képviselõ-testület fenntartja
magának azt a jogot, hogy a
döntést indokolt esetben legfel-
jebb az ezt követõ képviselõ-tes-
tületi ülésig elnapolja.
Juttatás: a fenntartó a mindenko-
ri költségvetési lehetõségek és a
vezetõi teljesítmény minõsége
figyelembevételével teljesít-
ményelvû javadalmazást is al-
kalmaz, melynek alapja a
vezetõi feladatok ellátásának
eredményessége, mely elsõsor-
ban az iskolahasználók elége-
dettségén és az intézmény
irányítási szakszerûségén alapul,
szükség esetén bérlakás biztosít-
ható.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
vpr., ami részletesen dolgozza
fel az intézményi mûködés vala-
mennyi szakmai és szervezeti
kérdését, különös tekintettel az
intézményi szolgáltatások fej-
lesztésében rejlõ lehetõségekre.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., nyilatko-
zatot arról, hogy a pályázó hoz-
zájárul pályázata közzétételéhez
a véleményezési eljárásban részt
vevõk, a döntés-elõkészítésben
részt vevõk számára.
Nyilatkoznia kell írásban a pá-
lyázónak arról, hogy hozzájá-
rul-e pályázata nyílt testülete
ülésen történõ tárgyaláshoz.
pc: Cservenák Pál Miklós pol-
gármester

Noszlop, Oroszi, Ba-
konypölöske, Doba és
Magyarpolány Közsé-
gek Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8456 Noszlop,
Dózsa Gy. u. 45.

Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola és Óvoda
(közös igazgatású, kö-
zös fenntartású intéz-
mény)

Felsõfokú szakképzett-
ség, közoktatásvezetõi
szakvizsga, legalább
10 év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szak-
mai és öt év
intézményvezetõi gya-
korlat

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
öt évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejárát
követõ 60. nap, illetve az ezt kö-
vetõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai bizonyítványok hiteles
másolatát, szakmai gyakorlatra
vonatkozó igazolásokat, vala-
mint nyilatkozatot a pályázati
anyag kezelésérõl.
Szl. nincs
Pc: Pintér Ferenc Noszlop köz-
ség polgármestere
f: tel.: (88) 505-820

Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.

Óvoda, Általános Iskola
és Pedagógiai Szakszol-
gálat
2660 Balassagyarmat,
Patvarci út 2.

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, a szakké-
pesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy.
Elõny: gyógypedagó-
giai vagy pedagógiai
szakszolgálati intéz-
ményben szerzett veze-
tõi gyakorlat,
pszichológus szakképe-
sítés esetén klinikai, pe-
dagógiai vagy
tanácsadói szakvizsga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképesítést igazoló oklevelek
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát.
A pályázatot zárt borítékban
„Igazgatói pályázat” megjelölés-
sel a Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlésének elnöke
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
f: tel.: (32) 620-100 323-as mel-
lék
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A közgyûlés fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa

Borbély Lajos Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
3104 Salgótarján,
Csokonai út 21–29.
3101 Salgótarján, Pf. 15
Tel.: (32) 887-613
Fax: (32) 887-620
e-mail:
borbely@blszszk.hu

Igazgató-helyettes (mû-
szaki)

Mûszaki felsõfokú v.,
pedagógiai v., öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
Juttatás szükség esetén szf.

Sárospatak Város Ön-
kormányzata
3950 Sárospatak,
Kossuth u. 44.

Vay Miklós Szakképzõ
Iskola
3950 Sárospatak,
Arany J. u. 5.

Szakirányú felsõfokú
v., a közoktatásról szó-
ló többször módosított
1993. évi LXXIX. Tv.
17., 18. §-ainak megfe-
lelõen
(mérnöktanár elõnyben)
Legalább ötéves szgy.
Elõny: tudományos te-
vékenység, idegen
nyelv ismerete, pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: dr. Hörcsik Richárd polgár-
mester.
A pályázatot két példányban kell
megküldeni.

Szombathely Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzata
9700 Szombathely,
Kossuth L. u. 1–3.

Neumann János Általá-
nos Iskola
9700 Szombathely,
Losonc u. 1.
Tel.: (94) 313-399

Szent-Györgyi Albert
Középiskola
9700 Szombathely,
Pázmány P. krt. 28/A
Tel.: (94) 501-325

Oladi Általános Mûve-
lõdési Központ (az in-
tézményben
8 évfolyamos általános
iskola, szakképzõ isko-
la és közmûvelõdési in-
tézményegység
mûködik)
9700 Szombathely,
Simon I. u. 2–6.
Tel.: (94) 311-203

A jogszabályokban
meghatározott v., szak-
képzettség és szakmai
gyakorlat.
A megbízás öt évre
szól.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi szakképzettség,
ill. ezzel egyenértékû
képzettség

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: dr. Ipkovich György polgár-
mester
f: Oktatási, Ifjúsági és Sport
Osztály
Tel.: (94) 520-214
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Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
6066 Tizsaalpár,
Árpád tér 1.

Általános Iskola és
Könyvtár
6066 Tiszaalpár,
Alkotmány u. 14.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v., és
szakképzettség.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Juttatás: lakás megoldható vp.
230%.

Várpalota Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.

Bán Aladár Általános
Iskola
8100 Várpalota, Kör-
möcbánya u. 1.

Felsõfokú v., legalább
ötéves szgy.
Elõny: szakvizsgával
egyenértékû szakirányú
vezetõi szakképesítés

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt, legfeljebb
10 évre szól.
Pehi: 2007. máj. 31.
Pc: Németh Árpád polgármester
8100 Várpalota, Gárdonyi G.
u. 39.
Tel.: (88) 592-660
A borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat a Bán Aladár Általános
Iskola intézményvezetõi álláshe-
lyére

Rákóczi Telepi Általá-
nos Iskola
8100 Várpalota, Bartók
B. u. 6.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt, legfeljebb
10 évre szól.
Pehi: 2007. máj. 31.
Pc: Németh Árpád polgármester
8100 Várpalota, Gárdonyi G.
u. 39.
Tel.: (88) 592-660
A borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat a Rákóczi Telepi Általá-
nos Iskola intézményvezetõi
álláshelyére

Vásárhelyi András
Általános Iskola
8100 Várpalota,
Tési u. 3.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt, legfeljebb
10 évre szól.
Pehi: 2007. máj. 31.
Pc: Németh Árpád polgármester
8100 Várpalota, Gárdonyi G.
u. 39.
Tel.: (88) 592-660
A borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat a Vásárhelyi András Álta-
lános Iskola intézményvezetõi
álláshelyére.

894 OKTATÁSI KÖZLÖNY 7. szám



Egyéb vezetõi pályázatok

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros Ön-
kormányzata
Budapest V., Városház
u. 9–11.

Budapest Fõváros Ön-
kormányzatának Fõvá-
rosi Gyermekvédelmi
Intézmények Gazdasági
Szervezete
1087 Budapest,
Kerepesi út 33.

A 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 18. §
(4) bekezdése szerinti v.
Pénzügyi-számviteli te-
rületen szerzett leg-
alább tíz év gyakorlat,
ebbõl legalább ötéves
költségvetési szakterü-
leten szerzett szgy.
Elõny: legalább öt év
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60. nap.
A pályázathoz csatolni kell: az
elõírt szakmai és vezetõi gyakor-
lat meglétérõl szóló igazoláso-
kat, a képesítés meglétét igazoló
okmány(ok) közjegyzõ által hi-
telesített másolatát.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó mutassa be a megpá-
lyázott költségvetési szerv szer-
vezeti és mûködési szabály-
zatában foglaltak megvalósításá-
ra, a gazdasági szervezet haté-
kony és takarékos mûködteté-
sére, a tárgyi és személyi feltéte-
lek biztosítására vonatkozó el-
képzeléseit. Vázolja fel szakmai
koncepcióját a megpályázott in-
tézmény alapító okiratában meg-
határozott feladat ellátására
vonatkozóan, különös tekintettel
az önállóan gazdálkodó és a
részben önállóan gazdálkodó
részjogkörû intézmények együtt-
mûködésére, a gazdasági szerve-
zet szolgáltatói tevékenységére,
a gyermekvédelmi feladatok
megvalósításához rendelkezésre
álló források gazdaságos,
hatékony és szakszerû
felhasználására.
A pályázati felhívás a Fõvárosi
Önkormányzat, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium, az
Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium hivatalos lapjában, vala-
mint a Fõvárosi Önkormányzat
honlapján, a Budapest Portálon
(letölthetõ: www.budapest.hu)
kerül közzétételre.
Pc: Budapest Fõváros Önkor-
mányzat Fõpolgármesteri Hiva-
tal Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Ügyosztály
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1052 Budapest, Városház
u. 9–11. I. emelet 104. szoba
f: Fõvárosi Önkormányzat Fõ-
polgármesteri Hivatalának Gyer-
mek- és Ifjúságvédelmi
Ügyosztályán dr. Hazai Istvánné
ügyosztályvezetõtõl és Hámori
Ágnes költségvetési alosztályve-
zetõtõl.
Tel.: 327-1000
A pályázatot írásban három db
azonos szövegû példányban
(azonos mellékletekkel felszerel-
ve) zárt borítékban „igazgatói
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.

Diósd Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2049 Diósd,
Szent István tér 1.

Eötvös József Általános
Mûvelõdési Központ
2049 Diósd,
Gárdonyi G. u. 14.

Felsõfokú szakos tanár
v. és szakképzettség,
továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben tör-
ténõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás [1993.
évi LXXIX. tv. 18. §
(1) és (7) bek.] vagy
könyvtárosi vagy köz-
mûvelõdési felsõfokú v.
[150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet
6. § (9) bek.]
Legalább ötéves szgy.
Elõny: a hosszabb távú
vezetõi gyakorlat, an-
gol, német, francia
nyelv ismerete, közok-
tatás-vezetõi képesítés

ÁEI: 2007. aug. 2.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: megjelenéstõl számított
60 napon belül.
A pályázatot írásban kell zárt
borítékban „intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel benyúj-
tani.

Somogy Megyei Köz-
gyûlés
7401 Kaposvár,
Csokonai u. 2.
Pf. 122

Somogy Megyei Múze-
umok Igazgatósága
7400 Kaposvár,
Fõ u. 10.

Szakirányú egyetemi v.,
legalább ötéves szgy.,
kiemelkedõ tudomá-
nyos tevékenység foly-
tatása.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 2012. jún. 30-ig
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ közgyûlés idõ-
pontja.
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Elõny: tudományos fo-
kozat, legalább egy ide-
gen nyelv
tárgyalóképes ismerete.

A pályázathoz csatolni kell: sze-
mélyes adatokat is tartalmazó
részletes szakmai ön., tudomá-
nyos publikációk jegyzékét, nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot a jogszabályban elõírt
szakmai bizottság megismerheti.
A pályázat kiírója fenntartja azt
a jogát hogy az intézmény szer-
vezeti átalakítása esetén a pályá-
zati kiírást visszavonja, illetve a
megbízást rövidebb idõre adja.
f: tel.: (82) 508-291

Magyarszék Község
Önkormányzat
7396 Magyarszék,
Kossuth u. 33.

Magyarszék Faluház
(nyilvános könyvtár)

Felsõfokú közmû-
velõdési valamint
könyvtárosi v., legalább
hároméves szgy.
A Kjt.-ben, valamint a
150/1992. (XI. 21.)
Korm. rendeletben sza-
bályozott összeférhetet-
lenség hiánya.
A fent meghatározott –
a Kjt.-ben, valamint a
Korm. rendeletben sza-
bályozott – általános al-
kalmazási feltételek,
melyet a pályázónak
igazolnia kell.

ÁEI: pályázati határidõ lejártát
követõ soron következõ képvi-
selõ-testületi ülés.
A megbízás három évre szól, a
munkakört teljes munkaidõben
kell ellátni.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
irat hiteles másolatát, részletes
szakmai elképzeléseket tartalma-
zó szakmai programot, amely
részletesen tartalmazza az egy
évre vonatkozóan megszervezni
kívánt programokat, valamint az
annak finanszírozására igénybe
venni kívánt forrásokat.
Pc: Kárpáti Jenõ polgármester
7396 Magyarszék, Kossuth L.
u. 33.

Nyírpazony Község
Képviselõ-testülete
4531 Nyírpazony,
Arany J. u.14.

Nyírpazonyi Általános
Mûvelõdési Központ
4531 Nyírpazony, Vas-
vári Pál út 32.

Felsõfokú pedagógus v.
és szakképesítés, öt év
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Pc: Nyírpazony község jegyzõje

Vezetõi állások

Budapest III. ker. Óbu-
da-Békásmegyer Ön-
kormányzatának
Képviselõ-testülete
1033 Budapest,
Fõ tér 3.

Óbudai Egyesített Böl-
csõdék Budapest III.,
Szél u. 23–25.
Intézményvezetõ
(Az intézményvezetõ
feladata: az Intézmény
Alapító Okirata szerinti
mûködtetése)
Az intézmény szakfel-
adatai: bölcsõdei ellá-
tás, egyéb szociális és

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklete szerinti fel-
sõfokú szakirányú isko-
lai v., felsõfokú
szakképesítés, legalább
5 év felsõfokú v. vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a szo-
ciális ellátás, illetve a
közoktatás területén

A magasabb vezetõi megbízás
5 év határozott idõre szól, mely
a képviselõ-testület döntését kö-
vetõen, elõreláthatólag 2007. júl.
1-jétõl 2012. jún. 30-ig tart.
Az állás a pályázat elbírálását
követõen azonnal betölthetõ.
Pehi: a beadás határidejét követõ
60. nap.
(A megbízásról a Szociális és
Lakásgazdálkodási Bizottság
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gyermekjóléti szolgálta-
tás, szociális gyermek-
védelmi, gyermekjóléti
intézményekben végzett
kiegészítõ tevékenység.

végzett munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet, magyar állam-
polgárság, elõny: veze-
tõi gyakorlat.

javaslata alapján a képviselõ-tes-
tület soron következõ ülésén
dönt.)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., végzettsé-
get igazoló diplomát, illetve ké-
pesítés másolatát, érvényes
hatósági erkölcsi b., vpr. a szak-
mai helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelések, a
felhívásban megfogalmazott tar-
talmi követelményeket.
ill.: a Kjt. szerint
vp: 200%
A pályázatot a Szociális Köz-
lönyben történõ megjelenéstõl
számított 30. napig lehet benyúj-
tani a Polgármesteri Hivatal
munkaügyi osztályvezetõjénél
f: 437-8605
Fax: 437-8586

Gyõr-Moson-Sopron
Megye Közgyûlése
9021 Gyõr,
Árpád út 32.

Porpáczy Aladár Álta-
lános Mûvelõdési Köz-
pont
9431 Fertõd,
Joseph Haydn u. 2.
Igazgató
(A magasabb vezetõ ve-
zetõi megbízással egy-
idejûleg felsõfokú v.
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ mun-
kakörben történõ hatá-
rozatlan idõre szóló
közalkalmazotti kineve-
zés)

Egyetemi szintû tanári
v., legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., elõny:
közoktatás-vezetõi
szakvizsga, államilag
elismert német nyelv-
vizsga

A magasabb vezetõi megbízás
idõtartama 5 év, 2007. aug.
1-jétõl 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési eljárásra
elõírt határidõ lejártát követõ
30. napot követõ elsõ közgyûlés.
Részletes szakmai ön., 3 hónap-
nál nem régebbi b., szakmai gya-
korlatot igazoló hiteles okmány,
képesítést igazoló hitelesített
om., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sekkel.
ill.-vp: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., valamint a vonatko-
zó végrehajtási rendelet alapján,
egyéb juttatások a vonatkozó
jogszabályok és megállapodás
alapján.
Pc: a közgyûlés elnöke
Tel.: (96) 522-201
A pályázathoz szükséges infor-
mációt az Önkormányzati Hiva-
talnál lehet beszerezni.
Tel.: (96) 522-264, 522-214
Az intézmény tel.: (99) 370-918
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Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Fõ u. 11.
Tel.: (96) 577-800
Fax: (96) 211-764

Kollégiumigazgató
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Gorkij u. 3.

Egyetemi szintû szak-
irányú v., 5 év szgy.,
elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
ill.: a Kjt. szerint

Nyársapát Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2712 Nyársapát,
Béke u. 11.
Tel.: (53) 389-111

Általános Mûvelõdési
Központ
Igazgató
(Feladatkörébe tartozik
az általános iskola, a
napközi otthonos óvo-
da, a mûvelõdési ház és
községi könyvtár irá-
nyítása)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v., leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-ve-
zetõi képzettség.

ÁEI: 2007. júl. 20.
A megbízás 5 évre 2012. júl.
20-ig szól.
Pbhi: 2007. máj. 31.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
Részletes szakmai ön., vpr., om.,
3 hónapnál nem régebbi b.
ill.: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv., valamint a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet alapján kerül
megállapításra, szl.: biztosított
Pc: Kis Miklós polgármester

Pest Megyei Közgyûlés
elnöke
1052 Budapest,
Városház u. 7.
Tel.: 485-6800
Fax: 266-1266

Móricz Zsigmond Gim-
názium
2000 Szentendre, Kál-
vária u. 16.
Igazgató
(Az intézmény feladata:
általános középfokú ok-
tatás, 5 év és 4 évfolya-
mos gimnáziumi
oktatás)

Egyetemi szintû tanári
v., és szakképzettség,
legalább 5 év, a közok-
tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 18. §-ában
megfogalmazottak sze-
rinti szgy., elõny: peda-
gógus-szakvizsga a
közoktatás területén
szerzett vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: A pályázatokat bizottság
véleményezi, a megbízásról Pest
Megye Önkormányzatának Köz-
gyûlése a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. § (13) bekez-
dés szerint a véleményezési ha-
táridõ lejártát követõ elsõ rendes
közgyûlésen dönt.
Szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelések, om., érvényes
b., esetleges publikációk jegy-
zéke, ill.: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján történik.
A beosztáshoz kapcsolódó jutta-
tások: Pest megye Önkormány-
zata Közgyûlésének 12/2002.
(V. 17.) sz. rendelete – a megyei
fenntartású intézményekben dol-
gozó közalkalmazottak juttatása-
inak szabályairól – szerint.
Pc: Pest Megye Önkormányzatá-
nak Hivatala Oktatási, Mûvelõ-
dési és Turisztikai Iroda
1052 Budapest,
Városház u. 7.
(2 példányban)
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Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Pedagógus

Ady Endre Gimnázium
1139 Budapest,
Röppentyû u. 62.

Matematika–fizika–in-
formatika és bioló-
gia–földrajz szakos
tanár

Egyetemi v. 2007/2008-as tanévtõl
A pályázatokat a klarib@axele-
ro.hu címre kérjük

József Attila Gimnázi-
um, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
3600 Ózd,
Bem út 14.

Furulyatanár

szintetizátortanár

2 fõ zongoratanár

Szakirányú v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Juttatás: étkh.
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Tel.: (48) 471-746
Fax: (48) 472-748
e-mail: suli@jozsefa-
ozd.sulinet.hu
Borbély Lajos Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
3104 Salgótarján,
Csokonai út 21–29.
3101 Salgótarján,
Pf. 15
Tel.: (32) 887-613
Fax: (32) 887-620
e-mail:
borbely@blszszk.hu

Angolszakos nyelvtanár

gépészmérnök-tanár

informatikatanár

gépész szakoktató

faipari szakoktató

szobafestõ, szakoktató

kömûves szakoktató

Fõiskolai, vagy egyete-
mi v.

Egyetemi v. (elõny:
közlekedésgépész)

közpfokú ált. és szakm.
végzettség 3 év szgy.
Elõny: szakoktatói v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
Juttatás: szükség esetén szf.

Andreetti Károly
Általános és Mûvészeti
Iskola
2038 Sóskút,
Tulipán u. 9.
Tel.: (23) 348-072

Angoltanár

Angoltanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: Szabadosné dr. Vargha
Magdolna igazgató

ÁEI: azonnal.
Pc: Szabadosné dr. Vargha
Magdolna igazgató
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

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

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

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

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

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

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

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

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

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

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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