
HATÁROZAT

A Miniszterelnök
9/2008. (II. 22.) ME

határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl és fõiskolai rektor megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörömben, az
oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére

dr. Soltész Jánost,

– 2008. február 15-ei hatállyal –

fõiskolai tanárrá kinevezem, és

a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskolán

– a 2008. február 15-étõl 2012. január 3-áig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Berzence Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7516 Berzence,
Szabadság tér 19.
Tel.: (82) 546-091

Napközi Otthonos
Óvoda
7516 Berzence,
Kavulák u. 10.
óvodavezetõ

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

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 13-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2008. máj. 30.
Pehi: 2008. júl. 15.
Juttatás: vp: a pótlékalap
200%-a.
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A pályázathoz csatolni kell: az
intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai programot, melynek ki-
emelten kell foglalkoznia az
óvodások iskola-elõkészítésének
feladataival, azok megvalósítá-
sára vonatkozó elképzelésekkel,
továbbá az óvoda, iskola együtt-
mûködésének lehetséges terüle-
teivel, felsõfokú iskolai
végzettséget igazoló okirat köz-
jegyzõ által hitelesített másolatát
is.
A pályázatot 2 példányban, írás-
ban kell benyújtani.
Pc., f: Kovács Zoltán polgármes-
ter

Buzsáki Általános Isko-
la és Napközi Otthonos
Óvoda
8695 Buzsák,
Fõ tér 2.
Tel./fax: (85) 530-062

Óvodai intézményegy-
ség
8695 Buzsák,
Petõfi S. u. 2.
intézményegység-
vezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., 10 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: benyújtást követõ 60 na-
pon belül.
Juttatás: szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
lesített om-t is.
Pc: Goóz Mihály igazgató

Csévharaszt Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2212 Csévharaszt,
Kossuth L. u. 43/b
Tel.: (29) 493-001

Csicsergõ Napközi
Otthonos Óvoda
2212 Csévharaszt,
Ady E. u. 44.
Tel.: (29) 493-013
óvodavezetõ

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

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a beadási határidõ lejártá-
tól számított 30. napot követõ
testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
Pc., f: Mocsáry Balázs polgár-
mester

Galgamácsa, Vácegres,
Váckisújfalu Községek
Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
2183 Galgamácsa,
Petõfi u. 105.
2184 Vácegres,
Szabadság u. 4.
2185 Váckisújfalu,
Petõfi u. 13.
Tel.: (28) 489-002
Fax: (28) 579-017

Galgamácsa, Vácegres,
Váckisújfalu Községek
Napközi Otthonos
Óvodái
2183 Galgamácsa,
Vasút u. 6.
2184 Vácegres,
Kossuth u. 1.
2185 Váckisújfalu,
Kossuth u. 23.
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.
Elõny: gépjármû-veze-
tõi engedély.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Az elbírálás személyes meghall-
gatással, képviselõ-testületek
elõtt történik.
Juttatás: pótlék, a képviselõ-tes-
tületek döntése szerint.
A pályázatot papíralapon, zárt
borítékban kell benyújtani.
Pc: Galgamácsa Község Önkor-
mányzata
f: dr. Pesti Klára polgármester
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Gelej–Mezõnagymihály
Óvoda-fenntartó Társu-
lás
3444 Gelej,
Petõfi u. 22.

Tündérkert Napközi
Otthonos Óvoda
3444 Gelej,
G. Kagona I. u. 14.
óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2011. júl. 31-ig,
3 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot 1 eredeti és 1 má-
solati példányban, „Intézmény-
vezetõi pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc: Demeterné Nyeste Erzsébet
polgármester

Gyõrvár Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
9821 Gyõrvár,
Balogh Ádám u. 85.
Tel.: (94) 574-014

Lurkó-Kuckó Óvoda
9821 Gyõrvár,
Új Élet u. 2.
óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai –
óvodapedagógusi – v.
és szakképzettség, óvo-
dapedagógus-munka-
körben szerzett
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
való közzétételt követõ 31. nap.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: vp: 200%.
A pályázatot 1 példányban, aján-
lott küldeményként kell benyúj-
tani.
Pc: körjegyzõség.

Markazi Többcélú Köz-
oktatási Intézmény Ál-
talános Iskola és Óvoda
3262 Markaz,
Fõ út 21.
Tel./fax: (37) 363-615

Óvoda
3262 Markaz,
Fõ út 44.
intézményegység-veze-
tõ

Szakirányú fõiskolai v.,
5 év szgy.
Elõny: vezetõi vagy ve-
zetõhelyettesi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. aug. 15.
Juttatás: pótlék: vp. 100%.

Nagyigmánd Nagyköz-
ség Képviselõ-testülete
2942 Nagyigmánd,
Kossuth L. u. 2.
Tel.: (34) 556-493
Fax: (34) 556-499

Napközi Otthonos Óvo-
da
óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év peda-
gógiai gyakorlat, vala-
mint
pedagógus-munkakör-
ben fennálló határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 18.
A pályázathoz csatolni kell: az
intézményfejlesztésre, a nevelõ-
munka fejlesztésére vonatkozó
konkrét elképzeléseket is.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Szijj Ferencné polgármester

Csánig, Nagygeresd,
Nemesládony, Nick,
Uraiújfalu, Vaseger-
szeg, Vámoscsalád köz-
ségek, valamint
Répcelak Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
9653 Répcelak,
Bartók B. u. 38.
Tel./fax: (95) 370-101,
(95) 370-123

Százszorszép Óvoda
9653 Répcelak,
József A. u. 20.
óvodavezetõ

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. aug. 31.
Pc.: dr. Németh Kálmán,
Répcelak város polgármestere
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Vécsey Károly Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
6320 Solt,
Kossuth L. u. 60.
Tel.: (78) 486-028
Fax: (78) 586-172

Óvoda
intézményegység-
vezetõ

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. jún. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ 30 na-
pon belül.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okmá-
nyok hiteles másolatát is.
A pályázatot 1 példányban kell
benyújtani.
Pc: Gudszentné
Széphegyi Andrea igazgató

Sükösd–Érsekcsanád
ÁMK
6346 Sükösd,
Deák Ferenc u. 123.
Tel.: (79) 563-011
Fax: (79) 563-010

Sükösd–Érsekcsanád
ÁMK Óvodája
6346 Sükösd,
Dózsa Gy. út 183.
intézményegység-
vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga, intéz-
ményvezetõi gyakorlat,
németnyelv-ismeret.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.

Szerencsi Általános Is-
kola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Óvoda
3900 Szerencs,
Rákóczi Zs. tér 1.
Tel./fax: (47) 362-247
E-mail: iroda@rakzsi-
gisk.sulinet.hu

Általános Iskola és
Óvoda
3900 Szerencs,
Rákóczi út 128.
óvodai intézményegy-
ség-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ igazgatóta-
nácsi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön-t, iskolai
végzettséget igazoló dokumentu-
mok hiteles másolatát is, vagy
5 évre szóló vprt-t.
A pályázatot 3 példányban
(1 eredeti és 2 másolati), „Óvo-
dai intézményegység-vezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Kulcsár Sándorné igazgató

Zákányszék Község
Önkormányzata
Zákányszék,
Lengyel tér 7.
Tel.: (62) 590-490

Manó-kert Óvoda
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. (óvodapeda-
gógus, konduktor-óvo-
dapedagógus),
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 26.
Pc: dr. Tatár Zoltán jegyzõ
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Igazgató és egyéb vezetõ

1. 2. 3. 4.

Balmazújvárosi Kistér-
ség Többcélú Társulá-
sának Társulási Tanácsa
4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 4–5.
Tel.: (52) 580-102
Fax: (52) 370-035

Központi és Petõfi Sán-
dor Kistérségi Általános
Iskola és Kollégium
4060 Balmazújváros,
Dózsa Gy. u. 17–23.
intézményvezetõ

(A pályázat nyertese a
vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú
végzettséget igénylõ
munkakörben történõ
határozatlan idõre szóló
kinevezést kap.)

Felsõfokú (egyetem,
fõiskola) szakirányú v.,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. júl. 2.
A megbízás 2013. júl. 2-ig,
5 évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 2 példányban, zárt
borítékban kell benyújtani.
Pc: dr. Tiba István elnök

Bana Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2944 Bana,
Jókai M. u. 18.
Tel.: (34) 468-141
Fax: (34) 599-009

Általános Iskola
igazgató és vezetõ óvó-
nõ

Pedagógus-munkahely
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai peda-
gógus szakképesítés,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2008. máj. 10.
Pehi: 2008. júl. 15.
Juttatás: szl. nincs
Pc: Petõcz Imre polgármester

Barcsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Tanácsa
7570 Barcs,
Bajcsy-Zsilinszky
E. u. 46.
Tel.: (82) 565-195
Fax: (82) 565-196

Drávamenti Körzeti
Közoktatási Intézmény
Óvoda, Általános Isko-
la, Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat
(rövid nevén: Dráva-
menti KKI)
7555 Csokonyavisonta,
Xantus János u. 226.
többcélú intézmény
igazgatója

Az intézmény tagintéz-
ményei:
Drávamenti KKI Dará-
nyi Általános Iskola
7988 Darány,
Rákóczi u. 92.
Drávamenti KKI Cso-
konyavisontai Napközi
Otthonos Óvoda
7555 Csokonyavisonta,
Xantus u. 64.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 10 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga (közok-
tatási vezetõ képesítés),
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2015. aug. 15-ig,
7 évre szól.
Pbhi: 2008. máj. 15.
Pehi: 2008. júl. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
A pályáztató a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.
Pc. Barcsi Többcélú Kistérségi
Társulás Munkaszervezete
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Drávamenti KKI
Darányi Napközi
Otthonos Óvoda
7988 Darány,
Rákóczi u. 115.
Drávamenti
KKI Istvándi Napközi
Otthonos Óvoda
7987 Istvándi,
Zrínyi u. 13.

Bágyogszovát, Bodon-
hely, Kisbabot Közsé-
gek Képviselõ-testületei
9145 Bágyogszovát,
József A. u. 1.
Tel.: (96) 273-170

József Attila Általános
Iskola
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget tanúsító okleveleket
vagy azok közjegyzõ által hitele-
sített másolatát, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó
igazolásokat is.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Bágyogszovát község
polgármestere

Beled Nagyközség Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9343 Beled,
Rákóczi u. 137.
Tel./fax: (96) 594-170,
(96) 594-185

Mikrotérségi Általános
Mûvelõdési Központ
igazgató

Elõny: több iskolai fo-
kozatra szóló szakképe-
sítés, angol vagy német
nyelv ismerete, vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai tevékenységet bemutató rész-
letes ön-t, pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai végzettséget és szakkép-
zettséget igazoló om-t, pedagó-
gus-szakvizsga om-t, legalább
5 év pedagógus-munkakörben
szerzett szgy. igazolását is.
Pc: Beled Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
f: Beled nagyközség polgármes-
tere

Csorna Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9300 Csorna,
Szent István tér 22.
Tel.: (96) 590-114
Fax: (96) 261-680

Csornai Általános és
Mûvészeti Iskola,
Óvoda
9300 Csorna,
Árpád u. 2.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga kereté-
ben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. napot meghaladó képvi-
selõ-testületi ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
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hozzájárul-e a pályázat elbírálá-
sára vonatkozó elõterjesztésnek
az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság, illetve a képvi-
selõ-testület nyilvános ülésén
történõ tárgyalásához, nyilatko-
zatot arról, hogy a pályázat el-
nyerése esetén, a megbízással
egyidejûleg a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvényben
elõírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot postai úton, ajánlott
küldeményként, „Csornai Általá-
nos és Mûvészeti Iskola, Óvoda
magasabb vezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f: dr. Turi György polgár-
mester
Tel.: (96) 590-112

Hunyadi János Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium
9300 Csorna,
Soproni út 97.
igazgató

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. napot meghaladó képvi-
selõ-testületi ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
hozzájárul-e a pályázat elbírálá-
sára vonatkozó elõterjesztésnek
az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság, illetve a képvise-
lõ-testület nyilvános ülésén tör-
ténõ tárgyalásához, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázat elnyerése
esetén, a megbízással egyidejû-
leg a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló törvényben elõírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségének eleget tesz, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot postai úton, ajánlott
küldeményként, „Hunyadi János
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium magasabb vezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc., f: dr. Turi György
polgármester
Tel.: (96) 590-112
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Muraszemenye, Csör-
nyeföld, Kerkaszent-
király, Szentmargitfalva
Községek Önkormány-
zatainak Képviselõ-tes-
tületei
8873 Csörnyeföld,
Fõ u. 8.

Muraszemenyei Általá-
nos és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola és Óvoda
8872 Muraszemenye,
Béke út 10.
igazgató

(többcélú, közös igaz-
gatású közoktatási in-
tézmény)

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: angol, fizika
szakos v., vezetõi gya-
korlat.

ÁEI: 2008. júl. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A véleményezési határidõk lejár-
tát követõ elsõ együttes testületi
ülésen, a fenntartó képviselõ-tes-
tületek döntenek a pályázatok-
ról.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okira-
tok közjegyzõ által hitelesített
másolatát, adatvédelmi nyilatko-
zatot is.
A pályázatot postai úton, „Igaz-
gatói pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc: Muraszemenye Község Ön-
kormányzatának Képviselõ-tes-
tülete
8872 Muraszemenye,
Béke út 2.
f: dr. Ratkovics Ágnes körjegyzõ
Tel.: (93) 379-252

Délegyháza Község
Polgármesteri Hivatala
2337 Délegyháza,
Árpád u. 8.
Tel./fax: (24) 212-057

Hunyadi János Általá-
nos Iskola
2337 Délegyháza,
Árpád u. 53.
igazgató

Felsõfokú iskolai v.
(fõiskola), pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2008. máj. 31.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló hiteles okirato-
kat is.
A pályázatot postai úton,
„4012/2008. Intézményvezetõ”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Délegyháza Község Polgár-
mesteri Hivatala
f: dr. Bethlen Istvánné polgár-
mester
Tel.: (24) 212-011

Gyöngyöshalász
Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
3212 Gyöngyöshalász,
Fõ út 49.

Általános Mûvelõdési
Központ
intézményvezetõ

Felsõfokú szakirányú
egyetemi vagy fõisko-
lai v. és szakképzett-
ség, közoktatás-vezetõi
szakvizsga, 5 év szgy.,
legalább 3 év vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. jún. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okle-
vél, valamint szakvizsga
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hitelesített másolatát, adatvédel-
mi nyilatkozatot is.
A pályázatot 1 példányban, zárt
borítékban, „Gyöngyöshalászi
Általános Mûvelõdési Központ
intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Hegedûs Gyula polgármester
f: Tel.: (37) 368-001

Gyõrvár, Andrásfa,
Petõmihályfa, Hegyhát-
szentpéter, Pácsony,
Olaszfa, Oszkó Közsé-
gek Önkormányzatai-
nak képviselõ-testületei
9821 Gyõrvár,
Balogh Ádám u. 85.
Tel.: (94) 574-014

Béri Balogh Ádám
Általános Iskola
9821 Gyõrvár,
Balogh Ádám u. 14.
igazgató

Felsõfokú iskolai – pe-
dagógusi – v. és szak-
képzettség,
pedagógus-munkakör-
ben szerzett legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
való közzétételt követõ 31. nap.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: magasabb vp: 200%,
szl.
A pályázatot 1 példányban, aján-
lott küldeményként kell benyúj-
tani.
Pc: körjegyzõség.

Kesznyéten
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3579 Kesznyéten,
Béke tér 17.
Tel./fax: (49) 459-808

Általános Iskola és
Óvoda
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., 10 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga, vagy
azzal egyenértékû v.,
5 év közoktatás-vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról szóló
igazolásokat is.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
Pc: Kecsõ Imre polgármester

Kisbéri Többcélú Kis-
térségi Társulás
2870 Kisbér,
Széchenyi u. 2.
Tel.: (34) 552-422
Fax: (34) 552-428

Aka–Bakonysár-
kány–Vérteskethely
Közös Igazgatási Köz-
oktatási Intézmény
2859 Vérteskethely,
Kossuth u. 72.
intézményvezetõ

Benedek Elek Általános
Iskola és Óvoda és Pe-
dagógiai Szakszolgálat
2887 Ácsteszér,
Kossuth u. 56.
intézményvezetõ

Kistérségi Közös Fenn-
tartású Általános Iskola
és Óvoda Kerékteleki

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: az Oktatási Közlönyben
való megjelenést követõ 60. nap.
Juttatás: magasabb vp.: a pótlék-
alap 300%-a.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget tanúsító bizonyítvány
hiteles másolatát, a feltételek
igazolásához szükséges egyéb
okiratok hiteles másolatát is.
A pályázatot 2 példányban, pa-
píralapon kell benyújtani.
Pc: Kisbéri Többcélú Kistérségi
Tárulás elnöke
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2882 Kerékteleki,
Fõ u. 60.
intézményvezetõ

Réde–Bakonybánk–Súr
Körzeti Általános Isko-
la és Óvoda
2885 Bakonybánk,
Kossuth u. 27.
intézményvezetõ

Kisköre Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3384 Kisköre,
Széchenyi út 24.
Tel.: (36) 558-020
Fax: (36) 358-311

Vásárhelyi Pál Általá-
nos Iskola és Tarna-
szentmiklós Tagiskola
3384 Kisköre,
Széchenyi út 42.
igazgató

Fõiskolán, egyetemen
szerzett pedagógus v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga, vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolatát, korábbi
munkaviszonyra vonatkozó iga-
zolásokat is.
A pályázatot 6 példányban, sze-
mélyesen vagy postai úton kell
benyújtani.
Pc: Szén József polgármester

Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1.
Tel.: (76) 461-255
Fax: (76) 462-252
E-mail: muvelo-
des@kiskunfelegyha-
za.hu

Bankfalui Általános
Iskola
6100 Kiskunfélegyháza,
Alpári út 61.
igazgató

A Helyi Cigánykisebb-
ségi Önkormányzat
egyetértése.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig tart.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: vp: 300%.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok hiteles másolatát, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
A pályázatot elektronikus formá-
ban is be lehet nyújtani.
Pc: Kiskunfélegyháza
város polgármestere

Móra Ferenc
Gimnázium
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 9.
igazgató

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. júl. 31-ig tart.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: vp: 300%.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
iratok hiteles másolatát, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
A pályázatot elektronikus formá-
ban is be lehet nyújtani.
Pc: Kiskunfélegyháza
város polgármestere
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Mezõnagymihály–Gelej
Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás
3443 Mezõnagymihály,
Kossuth u. 56.
Tel.: (49) 524-001
Fax: (49) 524-000

Arany János Általános
Iskola
3443 Mezõnagymihály,
Kossuth u. 54.
igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot 1 eredeti és 1 má-
solati példányban, „Intézmény-
vezetõi pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc: Juhász János polgármester.

Örkény Város Önkor-
mányzata
2377 Örkény,
Kossuth L. u. 2.
Tel.: (29) 310-001
Fax: (29) 311-121

Cziffra György
Mûvészeti iskola
igazgató

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: szl.
Pc: Örkény város polgármestere

Püspökladányi Általá-
nos Iskola és Elõkészítõ
Szakiskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Pedagógiai Szak-
szolgálat
4150 Püspökladány,
Petõfi u. 9.
Tel./fax: (54) 451-014

Általános Iskolai Intéz-
ményegység
intézményegység-
vezetõ

Egyetemi vagy fõisko-
lai szintû tanári v., leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga
(pl.: közoktatás-vezetõi
szakvizsga)

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 14.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön-t, hitelesí-
tett om-t, adatvédelmi nyilatko-
zatot is.
A pályázatot 2 példányban, zárt
borítékban kell benyújtani.
Pc: Terdik Ferenc intézményve-
zetõ

Csenki Imre Alapfokú
Mûvészetoktatási Tag-
intézmény
intézményegység-
vezetõ

zenemûvészeti fõisko-
lai v. és szakképzett-
ség, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga
(pl.: közoktatás-vezetõi
szakvizsga)

Pedagógiai Szakszolgá-
lat Tagintézmény
intézményegység-
vezetõ

pszichológus diploma
vagy 2 szakos gyógy-
pedagógiai tanári v.,
pedagógus-szakszolgá-
latban töltött 5 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, kistérségi ellátás-
ban szerzett gyakorlat.

Rábapatyi Közös Igaz-
gatású Közoktatási
Intézmény Társulási
Tanácsa

Rábapatyi Közös Igaz-
gatású Közoktatási
Intézmény
igazgató

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., 5 év vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 15.
A Társulási Tanács fenntartja
azt a jogát, hogy – megfelelõ
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pályázók hiányában – a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget tanúsító okleveleket
vagy azok közjegyzõ által hitele-
sített másolatát, a korábbi foglal-
koztatási jogszabályra
vonatkozó igazolásokat is.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: dr. Havasiné
dr. Osvald Erika jegyzõ
9641 Rábapaty,
Alsópatyi u. 82.
Tel./fax: (95) 360-035

Csánig, Nagygeresd,
Nemesládony, Nick,
Uraiújfalu, Vaseger-
szeg, Vámoscsalád köz-
ségek, valamint
Répcelak Város
Önkormányzatainak
képviselõ-testületei
9653 Répcelak,
Bartók B. u. 38.
Tel./fax: (95) 370-101,
(95) 370-123

Móra Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
9653 Répcelak,
József A. u. 32.
igazgató

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. aug. 31.
Pc: dr. Németh Kálmán,
Répcelak polgármestere

Révfülöp Nagyközség
Képviselõ-testülete
8253 Révfülöp,
Villa Filip tér 8.
Tel.: (87) 563-330
Fax: (87) 563-338

Általános Iskola
8253 Révfülöp,
Iskola u. 5.
igazgató

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett pedagó-
gusi v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga, intéz-
mény-vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: szl. nincs.

Szerencsi Általános Is-
kola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Óvoda
3900 Szerencs,
Rákóczi Zs. tér 1.
Tel./fax: (47) 362-247
E-mail: iroda@rakzsig-
isk.sulinet.hu

Szerencsi Általános Is-
kola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
alapfokú mûvészetokta-
tás
intézményegység-
vezetõ

Alapfokú mûvészetok-
tatási intézményben ok-
tatott valamelyik
mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú
tanári vagy mûvész v.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga vagy
azzal egyenértékû v.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ igazgatótaná-
csi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló doku-
mentumok hiteles másolatát is
vagy 5 évre szóló vpr-t.
A pályázatot 3 példányban
(1 eredeti és 2 másolati),
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„Alapfokú mûvészetoktatási in-
tézményegység-vezetõi pályá-
zat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Kulcsár Sándorné igazgató

Wosinsky Mór Általá-
nos Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
7130 Tolna,
Bartók B. u. 23.
Tel.: (74) 440-065
Fax: (74) 440-020

Wosinsky Mór Oktatási
Intézmény Fusz János
Zeneiskolája
7130 Tolna,
Festetich u. 131.
intézményegység-
vezetõ

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pc: Hága Lászlóné igazgató

Vál Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2473 Vál,
Vajda János u. 2.
Tel.: (22) 353-411,
(22) 559-407

Vajda János Általános
Mûvelõdési Központ
2473 Vál,
Szent István tér 1.
intézményegység-
vezetõ
(igazgatói munkakör,
közmûvelõdési tevé-
kenység irányítása)

(Az intézmény létreho-
zása szervezés alatt áll.
Intézményegységek:
nyolcosztályos általá-
nos iskola, óvoda)

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v. vagy a
jogszabályi feltételek-
nek való megfelelés.

ÁEI: 2008. jún. 15.
A megbízás 5 évre szól.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell: a ké-
pesítést igazoló okiratok közjegy-
zõ által hitelesített másolatát is.
A pályázatot zárt borítékban, az
értesítési cím feltüntetésével kell
benyújtani.
Pc., f: Tóth Ferencné polgármes-
ter

Vásárosnamény Város
Képviselõ-testülete
4800 Vásárosnamény,
Tamási Á. u. 1.

II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium
4800 Vásárosnamény,
Kossuth u. 19.
igazgató

Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2018. júl. 31-ig
szól, mely meghosszabbítható.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget, képesítést tanúsító
eredeti oklevelet vagy annak köz-
jegyzõ által hitelesített másolatát,
a korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolásokat is.
A pályázatot zárt borítékban, ki-
zárólag postai úton, ajánlott
küldeményként, „Intézményve-
zetõi pályázat, II. Rákóczi Fe-
renc Gimnázium” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc: Vásárosnamény város jegyzõje
f: Vásárosnamény Város Polgár-
mesteri Hivatala oktatási-mûve-
lõdési referense, aki egyúttal
biztosítja azt is, hogy a pályázók
az intézményt megismerhessék.
Tel./fax: (45) 470-022/28
E-mail: trencsenyi@vasarosna-
meny.hu
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Vásárosnamény Városi
Zeneiskola
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi u. 9.
igazgató

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól, mely meghosszabbítható.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget, képesítést tanúsító
eredeti oklevelet vagy annak
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát, a korábbi munkaviszo-
nyokra vonatkozó igazolásokat
is.
A pályázatot zárt borítékban, ki-
zárólag postai úton, ajánlott kül-
deményként, „Intézményvezetõi
pályázat, Vásárosnamény Városi
Zeneiskola” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Vásárosnamény város jegy-
zõje
f: Vásárosnamény Város Polgár-
mesteri Hivatala oktatási-mûve-
lõdési referense, aki egyúttal
biztosítja azt is, hogy a pályázók
az intézményt megismerhessék.
Tel./fax: (45) 470-022/28
E-mail: trencsenyi@vasarosna-
meny.hu

Verpelét Nagyközség
Önkormányzata
3351 Verpelét,
Kossuth út 73.
Tel.: (36) 559-302

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

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

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

Vilmány, Fony,
Mogyoróska Községi
Önkormányzatok
3891 Vilmány,
Fõ út 149.
Tel./fax: (46) 387-322

II. Rákóczi Ferenc Kör-
zeti Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
igazgató

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

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló do-
kumentumok eredeti vagy köz-
jegyzõ által hitelesített másolatát
is.
Pc.: Mondreánné Lengyel Mária
Vilmány község polgármestere.

Zagyvarékas Község
Önkormányzata
5051 Zagyvarékas,
Rákóczi út 56.
Tel.: (56) 540-020
Fax: (56) 540-024

Damjanich János Álta-
lános Iskola és Óvoda
5051 Zagyvarékas,
Alkotmány u. 20.
igazgató

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett tanári v.,
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: vp.: a pótlékalap
300%-a.
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A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okmá-
nyok hiteles másolatát, eddigi
foglalkoztatási jogviszonyról
szóló igazolást, adatvédelmi nyi-
latkozatot, a Gyvt. 15. § (8) be-
kezdése szerinti kizáró okokról
való nyilatkozatot is.
Pc.: Zagyvarékas község polgár-
mestere.

Mikes Kelemen Felnõtt
és Ifjúsági Gimnázium
Szakközépiskola és
Szakiskola
2803 Tatabánya, I.
Béke u. 8.
Tel./fax: (34) 512-340,
(34) 512-346

Gazdaságvezetõ Fõiskolai v., mérlegké-
pes könyvelõ.
Elõny: költségvetési
gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
Pbhi: megjelenést követõen
1 hétig.
Pehi: azonnal.
Juttatás: étkh.
Jelentkezés: a (34) 512-344-es
telefonszámon, vagy a su-
li504@mikestbanya.sulinet.hu
e-mail címen, valamint szemé-
lyesen.
Pc.: Farkas Lászlóné igazgató.

Pályázati felhívás pedagógus állásokra

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodapedagógus és egyéb álláshelyek

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

1. 2. 3. 4.

Napsugár Óvoda
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.
Tel.: 310-0132
Fax: 248-1807

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.
Elõny: Waldorf peda-
gógusi képesítés, szak-
vizsga, legalább 20 év
szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Határozott idejû kinevezés, he-
lyettesítési idõre.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15 nap.
Pc.: Nádasi Péterné intézmény-
vezetõ

Sípos Utcai Óvoda
4034 Debrecen,
Sípos u. 6.
Tel./fax: (52) 446-136

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gus v.
Elõny: Komplex
Prevenciós Program
ismerete.

ÁEI: 2008. jún. 21.
Pehi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pc.: Szentpályné Mudri Margit
óvodavezetõ

Kodály Zoltán Óvoda
2800 Tatabánya,
Kodály tér 3.
Tel./fax: (34) 330-702

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. máj. 30.
Pehi: 2008. júl. 30.
Pc.: Georgi Antalné
óvodavezetõ

Kurucz Utcai Óvoda
4028 Debrecen,
Kurucz u. 22–30.
Tel.: (52) 415-261

Dajka
(2 mûszakos munka-
rendben, gyermekgon-
dozás, takarítás, mosás,
vasalás, udvarrész taka-
rítása, munkaköri leírás
szerint)

Elõny: dajkai szakképe-
sítés.

ÁEI: elbírálás után azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól, 4 hónap próbaidõ kikötésé-
vel.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ 10. munkanap.
Pc., f: Kissné Takács Erika óvo-
davezetõ

Izsák Imre Általános
Mûvelõdési Központ
8900 Zalaegerszeg,
Szivárvány tér 1–3.
Tel./fax: (92) 511-927

Dajka Szakirányú szakkép-
zettség.

ÁEI: azonnal.
f.: Kiss Gáborné óvodavezetõ
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Pedagógus álláshelyek

1. 2. 3. 4.

Szent Imre Keresztény
Általános Iskola és
Gimnázium
2660 Balassagyarmat,
Szabó Lõrinc u. 1.
Tel./fax: (35) 301-982,
(35) 500-260

Történelem szakos
tanár

fizika–matematika
szakos tanár

német szakos tanár

angol szakos tanár

Egyetemi v.

fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. júl. 1.
Juttatás: étkh., utazási ktg.
80%-ának térítése.
Pc.: Melo Ferenc igazgató

Czövek Erna Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2092 Budakeszi,
Iskola köz 3.
Tel.: (23) 451-395
E-mail: czo-
vek.erna@gmail.com

Zongoratanár,
korrepetitor

gitártanár (félállás)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pbhi: 2008. jún. 2.
Pehi: 2008. jún. 16.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pbhi: 2008. jún. 5.
Pehi: 2008. jún. 15.

Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola
1114 Budapest,
Bartók Béla út 27.
Tel.: 381-0672
Fax: 381-0673
E-mail: igh@gardo-
nyig-bp.sulinet.hu

Éne-zene szakos tanár

technika–informatika
szakos tanár

tanító–napközis

Egyetemi vagy fõisko-
lai v., sikeres kórusszer-
vezés (az ének szakos
tanárra vonatkozóan).

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pályázat fényképes önéletrajz-
zal.

Ady Endre Gimnázium
1139 Budapest,
Röppentyû u. 62.
Tel./fax: 320-8640
E-mail: klarih@axele-
ro.hu

Biológia–földrajz sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. máj. 30.
Pc.: Herczig Ferencné igazgató
Tel.: 329-4612

Budapest Fõvárosi Ön-
kormányzat Benedek
Elek Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szak-
iskola és Módszertani
Központ Igazgató
Tanácsa
1201 Budapest,
Magyarok nagyasszo-
nya tér 1–3.
Tel./fax: 283-0759

Gyógypedagógus v.
matematika–fizika sza-
kos tanár

gyógytestnevelõ–
gyógytornász

ELTE Gyógypedagó-
giai Tanárképzõ Fõis-
kolai v., egyéb
pedagógiai fõiskola.
Elõny: hangszerismeret.

Testnevelés egyetem,
szakvizsga, sérült gyer-
mekek terápiája.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
f.: Csécsi Barnabás Sándor
igazgató
Tel.: 283-0377
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XX. Ker. Nevelési
Tanácsadó
1205 Budapest,
Mártonffy u. 76–84.
Tel./fax: 283-4542

Klinikus gyermek
szakpszichológus

Jelentkezés önéletrajzzal a nev-
tan20@nevtan20.axelero.net
e-mail címen, vagy a
283-4542-es faxszámon.

Budapest Fõváros
XV. Ker. Önkormány-
zat Kossuth Nevelé-
si-Oktatási Központ
Óvoda, Általános Iskola
1151 Budapest,
Kossuth u. 53.
Tel.: 307-6546,
271-0216
www.knok.hu

Iskolai intézményegy-
ség
tanító (határozott
idõre)

matematika–fizika
szakos tanár

Fõiskolai v.

fõiskolai v., elõny: in-
formatika tanári v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc.: Szalayné Kirádi Éva
intézményegység-vezetõ

Károly Róbert
Szakközépiskola,
Általános Iskola és
Óvoda
1151 Budapest,
Szõdliget u. 24–30.

Informatika szakos
tanár

kémia szakos tanár

biológia szakos tanár

fizika szakos tanár

matematika szakos
tanár

angol szakos tanár

Felsõfokú egyetemi v.,
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Károly Róbert
Szakközépiskola, Általános
Iskola és Óvoda

Nagysándor József
Általános Iskola és
Elõkészítõ Szakiskola
4031 Debrecen,
Pósa u. 1.

Matematika–bármely
szakos tanár

angol–bármely szakos
tanár

Tanárképzõ fõiskolai v.,
legalább 3 év szgy.
Elõny: hátrányos hely-
zetû tanulók oktatásá-
ban szerzett tapasztalat.

Tanárképzõ fõiskolai v.,
legalább 3 év szgy.
Elõny: Tanárképzõ Fõis-
kola angol szakkollégiu-
mi v., hátrányos helyzetû
tanulók oktatásában szer-
zett tapasztalat.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 30. nap.
A pályázatot zárt borítékban,
postán vagy személyesen kell
benyújtani.
Pc.: Nagysándor József Általá-
nos Iskola és Elõkészítõ Szak-
iskola
f.: Sári Péterné intézményvezetõ
Tel.: (52) 418-397

Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakközép-
iskola és Szakiskola
4027 Debrecen,
Vénkert u. 2.
Tel./fax: (52) 413-113

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Egyetemi matemati-
ka–informatika szakos
tanári v.
Elõny: legalább 3 év
középiskolában szerzett
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
45. nap.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap.
Pc.: Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Szakközépiskola és Szak-
iskola
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Szent István
Gimnázium
2509 Esztergom–Kert-
város,
Wesselényi u. 40–42.
Tel.: (33) 413-255
Fax: (33) 523-181

Kémia–bármely szakos
tanár

matematika–bármely
szakos tanár

informatika–bármely
szakos tanár

ének-zene–magyar
nyelv és irodalom sza-
kos tanár

Egyetemi v.

fõiskolai vagy egyetemi
v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pc.: Belecz László igazgató

ÁEI: 2008. okt. 11.

Batthyány Általános
Iskola
2030 Érd,
Fácán köz
Tel./fax: (23) 365-785
E-mail: erdbatthy-
any@freemail.hu

Matematika–fizika sza-
kos tanár (részfoglalko-
zású)

Fõiskolai (felsõfokú
szakirányú) v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., utazási hozzá-
járulás.
Pc.: Rozgonyi János igazgató

Körzeti Általános
Iskola
2183 Galgamácsa,
Iskola u. 3.

Angol–bármely szakos
tanár (GYES-en lévõ
tanár helyett, határozott
idõre, félállásban)

f: dr. Takács Sándor Péter
igazgató
Tel.: (70) 364-4200

Gyomaendrõd Város
Önkormányzata
5500 Gyomaendrõd,
Szabadság tér 1.
Tel.: (66) 386-122

Városi Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
5500 Gyomaendrõd,
Kisréti u. 27.
Tel./fax: (66) 581-830
E-mail; hallhato-
hang@gmail.datanet.hu

zongora szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc.: Holubné Hunya Anikó
igazgató

Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Diákotthon
6070 Izsák,
Kossuth L. u. 39.
Tel.: (76) 374-552
Fax: (76) 375-540

Angol–bármely szakos
tanár

gyógypedagógiai tanár,
oligofrén-pedagógus
vagy tanulásban akadá-
lyozott szak

tanító

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pbhi: 2008. jún. 2.
Pc.: Táncsics Mihály Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény és Diákotthon

Kunmadarasi Reformá-
tus Általános Iskola
5321 Kunmadaras,
Kálvin út 2.
Tel./fax: (59) 527-326
E-mail: kunmrefi@cit-
romail.hu

Magyar–történelem
szakos tanár (határozott
idejû kinevezés)

Fõiskolai v., lelkészi
ajánlás, református val-
lás, példás magánélet és
hitélet.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Juttatás: étkh.
Pc.: Nagyné Papp Róza igazgató
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Perényi Péter Általános
Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola és
Kollégium
4823 Nagydobos,
Fõ út 45.
Tel.: (44) 580-012

Gyógypedagógus Gyógypedagógusi v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Perényi Péter Általános Is-
kola, Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola és Kollégium

Czabán Samu Általános
Iskola és Óvoda
5931 Nagyszénás,
Táncsics u. 24/1.
Tel.: (68) 443-086

Ének szakos tanár
(részmunkaidõs)

Fõiskolai v.
Elõny:
meglévõ tanítói v.

Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Pc.: Ráczné Gálik Márta intéz-
ményvezetõ

Felsõ-Bácskai Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont
6345 Nemesnádudvar,
Petõfi u. 40–42.

Felsõ-Bácskai ÁMK
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Csávolyi Tagintézménye
6448 Csávoly,
Arany J. u. 30.

történelem–német
szakos tanár

Felsõ-Bácskai ÁMK
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény Boro-
tai Tagintézménye
6445 Borota,
Felszabadulás u. 42.

magyar–német szakos
tanár (határozott idejû
kinevezés)

Felsõ-Bácskai ÁMK
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
Borotai Tagintézménye
6445 Borota,
Felszabadulás u. 42.

napközis nevelõ

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a pályázati felhívás megje-
lenését követõ 60. nap.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Felsõ-Bácskai Általános
Mûvelõdési Központ
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Bartók Béla Zeneiskola,
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
8500 Pápa,
Korona u. 27.
Tel.: (89) 313-116

Gitártanár (egész vagy
félállás)

zongora és/vagy korre-
petitor tanár (egész
állás)

rézfúvótanár (félállás)

fuvolatanár (egész
állás)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
f.: Falaki Csaba igazgató
Tel./fax: (89) 510-345,
(70) 601-7551

Rákóczi Julianna Álta-
lános Iskola és Óvoda
3576 Sajóhidvég,
Táncsics M. út 43–45.
Tel./fax: (49) 459-820
E-mail: shaltisk@t-onli-
ne.hu

Matematika–informati-
ka vagy
matematika–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. jún. 30.
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc.: Balogh Zoltánné igazgató

Táncsics Mihály Gim-
názium és Szakképzõ
Iskola
7800 Siklós,
Gyûdi u. 2.
Tel.: (72) 496-417

Biológia–kémia szakos
tanár

angol nyelv szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. máj. 15.

Tóparti Gimnázium és
Mûvészeti Szakközép-
iskola
8000 Székesfehérvár,
Fürdõ sor 5.
Tel.: (22) 311-067
Fax: (22) 311-061

Informatika szakos
tanár
(félállás, határozott idõ-
re szóló helyettesítés-
sel, GYED, GYES
idejére)

Informatika szakos kö-
zépiskolai tanári képesí-
tés (egyetemi v.)

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. máj. 15.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.

rendszergazda
(félállás, határozott
idõre szóló helyettesí-
téssel, GYED, GYES
idejére)

Informatika szakos fõis-
kolai v.

Kereskedelmi és Ven-
déglátói Szakképzõ
Iskola és Kollégium
9700 Szombathely,
Nagykar u. 1–3.
Tel.: (94) 312-375
Tel./fax: (94) 315-686

Biológia–közgazdász
szakos tanár

gyakorlati-oktatásveze-
tõ helyettes
(Feladata: a vendéglá-
tás idegenforgalom
szakmacsoport isko-
lánkban tanított szak-
máinak gondozása.)

Egyetemi szakirányú v.

egyetemi vagy fõiskolai
szakirányú v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. jún. 1.
Pc.: Dallos Gyula igazgató
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Tahitótfalui Óvodák
2021 Tahitótfalu,
Petõfi S. út 12.
Tel.: (26) 387-055

Gyógypedagógus–logo-
pédus

Szakirányú fõiskolai v.,
3–10 év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. máj. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképet is.

Sajnovics János Egyesí-
tett Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
2463 Tordas,
Köztáraság u. 1.
Tel.: (22) 467-532
E-mail: iskola.tor-
da@tanaritordas.axele-
ro.net

Angol szakos tanár Felsõfokú szakirányú
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. máj. 15.
Pc.: dr. Hamza Lászlóné
igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet pályázati felhívása

Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, mint teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségvetési
szerv – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtására ki-
adott 30/2000. (X. 11.) OM rendelet alapján – pályázatot hirdet az alábbi álláshelyek betöltésére:
1. Fejlesztési és Innovációs Központ szervezeti egysége igazgató
2. Kiemelt Fejlesztések Koordinációs Központ szervezeti egysége igazgató
3. Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ szervezeti egysége igazgató
4. Oktatási Szolgáltatási Központ szervezeti egysége igazgatóhelyettes
5. Gazdasági Igazgatósága Operatív Gazdasági Osztályvezetõ
6. Gazdasági Igazgatósága Projektkoordinációs Gazdasági Osztályvezetõ
7. Gazdasági Igazgatósága Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztályvezetõ
8. Titkárságvezetõ

1. A Fejlesztési és Innovációs Központ igazgatójának feladatai közé tartozik:
Ellátja a központ tevékenységi körében a szakmai vezetés feladatait. Megszervezi a vezetett szakterület munkáját, bizto-
sítja a munkafeltételeket, ellenõrzi a feladatok végrehajtását. Részt vesz a kutatás-fejlesztési tevékenység, kiemelten a
strukturális alapok keretében megvalósuló fejlesztési programok tervezésében, megvalósításában a központ tevékenysé-
gi körébe tartozó feladatok vonatkozásában. Elkészíti a központ ügyrendjét, ennek keretében kialakítja a feladatok mun-
kakörre telepítését, az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a vezetõi munkamegosztást, feladatokat és
hatásköröket.

A megbízatások betöltésének feltételei: a 30/2000. (X. 11.) OM rendeletben meghatározott kritériumok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– vezetõi gyakorlat,
– legalább tízéves oktatás területén szerzett szakmai gyakorlat,
– közösségi pályázatok tervezésében, megvalósításában, ellenõrzésében, valamint stratégiai tervezésben szerzett tapasztalat,
– világnyelvek valamelyikének társalgási szintû ismerete.

2. A Kiemelt Fejlesztések Koordinációs Központ igazgatójának feladatai közé tartozik:
Elvégzi a kutatás-fejlesztési feladatok, kiemelten a strukturális alapok terhére megvalósuló fejlesztési programok mene-
dzselésével, szervezési és mûködési koordinációjával kapcsolatos feladatokat. Elvégzi a stratégiai és operatív szintû ter-
vezésével, megvalósításával, valamint a beszámoltatási rendszer mûködtetésével kapcsolatos koordinációs feladatokat,
segíti a fejlesztési fõigazgató-helyettes munkáját az ehhez kapcsolódó támogató rendszer mûködtetésében. Közremûkö-
dik a fejlesztési programok stratégiai irányítását végzõ szakértõi testületek mûködtetésében.
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Az igazgatói megbízatás betöltésének feltételei: a 30/2000. (X. 11.) OM rendeletben meghatározott kritériumok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– bölcsészettudományi vagy közigazgatási egyetemi diploma,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– vezetõi gyakorlat,
– projektmanagement, valamint programtervezés és management területén szerzett tapasztalatok,
– publikált tanulmányok,
– világnyelvek valamelyikének társalgási szintû ismerete.

3. A Kutatási, Kutatásszervezési és Elemzési Központ igazgatójának feladatai közé tartozik:
Ellátja a központ tevékenységi körében a szakmai vezetés feladatait. Megszervezi a vezetett szakterület munkáját, bizto-
sítja a munkafeltételeket, ellenõrzi a feladatok végrehajtását. Részt vesz a kutatás-fejlesztési tevékenység, kiemelten a
strukturális alapok keretében megvalósuló fejlesztési programok tervezésében, megvalósításában a központ tevékenysé-
gi körébe tartozó feladatok vonatkozásában. Elkészíti a központ ügyrendjét, ennek keretében kialakítja a feladatok mun-
kakörre telepítését, az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a vezetõi munkamegosztást, feladatokat és
hatásköröket.

Az igazgatói megbízatás betöltésének feltételei: a 30/2000. (X. 11.) OM rendeletben meghatározott kritériumok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– bölcsészettudományi vagy pedagógus diploma,
– projektek szervezésében és irányításában szerzett tapasztalat,
– vezetõi gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– kiemelkedõ tudományos tevékenység,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– világnyelvek valamelyikének társalgási szintû ismerete.

4. Az Oktatási Szolgáltatási Központ igazgatóhelyettesének feladatai közé tartozik:
Az igazgatóhelyettes segíti a szervezeti egység vezetõjének munkáját a szervezeti egység irányításában, a szervezeti
egység vezetõjének távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén teljes jogkörrel gyakorolja a szervezeti egység vezetõjé-
nek hatáskörét és ellátja feladatait a szervezeti egység ügyrendje szerint.

Az igazgatói megbízatás betöltésének feltételei: a 30/2000. (X. 11.) OM rendeletben meghatározott kritériumok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– bölcsészettudományi vagy pedagógus diploma,
– vezetõi gyakorlat,
– projektek szervezésében és irányításában szerzett tapasztalat,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– világnyelvek valamelyikének társalgási szintû ismerete.

5. A Gazdasági Igazgatóság Operatív Gazdasági Osztályvezetõjének feladatai közé tartozik:
Az intézet költségvetési tervének, féléves, éves költségvetési beszámolójának elkészítése, az intézet jóváhagyott éves in-
tézeti költségvetési elõirányzatának felosztása, nyilvántartása, a gazdasági események fõkönyvi könyvelése, kapcsolódó
analitikus nyilvántartások vezetése. Szükség szerint kezdeményezi a költségvetési elõirányzatok évközi módosítását, el-
végzi az elõirányzatok felhasználásával összefüggõ feladatokat, valamint mûködteti a kötelezettségvállalási rendszert.

Az osztályvezetõi megbízatás betöltésének feltételei: a 30/2000. (X. 11.) OM rendeletben meghatározott kritériumok.
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A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pénzügyi felsõfokú végzettség és mérlegképes könyvelõi szakképzettség,
– legalább ötéves államháztartási szakmai területen szerzett gyakorlat,
– referencia,
– világnyelvek valamelyikének társalgási szintû ismerete.

6. A Gazdasági Igazgatóság Projektkoordinációs Gazdasági Osztályvezetõjének feladatai közé tartozik:
Kiépíti és mûködteti a szakmai feladatok, kiemelten a strukturális alapok fejlesztési programjainak megvalósításához
szükséges gazdasági folyamatokat. Segíti a szakmai feladatok költségvetésének tervezését, a feladatokhoz kapcsolódó
pénzügyi beszámolási kötelezettségek teljesítését. Biztosítja a projektek elszámolásának jogszabályi és belsõ szabályza-
toknak való megfelelõségét.

Az osztályvezetõi megbízatás betöltésének feltételei: a 30/2000. (X. 11.) OM rendeletben meghatározott kritériumok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pénzügyi felsõfokú végzettség,
– mérlegképes könyvelési szakképzettség,
– vezetõi gyakorlat,
– projektek elszámoltatásában, ellenõrzésében szerzett legalább hároméves tapasztalat,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– referencia,
– világnyelvek valamelyikének társalgási szintû ismerete.

7. A Gazdasági Igazgatóság Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztályvezetõjének feladatai közé tartozik:
Ésszerû és a jogszabályoknak megfelelõ vagyongazdálkodást folytat, vagyongazdálkodási stratégiát dolgoz ki. Részt
vesz a közbeszerzési eljárások lebonyolításában. Beszerzi az intézet mûködéséhez szükséges berendezési és felszerelési
tárgyakat, mûszaki eszközöket és egyéb anyagokat. Végzi az intézet mûködtetésébõl adódó feladatokat, megköti és gon-
dozza a mûködéshez kapcsolódó átalánydíjas szerzõdéseket. Feladata az intézet által használt épületek üzemeltetése,
bérlõi karbantartása, a mûködõképesség biztosítása. Az ingó és ingatlan állami vagyon védelmének és állagmegóvásá-
nak biztosítása, illetve a tûzrendészeti, a munka- és a balesetvédelmi feladatok ellátása.

Az osztályvezetõi megbízatás betöltésének feltételei: a 30/2000. (X. 11.) OM rendeletben meghatározott kritériumok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– pénzügyi vagy mûszaki felsõfokú végzettség,
– vagyongazdálkodás területén szerzett tapasztalat,
– vezetõi gyakorlat,
– referencia,
– világnyelvek valamelyikének társalgási szintû ismerete.

8. A Titkárságvezetõ feladatai közé tartozik:
Közvetlenül irányítja és felügyeli az intézeti titkárság munkáját. Ellátja a titkárságra érkezõ iratok ügykezelését, döntés-
re elõkészítését. Segíti a fõigazgatót és helyetteseit a szervezeti egységekkel való kapcsolattartásban és együttmûködés-
ben. Segíti a fõigazgatót az OSZK irodáival való együttmûködésben és kapcsolattartásban, közremûködik az OSZK iro-
dák munkájához szükséges feltételek biztosításában. Koordinálja az intézet ügykezelési és iratkezelési rendjének betar-
tását. Nyomon követi a fõigazgatói és egyéb vezetõi döntések, határozatok végrehajtását.

A tikárságvezetõi megbízatás betöltésének feltételei: a 30/2000. (X. 11.) OM rendeletben meghatározott kritériumok.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– jogi vagy államigazgatási felsõfokú végzettség,
– legalább kétéves szakmai gyakorlat,
– jó kommunikációs készség, precíz munkavégzés,
– világnyelvek valamelyikének társalgási szintû ismerete.
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A pályázatokhoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot és eddigi szakmai eredmények bemutatását,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát,
– a kiírásnak megfelelõ szakmai koncepciót, publikációs jegyzéket, referenciát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot zárt borítékban, az Oktatási Közlönyben történt megjelenéstõl számított 30 napon belül az Oktatáskutató és
Fejlesztõ Intézethez (1051 Budapest, Dorottya u. 8.) kell beküldeni a megpályázni kívánt beosztás feltüntetésével.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül kerül sor.
A pályázat elbírálását a fõigazgató által felkért háromtagú bizottság végzi.
A beosztás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A beosztásnak megfelelõen a közalkalmazotti jogviszony keretében – közalkalmazotti kinevezéssel létesülõ, illetve köz-
alkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján – vezetõi, illetve magasabb vezetõi beosztással legfeljebb 5 év határo-
zott idõre az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet fõigazgatója bízza meg. Közalkalmazotti besorolása és illetményének
megállapítása a Kjt., illetve a végrehajtásról rendelkezõ jogszabály alapján történik.
A pályázat eredményérõl az érintettek írásbeli értesítést kapnak a benyújtási határidõ lejártától számított 30 napon belül.
A benyújtott pályázatok tartalma az elbírálásban részt vevõkön kívül harmadik személlyel csak a pályázó beleegyezésé-
vel közölhetõ.
Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó feladatokat részletesen a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza, amely
megtekinthetõ az intézet honlapján (www.ofi.hu).
A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve az intézetre vonatkozó tájékoztatás az intézeti titkársá-
gon kérhetõ a 235-7200 telefonszámon.

Dr. Farkas Katalin s. k.,
fõigazgató

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A DEBRECENI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
AGRÁR- ÉS MÛSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA
MÛSZAKI KAR
Gépészmérnöki Tanszékére
egy fõ fõiskolai docensi állásra fõállású közalkalmazotti státusban

Az álláshely betölthetõ 2008. július 1-jétõl.
A kinevezendõ fõiskolai docens feladatai:
– a DE keretében történõ BSc szintû gépészmérnök és mûszaki menedzser képzés anyagszerkezetek és méréstechnika
tantárgycsoport szakmai programjának fejlesztése,
– részvétel az MSc szintû létesítmény mérnök szak oktatásában,
– mérés és irányítástechnika tárgykörben elõadások és gyakorlati foglalkozások tartása,
– szakdolgozati és tudományos diákköri témák kiírása és irányítása,
– részvétel a tanszék tudományos, kutató munkájában,
– posztgraduális képzésben a mérés és irányítástechnika tantárgy elõadásainak és gyakorlatainak tartása,
– idegen nyelvû oktatásban való aktív részvétel.

Pályázhatnak: akik rendelkeznek szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal, angol nyelvbõl középfokú „C” tí-
pusú nyelvvizsgával, legalább 10 éves oktatói gyakorlattal.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– szakirányú egyetemi végzettséget,
– PhD-fokozatot,
– részletes szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
– nyelvtudást igazoló okmányok hiteles másolatban,
– jelentõsebb kutatások jegyzékét,
– külsõ pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, hogy a pályázatot az arra illetékes bizottságok megtekinthetik.

Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszékre
egy fõ egyetemi docensi állásra fõállású közalkalmazotti státusban

Az álláshely betölthetõ 2008. július 1-jétõl.
Az egyetemi docens feladata:
– részvétel a tanszék oktató-kutatómunkájában,
– a kar doktori iskolájában témavezetés,
– a fiatal tanszéki oktatók, kutatók szakmai tudományos elõmenetelének segítése.

Pályázhatnak: akik rendelkeznek mûszaki egyetemi végzettséggel, mûszaki területen szerzett PhD-fokozattal vagy kan-
didátusi fokozattal, legalább 10 éves felsõoktatási vagy ipari gyakorlati évvel az energetika vagy anyagtudomány terüle-
tén, angol nyelvbõl középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, és részt vesznek a nemzetközi és hazai tudományos életben,
szakterületen publikációs tevékenységet folytatnak.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakirányú egyetemi végzettséget,
– tudományos fokozatot,
– nyelvtudást igazoló okmányokat hiteles másolatban,
– szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
– külsõ pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, hogy a pályázatot az arra illetékes bizottságok megtekinthetik.

Építészmérnöki Tanszékre
egy fõ egyetemi docensi állásra fõállású közalkalmazotti státusban

Az álláshely betölthetõ 2008. július 1-jétõl.

A kinevezendõ fõiskolai docens feladatai:
– a DE keretében történõ fõiskolai és BSc szintû építészmérnök, épülettervezési tantárgycsoport szakmai programjának
fejlesztése,
– részvétel az MSc szintû építészmérnök szak programjának elõkészítésében,
– részvétel a szak doktori iskola programjának elõkészítésében,
– diplomatervezés új MSc tantárgy elõkészítése,
– MSc és BSc szintû épülettervezési épületszerkezeti feladatok kidolgozása,
– épülettervezés I–VI., szakdolgozat BSc tárgyköreiben elõadások és gyakorlati foglalkozások tartása,
– szakdolgozati és tudományos diákköri témák kiírása és irányítása,
– részvétel a tanszék tudományos, kutató munkájában,
– idegen nyelvû oktatásban való aktív részvétel.

Pályázhatnak: akik rendelkeznek szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD- vagy DLA-fokozattal, angol nyelvbõl kö-
zépfokú „C” típusú nyelvvizsgával, legalább 20 éves aktív szakmai építésztervezõi gyakorlati és alkotó tevékenység
folytatói, magas szakmai elismeréssel: Ybl-díj és Pro Architectura díj, legalább 10 éves igazolt oktatói gyakorlatuk van.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– szakirányú egyetemi végzettséget,
– PhD- vagy DLA-fokozatot,
– részletes szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
– nyelvtudást igazoló okmányokat hiteles másolatban,
– jelentõsebb alkotások jegyzéke,
– külsõ pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot, hogy a pályázatot az arra illetékes bizottságok megtekinthetik.

Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszékén
tanszékvezetõi megbízás betöltésére

A tanszékvezetõi megbízás 2008. július 1.–2011. június 30-ig szól.
A tanszékvezetõ feladata:
– a tanszék oktató-kutatómunkájának irányítása, koordinálása,
– a tanszéki oktatók, kutatók szakmai tudományos elõmenetelének segítése,
– a tanszék képviselete a kari egyetemi fórumokon,
– gazdálkodás a tanszék erõforrásaival.

Pályázhatnak: akik rendelkeznek mûszaki egyetemi végzettséggel, mûszaki területen szerzett PhD-fokozattal, legalább
10 éves felsõoktatási gyakorlattal, angol nyelvbõl középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, részt vesznek a nemzetközi és
hazai tudományos életben, a szakterületen publikációs tevékenységet folytatnak.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakirányú egyetemi végzettséget,
– PhD-fokozatot,
– nyelvtudást igazoló okmányokat hiteles másolatban,
– szakmai önéletrajzot és publikációs jegyzéket,
– nyilatkozatot, hogy a pályázatot az arra illetékes bizottságok megtekinthetik.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
Elbírálási határidõ: a benyújtást követõ 60. nap.
A pályázatot két példányban dr. Fésüs Lászlónak, a Debreceni Egyetem rektorának címezve a Mûszaki Kar Igazgatási
Titkárságára [4028 Debrecen, Ótemetõ u. 2–4., tel.: (52) 320-370] kell benyújtani.

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

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
ÚJLATIN KULTÚRÁK INTÉZETÉNEK
Hispanisztika Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

NÉPRAJZI, ÓKORTUDOMÁNYI, ORIENTALISZTIKAI ÉS RÉGÉSZETI INTÉZETÉNEK
Altajisztikai Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõk feladata a tanszék oktató és tudományos munkájának összefogása, irányítása, hazai és
nemzetközi kapcsolatainak ápolása és továbbfejlesztése, valamint a tanszék képviselete az egyetem és a kar illetékes tes-
tületeiben.
A pályázóknak rendelkezniük kell legalább 10 éves oktatói gyakorlattal és tudományos fokozattal.
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A megbízások legfeljebb 5 évre szólnak.
A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– vezetõi elképzeléseket, az 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 pályázatok elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített fel-
tételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázatok formai feltételeirõl a (62)
544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR
Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszékére
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata a tanszék oktató, nevelõ és kutató tevékenységének irányítása, koordinálása, a tan-
széki oktatók szakmai tudományos elõmenetelének segítése, hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása. További feladata
a tanszék mûködési feltételeinek biztosítása, képviselete kari, egyetemi fórumokon, kapcsolattartás a közoktatás intéz-
ményeivel, valamint a tanszéken folyó képzés folyamatos korszerûsítése.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi pedagógia szakos elõadói végzettséggel, tudományos fokozattal,
egy világnyelvbõl középfokú „C” típusú nyelvvizsgával, legalább 20 éves felsõoktatási gyakorlattal, megfelelõ publiká-
ciós tevékenységgel és elismertséggel, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatokat teremtõ készséggel az oktatás és ku-
tatás terén. Elõnyt jelent doktori iskolában törzstagként való közremûködés.

A megbízás 2008. július 1-jélõl 3 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– vezetõi elképzeléseket, az 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 pályázat formai feltételeirõl a (62)
544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor
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A SZENT ISTVÁN EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
oktatási dékánhelyettesi megbízásra

A vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2012. február 4. napjáig szól.

Az oktatási dékánhelyettes fõbb feladatai:
– a kar oktatási-képzési feladatainak irányítása, ellenõrzése és koordinálása, a budapesti képzések kivételével;
– a bolognai rendszerû képzések akkreditációjában való közremûködés;
– tantervek és képzési programok elkészítése, korszerûsítése;
– a kar fejlõdését szolgáló oktatási, képzési, tudományos programok elõkészítésében való közremûködés, a programokra
vonatkozó javaslatok elkészítése;
– a tanulmányi titkárságok szakmai felügyelete;
– a hallgatók tanulmányi ügyeinek és a kari hallgatói önkormányzat munkájának felügyelete;
– az illetékességi körbe tartozó kari bizottságok munkájának irányítása;
– a dékán munkájának segítése, a vezetõi döntések elõkészítése, végrehajtása a hatályos jogszabályokban, a szervezeti és
mûködési szabályzatban és az egyetemi, kari szabályzatokban foglaltak szerint;
– a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A megbízás elnyerésére pályázhatnak azok a karon teljes munkaidõben közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõ okta-
tók, akik legalább ötéves, a karon kifejtett oktatói tevékenységgel rendelkeznek.

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
innovációs, fejlesztési és budapesti képzésekért felelõs
dékánhelyettesi megbízásra

A vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2012. február 4. napjáig szól.

Az innovációs, fejlesztési és budapesti képzésekért felelõs dékánhelyettes fõbb feladatai:
– a kar kutatási és fejlesztési programjának végrehajtásával kapcsolatos feladatok;
– a karon folyó kutatási, innovációs tevékenység koordinálása, a kapcsolódó nyilvántartási rendszerek korszerûsítése,
– a kari kutatási pályázatok koordinálása és a kari képviselet ellátása az egyetemi, valamint a külsõ pályázati rendszer-
ben;
– a kari kutatási kiadványok elkészítésével, valamint a kutatással, innovációval kapcsolatos szakmai rendezvényeken
való kari részvétellel, illetve szervezéssel kapcsolatos feladatok koordinálása;
– a gazdasági vállalkozásokkal a szakmai kapcsolatok szervezése, a szakképzési alap és az innovációs járulék felhaszná-
lásával kapcsolatos felügyelet;
– a kari tudományos programokra vonatkozó javaslatok elõkészítése;
– a karon folyó budapesti képzések oktatási-képzési feladatainak irányítása, ellenõrzése és koordinálása, a tanulmányi
ügyek kivételével;
– a dékán munkájának segítése, a vezetõi döntések elõkészítése, végrehajtása a hatályos jogszabályokban, a szervezeti és
mûködési szabályzatban és az egyetemi, kari szabályzatokban foglaltak szerint;
– a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A megbízás elnyerésére pályázhatnak azok a karon teljes munkaidõben közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõ okta-
tók, akik legalább ötéves, a karon kifejtett oktatói tevékenységgel rendelkeznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az eddigi oktatói-kutatói, vezetõi tevékenységének leírását,
– a dékánhelyettesi feladatok ellátására vonatkozó részletes programját.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolatát,
– személyi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az errõl szóló igazolást,
– nyilatkozatot a hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagot az egyetemi pályázati eljárási ügyrendben foglaltak szerint
az érintettek megismerjék.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen összeállított pályázatot három példányban a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudomá-
nyi Kar dékánjának címezve a GTK Dékáni Titkárságára kell benyújtani (2100 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.).
A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Dékáni Titkárság ad telefon: 06 (28) 522-090.

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

A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pályázatot hirdet az
alábbi vezetõi állások betöltésére

ANYAGTUDOMÁNYI ÉS KOHÁSZATI INTÉZET
GÉPÉSZETI INTÉZET
TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
NYELVI INTÉZET
1-1 fõ intézetigazgatói tisztségének betöltésére

A kinevezésre kerülõ intézetigazgató feladata: az intézet gazdálkodásának, oktató és tudományos munkájának, bevétel-
szervezõ tevékenységének irányítása és szervezése. Elõadások tartása a szakterületén fõiskolai alap-, valamint a poszt-
graduális képzésben részt vevõknek. Felelõs az intézet eredményes oktató és tudományos munkájáért. A kialakult hely-
zetnek megfelelõen irányítja az egész intézet, vagy a közvetlen, saját kutatási területén folyó tudományos munkát, külsõ
támogatások megszervezésével és pályázati tevékenységgel javítja a kutatás mûködési feltételeit.
A pályázat feltétele: a pályázónak rendelkeznie kell az általa mûvelt szakterület átfogó ismeretével, kiemelkedõ szakmai,
tudományos tevékenységgel, kapcsolatokkal, egyetemi vagy fõiskolai oktatási tapasztalatokkal, egy világnyelv tárgya-
lóképes ismeretével, jó kommunikációs, csoportmunka-szervezési és konfliktuskezelési készséggel, a vezetéshez szük-
séges emberi tulajdonságokkal. A pályázó feleljen meg a Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai tanárai vagy fõiskolai docen-
sei számára a Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt követelményeknek.

Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszékére
1 fõ intézeti jogkörrel rendelkezõ
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezésre kerülõ tanszékvezetõ feladatai: a tanszék gazdálkodásának, bevételszervezõ tevékenységének oktató, tu-
dományos kutatómunkájának szervezése, irányítása, a tananyag fejlesztése, az oktatás feltételeinek javítása. Elõadások
tartása a szakterületén fõiskolai alap-, valamint a posztgraduális képzésben részt vevõknek. Feladata az országos és nem-
zetközi oktatási, kutatási, ipari kapcsolatok fejlesztése. Felelõs a tanszék eredményes oktató és tudományos munkájáért.
Irányítja a tanszék, illetve a közvetlen saját kutatási területén folyó tudományos munkát, külsõ támogatások megszerve-
zésével javítja a kutatás mûködési feltételeit.
A pályázat feltétele: szakmai területén szerzett többéves oktatói, kutatói tapasztalat, felsõoktatási gyakorlat, PhD vagy
kandidátusi fokozat és legalább két idegen nyelv tárgyalóképes ismerete. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddi-
gi szakmai, tudományos és oktató munkájának ismertetését, a tanszék vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítá-
sára vonatkozó elgondolásait. A pályázó feleljen meg a Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai tanárai és fõiskolai docensei
számára a Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt követelményeknek.
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MATEMATIKA INTÉZET
Matematikai Analízis Tanszékére
1 fõ tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezésre kerülõ tanszékvezetõ feladatai: a tanszék oktató munkájának irányítása, szervezése, koordinálása és az ok-
tatáshoz szükséges személyi feltételek biztosítása. Elõadások tartása a szakterületén a fõiskolai alap-, valamint a poszt-
graduális képzésben részt vevõknek. Gondoskodik a változó munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ piacképes képzési
programok kialakításáról, azok gyakorlati megvalósításáról. Gazdasági és egyéb tevékenységek szervezése, irányítása.
Felelõsen irányítja a tanszék tudományos és kutató tevékenységét. A pályázati tevékenység erõsítésével, külsõ támoga-
tások megszervezésével javítja a kutatás mûködési feltételeit.
A pályázat feltétele: az általa mûvelt szakterület átfogó ismerete, szakterületén eltöltött oktatói, kutatói gyakorlat, szak-
mai kapcsolatok, aktív publikációs tevékenység, jó kommunikációs, csoportmunka-szervezõi készség, a vezetéshez
szükséges emberi tulajdonságok. Elõnyben részesülnek a tárgyalóképes idegen nyelvismerettel és tudományos fokozat-
tal rendelkezõ pályázók. A pályázó fõiskolai tanári vagy fõiskolai docensi besorolással rendelkezzen, vagy feleljen meg
a Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai tanárai és fõiskolai docensei számára a Foglalkoztatási Követelményrendszerében
elõírt követelményeknek.

TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Neveléstudományi Tanszékére
Andragógia és Mûvelõdéstudományi Tanszékére
1-1 fõ tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezésre kerülõ tanszékvezetõ feladatai: a tanszék oktató munkájának irányítása, szervezése, koordinálása és az ok-
tatáshoz szükséges személyi feltételek biztosítása. Elõadások tartása a szakterületén a fõiskolai alap-, valamint a poszt-
graduális képzésben részt vevõknek. Gondoskodik a változó munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ piacképes képzési
programok kialakításáról, azok gyakorlati megvalósításáról. Gazdasági és egyéb tevékenységek szervezése, irányítása.
Felelõsen irányítja a tanszék tudományos és kutató tevékenységét. A pályázati tevékenység erõsítésével, külsõ támoga-
tások megszervezésével javítja a kutatás mûködési feltételeit.
A pályázat feltétele: az általa mûvelt szakterület átfogó ismerete, szakterületén eltöltött oktatói, kutatói gyakorlat, szak-
mai kapcsolatok, aktív publikációs tevékenység, jó kommunikációs, csoportmunka-szervezõi készség, a vezetéshez
szükséges emberi tulajdonságok, tárgyalóképes idegennyelv-ismeret és tudományos fokozat. A pályázó fõiskolai tanári
vagy fõiskolai docensi besorolással rendelkezzen, vagy feleljen meg a Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai tanárai és fõisko-
lai docensei számára a Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt követelményeknek.

VEZETÉS ÉS VÁLLALKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
Vezetés és Szervezéstudományi Tanszékére
1 fõ tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezésre kerülõ tanszékvezetõ feladatai: a tanszék oktató munkájának irányítása, szervezése, koordinálása és az ok-
tatáshoz szükséges személyi feltételek biztosítása. Elõadások tartása a szakterületén a fõiskolai alap-, valamint a poszt-
graduális képzésben részt vevõknek. Gondoskodik a változó munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ piacképes képzési
programok kialakításáról, azok gyakorlati megvalósításáról. Gazdasági és egyéb tevékenységek szervezése, irányítása.
Felelõsen irányítja a tanszék tudományos és kutató tevékenységét. A pályázati tevékenység erõsítésével, külsõ támoga-
tások megszervezésével javítja a kutatás mûködési feltételeit.
A pályázat feltétele: az általa mûvelt szakterület átfogó ismerete, szakterületén eltöltött oktatói, kutatói gyakorlat, szak-
mai kapcsolatok, aktív publikációs tevékenység, jó kommunikációs, csoportmunka-szervezõi készség, a vezetéshez
szükséges emberi tulajdonságok, tárgyalóképes idegennyelv-ismeret és tudományos fokozat. A pályázó fõiskolai tanári
vagy fõiskolai docensi besorolással rendelkezzen, vagy feleljen meg a Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai tanárai és fõisko-
lai docensei számára a Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt követelményeknek.
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GÉPÉSZETI INTÉZET
Karbantartástechnológiai Tanszékére
Mûszaki Diagnosztika Tanszékére
Mechanika-Gépszerkezettan Tanszékére
1-1 fõ tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezésre kerülõ tanszékvezetõ feladatai: a tanszék oktató munkájának irányítása, szervezése, koordinálása és az ok-
tatáshoz szükséges személyi feltételek biztosítása. Elõadások tartása a szakterületén a fõiskolai alap-, valamint a poszt-
graduális képzésben részt vevõknek. Gondoskodik a változó munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ piacképes képzési
programok kialakításáról, azok gyakorlati megvalósításáról. Gazdasági és egyéb tevékenységek szervezése, irányítása.
Felelõsen irányítja a tanszék tudományos és kutató tevékenységét. A pályázati tevékenység erõsítésével, külsõ támoga-
tások megszervezésével javítja a kutatás mûködési feltételeit.
A pályázat feltétele: az általa mûvelt szakterület átfogó ismerete, szakterületén eltöltött oktatói, kutatói gyakorlat, szak-
mai kapcsolatok, aktív publikációs tevékenység, jó kommunikációs, csoportmunka-szervezõi készség, a vezetéshez
szükséges emberi tulajdonságok. A pályázó fõiskolai tanári vagy fõiskolai docensi besorolással rendelkezzen, vagy fe-
leljen meg a Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai tanárai és fõiskolai docensei számára a Foglalkoztatási Követelményrend-
szerében elõírt követelményeknek. Elõnyben részesülnek a tárgyalóképes idegennyelv-ismerettel és tudományos foko-
zattal rendelkezõ pályázók.

INFORMATIKAI INTÉZET
Informatikai Rendszerek Tanszékére
1 fõ tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezésre kerülõ tanszékvezetõ feladatai: a tanszék oktató munkájának irányítása, szervezése, koordinálása és az ok-
tatáshoz szükséges személyi feltételek biztosítása. Elõadások tartása a szakterületén a fõiskolai alap-, valamint a poszt-
graduális képzésben részt vevõknek. Gondoskodik a változó munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ piacképes képzési
programok kialakításáról, azok gyakorlati megvalósításáról. Gazdasági és egyéb tevékenységek szervezése, irányítása.
Felelõsen irányítja a tanszék tudományos és kutató tevékenységét. A pályázati tevékenység erõsítésével, külsõ támoga-
tások megszervezésével javítja a kutatás mûködési feltételeit.
A pályázat feltétele: az általa mûvelt szakterület átfogó ismerete, szakterületén eltöltött oktatói, kutatói gyakorlat, szak-
mai kapcsolatok, aktív publikációs tevékenység, jó kommunikációs, csoportmunka-szervezõi készség, a vezetéshez
szükséges emberi tulajdonságok, tárgyalóképes idegennyelv-ismeret és tudományos fokozat. A pályázó fõiskolai tanári
vagy fõiskolai docensi besorolással rendelkezzen, vagy feleljen meg a Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai tanárai és fõisko-
lai docensei számára a Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt követelményeknek.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Pénzügy-Számvitel Tanszékére
1 fõ tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezésre kerülõ tanszékvezetõ feladatai: a tanszék oktató munkájának irányítása, szervezése, koordinálása és az ok-
tatáshoz szükséges személyi feltételek biztosítása. Elõadások tartása a szakterületén a fõiskolai alap-, valamint a poszt-
graduális képzésben részt vevõknek. Gondoskodik a változó munkaerõ-piaci igényeknek megfelelõ piacképes képzési
programok kialakításáról, azok gyakorlati megvalósításáról. Gazdasági és egyéb tevékenységek szervezése, irányítása.
Felelõsen irányítja a tanszék tudományos és kutató tevékenységét. A pályázati tevékenység erõsítésével, külsõ támoga-
tások megszervezésével javítja a kutatás mûködési feltételeit.
A pályázat feltétele: az általa mûvelt szakterület átfogó ismerete, szakterületén eltöltött oktatói, kutatói gyakorlat, szak-
mai kapcsolatok, aktív publikációs tevékenység, jó kommunikációs, csoportmunka-szervezõi készség, a vezetéshez
szükséges emberi tulajdonságok, tárgyalóképes idegennyelv-ismeret és tudományos fokozat. A pályázó fõiskolai tanári
vagy fõiskolai docensi besorolással rendelkezzen, vagy feleljen meg a Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai tanárai és fõisko-
lai docensei számára a Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt követelményeknek.
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FELNÕTTKÉPZÉSI ÉS TANANYAGFEJLESZTÕ INTÉZET
1 fõ intézetigazgatói tisztség betöltésére

A kinevezésre kerülõ intézetigazgató feladata: a fõiskolán folyó felnõttképzési munka koordinálása, részvétel a stratégia
kialakításában, képviseli a fõiskola felnõttképzését a különbözõ szakmai testületekben, fórumokon és munkaerõpiacon,
részt vesz a Felnõttképzési Szakmai Tanácsadó Testület létrehozásában, mûködési feltételeinek, ügyrendjének kialakítá-
sában. Az oktatási rektorhelyettes iránymutatása alapján koordinálja a fõiskolán folyó tananyag-fejlesztési tevékenysé-
get, vezeti és képviseli az intézetet, kialakítja a feladatok ellátásához szükséges személyi állományt, irányítja és ellenõrzi
munkavégzésüket, a rektor által átruházott hatáskörben eljárva gondoskodik az egyéb munkáltatói joggyakorlásról.
A pályázat feltétele: egyetemi szintû végzettség, felsõoktatásban szerzett oktatási, képzési tapasztalat, a felsõoktatás fo-
lyamatainak, a korszerû oktatási módszereknek az ismerete, tapasztalat a felnõttképzés területén.

Kollégium
1 fõ kollégiumigazgatói tisztségnek betöltésére

A kinevezésre kerülõ kollégiumigazgató feladatai: a kollégiumban folyó pedagógiai munka irányítása, szervezése és el-
lenõrzése. A kollégium üzemeltetésével és gazdálkodásával összefüggõ vezetõi feladatok ellátása. Dönt a kollégium
minden olyan ügyében, melyet az SZMSZ, illetve más belsõ szabályzat a hatáskörébe utal. A kollégium területein dolgo-
zók munkájának irányítása, ellenõrzése. A fõiskola többi szervezeti egységeivel, a hallgatói önkormányzatokkal való
együttmûködés. Kapcsolattartás a bérelt szálláshelyekkel. A kollégiumigazgató feladatait részletesen a fõiskola
SzMSz-e tartalmazza.
A pályázat feltétele: fõiskolai vagy egyetemi szintû végzettség, legalább 5 éves oktatási-nevelési gyakorlat, illetve felsõ-
oktatási kollégiumvezetõi gyakorlat, mûszaki-gazdasági ismeretek, elkötelezettség a felsõoktatási fejlesztési programok
teljesítése és a kollégiumvezetés menedzseri szemléletû megújítása iránt.

KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT
1 fõ kommunikációs igazgatói tisztség betöltésére

A kinevezésre kerülõ kommunikációs igazgató feladatai: médiaképes, felhasználóbarát, hivatalos/megbízható interaktív
tájékoztatás, márkavédelem – A fõiskola neve alatt szereplõ megjelenések (tárgyak, nyomtatott és elektronikus megjele-
nések, kiállítások) kizárólagos felelõse, a fõiskola és a média közötti kommunikáció kizárólagos szervezõje és irányítója.
Engedélyezi a külsõ hirdetéseket és promóciós tevékenységeket a fõiskola területén, ide értve a fõiskola kollégiumait is,
összehangolja a fõiskolához tartozó – duf.hu, R24, dufmédia, DFTV, ZéHá – információk áramlását. A fõiskola ajándék-
és promóciós tárgyait tervezi, kivitelezteti és gondoskodik ezek értékesítésérõl, gondoskodik a felvételi kampánnyal
kapcsolatos feladatokról, különös tekintettel a tervezésrõl, szervezésrõl és kivitelezésrõl. Vezeti és képviseli az intézetet,
kialakítja a feladatok ellátásához szükséges személyi állományt.
A pályázat feltétele: fõiskolai végzettség, egy idegen nyelv tárgyalóképes ismerete, szakirányú gyakorlat.

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTIRODA
1 fõ irodavezetõi tisztségének betöltésére

A kinevezésre kerülõ vezetõ feladatai: a fõiskolán folyó testnevelési órák szervezése, a hallgatói versenysport és a tö-
megsport feltételeinek kialakítása és irányítása. Sportrendezvények koordinálása, sportlétesítmények fenntartása.
A pályázat feltétele: egyetemi testnevelõ tanári végzettség, felsõoktatásban eltöltött szakmai gyakorlat, edzõi minõsítés,
és adott sportágban kiemelkedõ edzõi eredmények. A pályázó feleljen meg a Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai testnevelõ
tanárok számára a Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt követelményeknek. Elõnyben részesülnek azok a
pályázók, akik rendelkeznek kapcsolatokkal a város sportegyesületeivel és a sportoló fõiskolás hallgatók érdekképvise-
leteivel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a megpályázott állás e közlöny szerinti pontos megnevezését,
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– részletes szakmai önéletrajzot,
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– szakmai munkájára vonatkozó elképzeléseit,
– tudományos munkáinak jegyzékét, az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából legfontosabbnak tartott
10 publikációs és bibliográfiai adatot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve PhD-tanulmányokat igazoló dokumentumokat, vala-
mint egyéb képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy idegen nyelven is képes elõadás tartására,
– személyi adatlapot,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy idegen nyelven képes-e elõadás tartására,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és a fõiskolai szabályzatokban rögzített bizottságok és tes-
tületek megismerhetik.

A vezetõi megbízások 2008. július 1-jétõl 3 éves idõtartamra szólnak.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2008. június 30.
A pályázatot az elõírt mellékletekkel az Oktatási Közlönyben történõ megjelenésétõl számított 30 napon belül 3 pél-
dányban kell benyújtani a Dunaújvárosi Fõiskola Humánerõforrás Igazgatósága 142. irodájába (2400 Dunaújváros,
Táncsics M. u. 1/a.) személyesen vagy postán. Részletes felvilágosítást és pályázati csomagot kaphatnak Tajcsnek Mó-
nika személyügyi elõadótól (25) 551-276.

ANYAGTUDOMÁNYI ÉS KOHÁSZATI INTÉZET
Ipari Technológiák Tanszékére
1 fõ fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: az anyagmérnökképzés differenciált szakmai tantárgyai közül a metal-
lurgiai és öntészeti tárgyak oktatása magyar és angol nyelven, a tárggyal kapcsolatos jegyzetek, példatárak írása és kor-
szerûsítése, a fenti tárgyak laboratóriumi eszköztárának bõvítése. A szakterülettel kapcsolatos kutatási feladatok irányí-
tása és az eredményeket reprezentáló publikációs tevékenység végzése.
A pályázat feltétele: okleveles kohómérnöki vagy gépészmérnöki végzettség, tudományos fokozat, dokumentált tudományos
tevékenység, megfelelõen igazolt nyelvi felkészültség. A pályázó feleljen meg a Felsõoktatási Törvény és a Dunaújvárosi Fõ-
iskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt fõiskolai docensekre vonatkozó követelményeinek.

Mûszaki Anyagtani Tanszékére
1 fõ fõiskolai tanársegéd állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanársegéd feladata: az anyagtani (fémek, kerámiák, polimerek stb.) tantárgyak gyakorla-
tainak tartása és bekapcsolódás a tanszék kutatási feladataiba, illetve felkészülés a PhD-fokozat megszerzésére.
A pályázat feltétele: okleveles kohómérnöki vagy vegyészmérnöki végzettség, megkezdett PhD-tanulmányok, középfo-
kú állami nyelvvizsga. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Köve-
telményrendszerében foglalt fõiskolai tanársegédekre vonatkozó követelményeinek.

DÉRI JÁNOS KOMMUNIKÁCIÓS INTÉZET
Média Tanszékére
1 fõ fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: a Média Tanszék technológiai-informatika-innovációs megoldásainak
támogatása-fejlesztése, az intézet médiainformatikai, médiatechnológiai tartalmú tárgyainak oktatása, tehetséggondo-
zás. Tananyagfejlesztés, az intézet kutatómunkájában aktív részvétel, a hallgatók kutatási tevékenységének fejlesztése,
diákköri munkájuk irányítása.
A pályázat feltétele: olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik tudományos fokozattal rendelkeznek, melyet informatikai
doktori iskolában szereztek, kutatásuk pedig a multimédiás eszközök, illetve a médiatechnológia területéhez kötõdik, és
legalább 5 év felsõoktatási gyakorlattal rendelkeznek. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi
Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt fõiskolai docensekre vonatkozó követelményeinek.
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Kommunikáció Tanszékére
1 fõ fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: az újságírás szakirányhoz kapcsolódó szakmai feladatok, fejlesztések
koordinálása, tárgyak oktatása. Tananyagfejlesztés, az intézet kutatómunkájában aktív részvétel, a hallgatók kutatási te-
vékenységének fejlesztése, diákköri munkájuk irányítása.
A pályázat feltétele: tudományos fokozatát kommunikációtudományi vagy politikatudományi doktori iskolában szerez-
te, kutatásainak fókuszában az újságírás, az onlinemédia és az újságírói etika kérdései szerepeljenek. Elõnyben részesül
az a pályázó, akinek nemzetközi szakmai tapasztalatai vannak e téren (nemzetközi folyóiratok szerkesztése, külföldi fel-
sõoktatási intézményekben szerzett tapasztalat). A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõis-
kola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt fõiskolai docensekre vonatkozó követelményeinek.

Kommunikáció Tanszékére
1 fõ fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: az intézet által gondozott elméleti alapozó tárgyak oktatása, tananyagfej-
lesztés, a Kommunikáció Tanszék törzstárgyainak gondozása. Tananyagfejlesztés, az intézet kutatómunkájában aktív
részvétel, a hallgatók kutatási tevékenységének fejlesztése, diákköri munkájuk irányítása.
A pályázat feltétele: kommunikációtudományi tudományos fokozat. Elõnyben részesül az a pályázó, akinek a kutatási
területe a virtuális valóságra fókuszál, illetve aki szerkesztõségi-szakmai vezetõi tapasztalattal rendelkezik. A pályázó
feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt fõis-
kolai docensekre vonatkozó követelményeinek.

Kommunikáció Tanszékére
1 fõ fõiskolai tanársegédi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanársegéd feladata: a Kommunikáció- és médiatudomány BA tantervben szereplõ gya-
korlatok tartása. Felkészülés a PhD-fokozat megszerzésére.
A pályázat feltétele: kommunikációtudományi doktori iskolával való érvényes jogviszony, társadalomtudományi-mé-
diaszociológiai kutatás-orientáció, megkezdett PhD-tanulmányok. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a
Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanársegédekre vonatkozó követel-
ményeinek.

MATEMATIKA INTÉZET
Matematikai Analízis Tanszékére
1 fõ fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: az Analízis tantárgy elõadásainak tartása, gyakorlatok vezetése, valamint
a tanszéken folyó tudományos munkában való aktív részvétel.
A pályázat feltétele: okleveles mérnöki, okleveles matematikusi vagy matematika tanári egyetemi végzettség, tudomá-
nyos fokozat. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelmény-
rendszerében foglalt fõiskolai docensekre vonatkozó követelményeinek.

Matematikai Analízis Tanszékére
1 fõ fõiskolai adjunktusi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai adjunktus feladata: a tanszék által oktatott tantárgyak gyakorlatainak tartása, részvétel a
tanszék tudományos tevékenységében és az intézeti feladatok ellátásában.
A pályázat feltétele: okleveles mérnöki, okleveles matematikusi vagy matematika tanári egyetemi végzettség. A pályázó
feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt fõis-
kolai adjunktusokra vonatkozó követelményeinek.
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TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Andragógia és Mûvelõdéstudományi Tanszékére
1 fõ fõiskolai docens állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: az intézet filozófiai, társadalomtudományi képzésében való részvétel,
valamint a tanszék mûvelõdésfilozófiai, -történeti és -elméleti oktatói tevékenységének ellátása, tananyagfejlesztés, az
intézet kutatómunkájában aktív részvétel, a hallgatók kutatási tevékenységének fejlesztése, diákköri munkájuk
irányítása.
A pályázat feltétele: PhD tudományos fokozat, filozófia területén szerzett oktatói tapasztalat, aktív idegennyelv-tudás. A
pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében fog-
lalt fõiskolai docensekre vonatkozó követelményeinek.

VEZETÉS ÉS VÁLLALKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
Vezetés és Szervezéstudományi Tanszék
1 fõ fõiskolai docens állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: a vezetés- és szervezéstudományi tantárgycsoport elõadásainak és gya-
korlatainak tartása; vezetõ oktatói feladatok ellátása, valamint részvétel a szakterület oktatásfejlesztésében és a nemzet-
közi kapcsolatok fejlesztésében.
A pályázat feltétele: megfelelõ PhD-fokozat, a fenti szakterületen jelentõs szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében
foglalt fõiskolai docensekre vonatkozó követelményeinek. Elõnyt jelent: felsõoktatási és ipari, valamint nemzetközi
szakmai gyakorlat, felsõfokú angolnyelv-tudás.

Vállalkozástudományi Tanszékére
1 fõ fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: a logisztikai tantárgycsoport elõadásainak és gyakorlatainak tartása; ve-
zetõ oktatói feladatok ellátása, valamint részvétel a szakterület oktatásfejlesztésében.
A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kandidátusi fokozat, a fenti szakterületen jelentõs szakmai
gyakorlat, publikációs tevékenység. Elõnyt jelent: a magas szintû angolnyelv-tudás, a felsõoktatási és ipari, valamint
nemzetközi szakmai gyakorlat. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatá-
si Követelményrendszerében foglalt fõiskolai docensekre vonatkozó követelményeinek.

Vállalkozástudományi Tanszékére
1 fõ fõiskolai tanársegédi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: a vállalkozástani és marketing tantárgycsoport gyakorlati oktatása, vala-
mint részvétel a tantárgycsoport oktatásában és oktatási tananyagok fejlesztésében.
A pályázat feltétele: okleveles közgazdász- vagy tudományegyetemi végzettség, megkezdett PhD-tanulmányok, leg-
alább középfokú angolnyelv-tudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglal-
koztatási Követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanársegédekre vonatkozó követelményeinek.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Gazdaságtan Tanszékére
1 fõ egyetemi docens állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens feladata: a regionális gazdaságtan szakirány tantárgycsoporthoz tartozó (Regio-
nális elemzési módszerek, Regionális politika, Infrastruktúra) tantárgyak tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása, a szak-
irányhoz tartozó tantárgyak elõadásainak és gyakorlatainak ellátása, vezetõ oktatói feladatok ellátása, részvétel a szak-
irány tárgyainak fejlesztéseiben és oktatásfejlesztésben, az intézet kutatási tervéhez tartozó kutatási feladatokban.
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A pályázat feltétele: egyetemi végzettség, közgazdaságtudományi tudományos fokozat. Tudományos szakmai munkás-
ság, legalább 8 éves oktatói gyakorlat, angol nyelv magas szintû ismerete. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény
és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt egyetemi docensekre vonatkozó követel-
ményeinek.

Gazdaságtan Tanszékére
1 fõ fõiskolai docens állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: a turizmus és vendéglátás szakirányhoz kapcsolódó tantárgyak tantárgyfe-
lelõsi teendõinek ellátása, a turizmus szaktantárgyak oktatása (falusi turizmus, nemzetközi turisztikai ismeretek, turisztikai
közigazgatás és területfejlesztés), a turizmus és vendéglátás szakirány gyakorlati oktatási hátterének és minõségi feltételei-
nek kialakítása, szervezése (tanétterem, tanszálló, tanutazási iroda). Vezetõ oktatói feladatok ellátása, részvétel a szakirány
tárgyainak fejlesztéseiben és oktatásfejlesztésében, az intézet kutatási tervéhez tartozó kutatási feladatokban.
A pályázat feltétele: a közgazdaságtudomány és azon belül is regionális politika és gazdaságtan területén szerzett
PhD-fokozat, egyetemi végzettség, tudományos szakmai munkásság, angol nyelv magas szintû ismerete. A pályázó fe-
leljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt fõisko-
lai docensekre vonatkozó követelményeinek.

Gazdaságtan Tanszékére
1 fõ fõiskolai tanársegéd állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanársegéd feladata: Elõkészítõ közgazdaságtan, Mikroökonómia és makroökonómia
tantárgyak oktatása angol nyelven, a témakörhöz kapcsolódó kutatási projektekben részvétel, vezetõ oktatói feladatok
ellátása, részvétel a szakirány tárgyainak fejlesztéseiben és oktatásfejlesztésben, az intézet kutatási tervéhez tartozó ku-
tatási feladatokban.
A pályázat feltétele: egyetemi végzettség, a szakterülethez tartozó speciális ismeretek, valamint felsõfokú angol és kínai
nyelv ismerete, megkezdett PhD-tanulmányok. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõisko-
la Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanársegédekre vonatkozó követelményeinek.

Gazdaságtan Tanszékére
1 fõ fõiskolai tanársegéd állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanársegéd feladata: az EU jog- és jogharmonizáció, EU és intézményrendszere, valamint
az üzleti informatika szakirányon szerelõ speciális, SAP és informatika szaktudást igénylõ szaktantárgyak oktatása, az
elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának, elmélyítésének elõsegítése, elsõsorban tanirodai feladatok ellátásán ke-
resztül, oktatásszervezési és kutatási feladatok ellátása az üzleti informatikához kapcsolódó tudományok területén.
A pályázat feltétele: egyetemi végzettség, a szakterületéhez tartozó speciális ismeretek (üzleti informatika), számítógép
felhasználói ismeretek, megkezdett PhD-tanulmányok. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi
Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanársegédekre vonatkozó követelményeinek.

Pénzügy-Számvitel Tanszékére
1 fõ fõiskolai docens állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: adózás, vám elemzés tantárgyfelelõsi feladatok ellátása, számvitel és
elemzés tantárgyak oktatása, tananyagfejlesztésben, szakirányú kutatási tevékenységben való aktív részvétel, vezetõ ok-
tatói feladatok ellátása, részvétel a szakirány tárgyainak fejlesztésében és oktatásfejlesztésben, az intézet kutatási tervé-
hez tartozó kutatási feladatokban.
A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD, szakirányú közgazdasági egyetemi végzettség, oktatási és számvi-
teli gyakorlat, szakmai hazai és nemzetközi konferenciákon elõadásokkal való rendszeres közremûködés. A pályázó fe-
leljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt fõisko-
lai docensekre vonatkozó követelményeinek.

1126 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám



Térségfejlesztési Kutatócsoportba
1 fõ tudományos munkatárs állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ tudományos munkatárs feladata: a Térségfejlesztési Kutatócsoport munkájában való aktív részvé-
tel, települési és kistérségi, regionális kutatási programok összeállítása, kutatási projektek tervezése, pályázatok készíté-
se, elnyert pályázatok esetén kutatási és projektmenedzsment feladatok ellátása és azt követõen az eredmények publiká-
lása, illetve annak szervezése.
A pályázat feltétele: egyetemi végzettség, terület- és településfejlesztéshez kapcsolódó szakirányú végzettség, ezen a tu-
dományterületen megkezdett PhD doktori cselekmény, magas szintû orosz nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõok-
tatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt tudományos munkatársra
vonatkozó követelményeinek.

INFORMATIKAI INTÉZET
Informatikai Rendszerek Tanszékére
1 fõ fõiskolai docens állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: az alkalmazott informatikai rendszerek, információrendszerek bizton-
ságtechnikája, vállalatirányítási rendszerek, üzleti intelligencia rendszerek tantárgycsoport területén tantárgyfelelõsi,
elõadói feladatok ellátása, kutatások vezetése, részvétel az intézet és a tanszék tudományos kutatási munkáiban, pályáza-
taiban, a fiatal oktatók munkájának irányításában, vezetõ oktatói feladatok ellátása.
A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kanditátusi fokozat, oktatáselméleti területen szerzett oktatói
tapasztalat, aktív nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási
Követelményrendszerében foglalt fõiskolai docensekre vonatkozó követelményeinek.

Informatikai Rendszerek Tanszékére
1 fõ fõiskolai docens állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: Üzleti informatika tantárgy tantárgyfelelõsi, elõadói feladatok ellátása,
kutatások vezetése, részvétel az intézet és a tanszék tudományos kutatási munkáiban, pályázataiban, a fiatal oktatók
munkájának irányításában, vezetõ oktatói feladatok ellátása.
A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kanditátusi fokozat, oktatáselméleti területen szerzett oktatói
tapasztalat, aktív nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási
Követelményrendszerében foglalt fõiskolai docensekre vonatkozó követelményeinek.

Informatikai Rendszerek Tanszékére
1 fõ fõiskolai adjunktus vagy tanársegéd állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai adjunktus vagy tanársegéd feladata: elektronikus üzleti alkalmazások, informatikai rend-
szerek, üzleti intelligencia tárgyak gyakorlatainak tartása, részvétel a tanszék oktatási munkájában, részvétel az intézet
és a tanszék tudományos-kutatási munkáiban, felkészülni a doktori fokozat megszerzésére.
A pályázat feltétele: a pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követel-
ményrendszerében foglalt fõiskolai adjunktusokra vagy tanársegédekre vonatkozó követelményeinek.

Informatikai Rendszerek Tanszékére
1 fõ további jogviszonyú fõiskolai adjunktus állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai adjunktus feladata: operációs rendszerek, adatbázisok tantárgy gyakorlatainak vezetése,
részvétel a tanszék oktatási munkájában, részvétel az intézet és a tanszék tudományos-kutatási munkáiban, felkészülni a
doktori fokozat megszerzésére.
A pályázat feltétele: a pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követel-
ményrendszerében foglalt fõiskolai adjunktusokra vonatkozó követelményeinek.
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Információtechnológiai Tanszékére
2 fõ adjunktus vagy tanársegéd állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai adjunktus vagy tanársegéd feladata: programozás I., II., III., és szoftverfejlesztési techno-
lógiák tantárgyak gyakorlatainak vezetése, részvétel a tanszék oktatási munkájában, részvétel az intézet és a tanszék tu-
dományos-kutatási munkáiban, felkészülni a doktori fokozat megszerzésére.
A pályázat feltétele: a pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követel-
ményrendszerében foglalt fõiskolai adjunktusokra vagy tanársegédekre vonatkozó követelményeinek.

Számítástudományi Tanszékére
1 fõ adjunktus vagy tanársegéd állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai adjunktus vagy tanársegéd feladata: számítástudomány alapjai gyakorlatok, operációku-
tatás gyakorlatok vezetése, részvétel a tanszék oktatási munkájában, részvétel az intézet és a tanszék tudományos-kutatá-
si munkáiban, felkészülni a doktori fokozat megszerzésére.
A pályázat feltétele: a pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követel-
ményrendszerében foglalt fõiskolai adjunktusokra vagy tanársegédekre vonatkozó követelményeinek.

Számítógéprendszerek és Irányítástechnika Tanszékére
1 fõ adjunktus vagy tanársegéd állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai adjunktus vagy tanársegéd feladata: villamosságtan, villamos gépek, mérés- és irányítás-
technika tantárgyak gyakorlatainak vezetése, tananyagainak, laborgyakorlatainak kidolgozása, részvétel a tanszék okta-
tási munkájában, részvétel az intézet és a tanszék tudományos-kutatási munkáiban, felkészülni a doktori fokozat meg-
szerzésére.
A pályázat feltétele: a pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követel-
ményrendszerében foglalt fõiskolai adjunktusokra vagy tanársegédekre vonatkozó követelményeinek.

Számítógéprendszerek és Irányítástechnika Tanszékére
1 fõ adjunktus vagy tanársegéd állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai adjunktus vagy tanársegéd feladata: intelligens rendszerek, robottechnika gyakorlatainak
vezetése, részvétel a tanszék oktatatási munkájában, részvétel az intézet és a tanszék tudományos-kutatási munkáiban,
felkészülni a doktori fokozat megszerzésére.
A pályázat feltétele: a pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követel-
ményrendszerében foglalt fõiskolai adjunktusokra vagy tanársegédekre vonatkozó követelményeinek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a megpályázott állás e közlöny szerinti pontos megnevezését,
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai munkájára vonatkozó elképzeléseit,
– tudományos munkáinak jegyzékét, az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából legfontosabbnak tartott
10 publikációt és bibliográfiai adatot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve PhD-tanulmányokat igazoló dokumentumokat, vala-
mint egyéb képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy idegen nyelven is képes elõadás tartására,
– személyi adatlapot,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy idegen nyelven képes-e elõadás tartására,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és a fõiskolai szabályzatokban rögzített bizottságok és tes-
tületek megismerhetik.
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A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2008. június 30.
A pályázatot az elõírt mellékletekkel a pályázati kiírás megjelenésétõl számított 30 napon belül 3 példányban kell be-
nyújtani a Dunaújvárosi Fõiskola Humánerõforrás Igazgatóság 142. irodájába (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a)
személyesen vagy postán. Részletes felvilágosítást és pályázati csomagot kaphatnak Tajcsnek Mónika személyügyi elõ-
adótól (25) 551-276.

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM BUDAPEST
pályázatot hirdet
elnök-rektor állásra

A Közép-európai Egyetem (CEU) kis méretû, magánalapítványból fenntartott, posztgraduális képzést nyújtó, angol
nyelvû, amerikai stílusú egyetem budapesti székhellyel. Az egyetem elnök-rektort keres, akinek feladata ennek az egye-
dülálló intézménynek a vezetése. Az egyetemet Soros György alapította 1991-ben közép-európai, egykori ellenzéki tu-
dósokkal együtt. Olyan tudományos intézményt gondoltak el, amely meghatározza, tartalommal tölti meg és megvédi a
„nyílt társadalom” eszméjét a négy évtizedes kommunista uralom után átalakuló térségben.

Fennállásának rövid 17 éve alatt a CEU elsõrangú, magas kutatási potenciállal és teljesítménnyel rendelkezõ egyetemmé
fejlõdött. Az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon egyaránt akkreditált intézmény a legtehetségesebb
hallgatókat, illetve a legrangosabb tudósokat vonzza. A CEU-n folyó tudományos kutatások a társadalmi, gazdasági és
politikai fejlõdésre, a hagyományosból a modernbe való átmenetre irányulnak, beleértve annak minden, akár totalitárius,
akár nyílt társadalmat létrehozó változatát is.

Alapítója rendkívüli nagylelkûségének köszönhetõen a CEU sokat fejlõdött, a rendelkezésére bocsátott forrásokkal jól
gazdálkodott. A következõ elnök-rektornak folyamatosan ellenõrzése alatt kell tartania az egyetem küldetésének teljesü-
lését. Ez fogja meghatározni a CEU tudományos kutatásának irányát és mértékét, befolyásolja majd regionális és globá-
lis kihatását, illetve megszabja a Nyílt Társadalom Intézethez fûzõdõ viszonyát. A CEU-nak növekednie kell, biztosíta-
nia a megfelelõ számú kitûnõ oktató állandó jelenlétét, e szám növekedését, alkalmazkodnia kell a hallgatókért folyó fo-
kozott versenyhez. Ezen kívül új forrásokat kell találnia az ösztöndíjak és juttatások bõvítéséhez, illetve határozottabban
kell nyitnia a tehetséges ázsiai, afrikai és dél-amerikai diákok felé.
A CEU olyan elnök-rektor jelölteket keres, akik megfelelõ intellektussal, erkölcsi elkötelezettséggel és nagyralátással
rendelkeznek ahhoz, hogy az egyetem jövõbeni arculatát meghatározzák.

Kérjük, minden kérdéssel, jelöléssel és pályázattal forduljanak bizalommal Patricia Albjerg Grahamhez, a Keresõ Bi-
zottság elnökéhez (c/o Isaacson, Miller, 334 Boylston St., Suite 500, Boston, MA 02116, patriciaagraham@imse-
arch.com. Hangsúlyozottan kérjük továbbá, hogy beadványaikat elektronikus úton juttassák el hozzánk.

Yehuda Elkana s. k.,
rektor

Az ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA
rektora
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Földrajz Tanszékére
egy fõ egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár feladata lesz a Földrajzi zonalitás, Meteorológia és klimatológia tárgyakból elõadá-
sok tartása, gyakorlatok vezetése, valamint Éghajlatváltozás speciálkollégiumi elõadások hirdetése, tananyagfejlesztés,
valamint a földrajz szakos hallgatók TDK-munkáinak szervezése, a doktori képzésben részt vevõ oktatók munkájának
irányítása, és részvétel a hazai és nemzetközi kutatásokban.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, több évtizedes oktatási gyakorlattal, széles körû publikációs tevékenységgel és az
MTA doktora címmel kell rendelkeznie.
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Az egyetemi tanári állásra pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben, az Eszterházy Károly Fõiskola okta-
tói és kutatói követelményrendszerében foglaltaknak, valamint a MAB szakbizottsági szempontrendszerének.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot, a tudományos munkák jegyzékét, a végzettséget, tudományos minõ-
sítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát, valamint hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) kell benyújtani a megjelenéstõl számí-
tott 30 napon belül, két eredeti és három másolati példányban.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a fõiskola Humán Erõforrások Osztályának vezetõje ad [telefon:
(36) 520-426), és itt szerezhetõ be a pályázathoz szükséges személyi adatlap is.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor

A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
Klasszikus balett és Modern tánc Tanszékén
4 fõ egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai:
– oktatási tevékenység elsõsorban a táncmûvész szak klasszikus balett szakirányán,
– megbízás esetén évfolyamvezetõ balettmesteri teendõk ellátása,
– aktív részvétel a tanszék oktató és kutatómunkájában,
– részvétel a pedagógusképzésben,
– részvétel a mûvészi produkciók betanításában, színpadra állításában,
– közremûködés a tanszék által oktatott tárgyakhoz kapcsolódó oktatási segédanyagok készítésében.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– határozatlan idejû, fõiskolai oktatói közalkalmazotti kinevezés a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán,
– egyetemi végzettség, ennek hiányában fõiskolai végzettség és legalább 15 éves fõiskolai oktatói gyakorlat,
– balettmûvész, valamint táncpedagógus szakképesítés,
– tudományos fokozat, illetve ezzel egyenértékû mûvészeti díj,
– többéves évfolyamvezetõ balettmesteri oktatói tapasztalat,
– szakmailag elismert és dokumentált mûvészi, illetve tudományos tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, mûvészeti, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– az oktató, nevelõ, mûvészi, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, tudományos, illetve mûvészeti fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Táncmûvészeti Fõiskola rektor-
helyetteséhez (1145 Budapest, Columbus u. 87–89.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosí-
tást a fõiskola fõtitkára ad.

Dr. Bolvári Takács Gábor s. k.,
rektorhelyettes
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Balotaszállás Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6412 Balotaszállás,
Ady E. u. 26.
Tel.: (77) 442-098

Napközi Otthonos
Óvoda
6412 Balotaszállás,
Balassi B. u. 29.
óvodavezetõ

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázatok véleményezé-
si határidejének lejártát követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló okiratot vagy
annak hiteles másolatát, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
Pc: Balotaszállás község jegyzõje

Érsekvadkert–Ipolyvece
Községek Közoktatási
Intézményi Társulása

Napközi Otthonos
Óvoda
2659 Érsekvadkert,
Rákóczi u. 93.
óvodavezetõ

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább 5 év szgy., pe-
dagógus-szakvizsga ke-
retében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, B kategó-
riás jogosítvány

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Juttatás: szl. nincs.
Pc.: dr. Kovácsné Nagy Mária,
Érsekvadkert polgármestere
2659 Érsekvadkert,
Rákóczi u. 91.
Tel.: (35) 340-001

Bácskai Általános
Mûvelõdési Központ
6447 Felsõszentiván,
Szent István u. 19.

Bácskai ÁMK Óvodá-
jának Katymári Tag-
intézménye
6455 Katymár,
Liget u. 2.
tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú nemzetiségi
végzettségû óvodapeda-
gógus, 5 év óvónõi
munkakörben szerzett
gyakorlat.
Elõny: német- vagy
horvátnyelv-ismeret,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga, számítás-
technikai alapismeretek

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap.
Juttatás: szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: az
intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai programot, különös te-
kintettel a nemzetiségi nevelésre
vonatkozóan, a végzettséget bi-
zonyító eredeti diplomát, vagy
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát is.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc: ÁMK igazgató
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Gábor Áron Általános
Iskola és Óvoda
8192 Hajmáskér,
Iskola út 1.
Tel.: (88) 460-024
Fax: (88) 460-380

Gábor Áron Általános
Iskola és Óvoda
8192 Hajmáskér,
Rákóczi út 13.
óvodai intézményegy-
ség-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., 5 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatás-vezetõi
vagy pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
történõ közzétételtõl számított
30. nap 16 óra.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ igazgatótanácsi ülés.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló hite-
les másolatokat, a szolgálati idõ
beszámítását tartalmazó hiteles
munkáltatói igazolást, 1 hónap-
nál nem régebbi b-t is.
Pc: Gábor Áron Általános Iskola
és Óvoda

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
9756 Ikervár,
Kossuth L. u. 2–4.
Tel./fax: (95) 490-007

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Mesevár Óvoda
9756 Ikervár,
Gróf Batthyány u. 3.
intézményegység-vezetõ

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Bóbita Óvoda
9754 Pecöl,
Széchenyi u. 31.
tagintézmény-vezetõ

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Csényei Tagóvoda
9611 Csénye,
Ady u. 2.
tagintézmény-vezetõ

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Csicsergõ Óvoda
9682 Nyõgér,
Petõfi u. 65.
tagintézmény-vezetõ

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Micimackó Óvoda
9683 Bejegyertyános,
Petõfi u. 90.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Pásti József ÁMK igazgató
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Jakabszállás–Fülöp-
jakab ÁMK Igazgató-
tanácsa
6078 Jakabszállás,
Kun u. 2.

Jakabszállási Napközi
Otthonos Óvoda
tagintézmény-vezetõ

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

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget, szakképzettséget iga-
zoló okiratok hiteles másolatát
(belsõ pályázatnál az errõl szóló
igazolást), adatvédelmi nyilatko-
zatot is.
A pályázatot papíron és CD-n
vagy floppyn is be kell nyújtani.
Pc: ÁMK igazgató
Tel.: (76) 382-056

Járdánháza Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3664 Járdánháza,
IV. Béla út 27.
Tel./fax: (48) 466-002

Napközi Otthonos
Óvoda
3664 Járdánháza,
IV. Béla út 127.
óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v.,
óvodapedagógus mun-
kakör betöltéséhez
szükséges képesítés.
Elõny: felsõfokú képe-
sítés, fejlesztõpedagó-
gus vagy
gyógypedagógus vagy
logopédus v., nevelé-
si-oktatási intézmény-
ben legalább 3 év
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. júl. 15.
A megbízás 2013. júl. 14-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okira-
tok közjegyzõ által hitelesített
másolatait, korábbi munkaviszo-
nyokra való igazolásokat is.
A pályázatot „Pályázat óvodave-
zetõi állásra” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Járdánháza Község Önkor-
mányzata

Kõvágóörs Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8245 Kõvágóörs,
Kossuth u. 1.
Tel./fax: (87) 464-017

Napközi Otthonos
Óvoda
8254 Kõvágóörs,
Jókai u. 54.
óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskolai óvodapedagógu-
si v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: fõiskolai óvoda-
pedagógusi v., tan-
ügy-igazgatási,
közoktatás-vezetõi
szak, szakvizsga, óvó-
nõi szgy., legalább 5 év
feletti szakmai tapaszta-
lat, vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2008. máj. 30.
Pehi: 2008. júl. 2.
A pályázatot postai úton, „Óvo-
davezetõ” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Kõvágóörs Község Önkor-
mányzata
f: Nagy Tiborné
Tel.: (87) 464-017

Monok Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3905 Monok,
Kossuth u. 2.
Tel.: (47) 556-001
Fax: (47) 356-002

Napközi Otthonos
Óvoda
3905 Monok,
Széchenyi u. 16.
óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy közoktatási
vezetõ v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ képviselõ-tes-
tületi ülés.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
Pc: Monok Község Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala
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Nagymaros Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2626 Nagymaros,
Fõ tér 5.
Tel.: (27) 595-118
Fax: (27) 354-245

Óvodavezetõ Óvodapedagógusi mun-
kakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kolai v., legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: közoktatási
szakvizsga, intézmény-
vezetõi gyakorlat

A megbízás 5 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot az elõírt vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség
teljesítésének vállalásáról, nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó
pályázatát a képviselõ-testület
nyilvános vagy zárt üléskereté-
ben tárgyalja, adatvédelmi nyi-
latkozatot is.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen „Óvodavezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Nagymaros város
polgármestere
f: polgármesteri hivatal titkársá-
gán telefonon vagy személyesen.

Pér Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9099 Pér,
Szent Imre út 1.
Tel.: (96) 559-230
Fax: (96) 559-239

Napközi Otthonos
Óvoda
9099 Pér,
Szent Imre út 11.
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
pedagógusi v., legalább
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított
30. nap 16 óra.
Pehi: a pályázat benyújtására
megállapított határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.

Sopron Megyei Jogú
Város Közgyûlése
9400 Sopron,
Fõ tér 1.
Tel.: (99) 515-122
Fax: (99) 515-207

Király Jenõ Utcai
Óvoda
9400 Sopron,
Király Jenõ u. 1.
óvodavezetõ

Dózsa György Utcai
Óvoda
9400 Sopron,
Dózsa Gy. u. 29.
óvodavezetõ

Legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. aug. 31.
A pályázatot kizárólag postai
úton, 1 példányban kell benyúj-
tani.
A pályázatot a Polgármesteri Hi-
vatal Humánszolgáltatási Osztá-
lyán postai úton beszerezhetõ
„Az intézményvezetõi pályázat
felépítése, tartalmi követelmé-
nyei” dokumentum alapján kell
elkészíteni.
Pc: Sopron Megyei Jogú Város
jegyzõje
9400 Sopron,
Pf. 127
f: Palotai György, a Humánszol-
gáltatási Osztály vezetõje
Tel.: (99) 515-121

1134 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám



1. 2. 3. 4.

Sóskút Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2038 Sóskút,
Szabadság tér 1.
Tel.: (23) 560-560
Fax: (23) 348-062
E-mail: soskut1@t-onli-
ne.hu

Napközi Otthonos
Óvoda
2038 Sóskút,
Tulipán u. 9.
Tel./fax: (23) 348-055
E-mail: soskuti.ovo-
da@freemail.hu
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy közokta-
tás-vezetõi v., vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított
30. nap 16 óra (ha a határnap
munkaszüneti napra esik, akkor
az azt követõ elsõ munkanap
16 óra).
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: cafeteriarendszer, mely-
nek összegét a képviselõ-testület
évente állapítja meg (a keret-
összeg a 2008. évben 250 000
Ft/illetve idõarányos része),
szl. nincs.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani (lehetõség szerint a
pályázatot elektronikus formá-
ban is be kell nyújtani CD-n
vagy e-mailben a soskut1@t-on-
line.hu címre).
Pc: Sóskút Község Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala,
König Ferenc polgármester

Táplánszentkereszt és
Környéke Óvodai Intéz-
ményfenntartó Társulá-
sa Társulási Tanácsa
9761 Táplánszent-
kereszt,
Rákóczi u. 1.
Tel.: (94) 577-048

Táplánszentkereszti
Hét Kastély Kertje
Mûvészi Óvoda
óvodavezetõ

Legalább 5 év szakmai,
nevelési gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési eljárás le-
folytatására elõírt határidõ lejár-
tát követõ 15 napon belül.
A pályázatot „Óvodavezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Táplánszentkereszt község
polgármestere
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Igazgató és egyéb vezetõ
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Abony Város
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
2740 Abony,
Kossuth tér 1.
Tel.: (53) 361-571
Tel./fax: (53) 360-010

Kinizsi Pál Gimnázium
és Szakközépiskola
2740 Abony,
Kossuth tér 18.
igazgató

Egyetemi szintû tanári
v., 5 év szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ
30. nap utáni elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
mány(ok) közjegyzõ által hite-
lesített másolatát, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot zárt borítékban,
2 példányban kell benyújtani.
Pc: Romhányiné dr. Balogh
Edit polgármester
f: Pádár Éva közoktatási refe-
rens
Tel.: (53) 360-135

Adács Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3292 Adács,
Szabadság tér 1.
Tel./fax: (37) 350-001

Általános Iskola
3292 Adács,
Rákóczi u. 20–24.
igazgató

Általános iskolai taní-
tói, általános iskolai ta-
nári v., legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Közalkalmazotti jogviszony lé-
tesítése esetén 3 hónap próba-
idõ.
Pehi: a véleményezések beér-
kezését követõ képviselõ-testü-
leti ülés.
Juttatás: szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló oklevél hite-
les másolatát, adatvédelmi nyi-
latkozatot is.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Ócsai László polgármester

Ároktõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3467 Ároktõ,
Széchenyi u. 75.
Tel./fax: (49) 354-102,
(49) 354-203

Dr. Mészáros Kálmán
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
3467 Ároktõ,
Széchenyi u. 6.
igazgató

Fõiskolai pedagógus v.,
5 év szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2018. júl. 31-ig,
10 évre szól.
Pehi: 2008. júl. 21.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Vargáné
Kerékgyártó Ildikó
polgármester
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Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal
5600 Békéscsaba,
Derkovits sor 2.
Tel.: (66) 441-141
Fax: (66) 441-593

Farkas Gyula Közokta-
tási Intézmény
Békés
igazgató

Hunyadi János Közok-
tatási Intézmény
Mezõkovácsháza
igazgató

Harruckern János
Közoktatási Intézmény
Gyula
igazgató

Békés Megyei Könyv-
tár és Humán Szolgál-
tató Centrum
Békéscsaba
igazgató

Legalább 5 év szgy. ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 1-jéig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 60 napon belül.
Pc: Békés megye fõjegyzõje.
f: Békés Megyei Önkormány-
zati Hivatal Szakmai Felügye-
leti Osztálya

Békés Megyei Szociá-
lis, Gyermekvédelmi,
Rehabilitációs és Mód-
szertani Központ
Békéscsaba
igazgató

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 1-jéig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát arról,
hogy az 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. § (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
Pc: Békés megye fõjegyzõje
f.: Önkormányzati Hivatal
Szakmai Felügyeleti Osztálya

Békésszentandrás Nagy-
község Önkormányzata
5561 Békésszentandrás,
Hõsök tere 1.
Tel.: (66) 218-596,
(66) 217-536

Hunyadi János Általá-
nos Iskola, Kollégium
és Napközi Otthonos
Óvoda
5561 Békésszent-
andrás,
Bethlen G. u. 19.
igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v., pe-
dagógus-munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. júl. 2.
A megbízás 2013. júl. 1-jéig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot postai úton, „Álta-
lános iskola igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Békésszentandrás Nagy-
község Önkormányzata
f: dr. Gyõri Gabriella jegyzõ
Tel.: (66) 218-344
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Budapest Fõváros
XI. Kerület Újbuda
Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete
1113 Budapest,
Bocskai út 39–41.

Lágymányosi
Bárdos Lajos Általános
Iskola és Gimnázium
1117 Budapest,
Baranyai u. 16–18.
igazgató

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

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

Buják Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3047 Buják,
Kossuth út 9.
Tel./fax: (32) 488-488

Szent-Györgyi Albert
Általános Iskola
3047 Buják,
Glatz O. út 1.
igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., ki-
emelkedõ szakmai
tevékenység.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi gyakorlat, idegen-
nyelv-tudás

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2008. máj. 31.
Pehi: 2008. júl. 11.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát is.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Kodák Csaba polgármester

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

Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos
Gyakorló Általános
Iskolája
4024 Debrecen,
Kossuth u. 33.
igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
10 év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: közoktatási te-
rületen szerzett vezetõi
tapasztalat, pedagó-
gus-szakvizsga, C típu-
sú közép- vagy
felsõfokú nyelvvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: dr. Pálinkás József, a Deb-
receni Egyetem Tudomány-
egyetemi Karok elnöke

Ecser Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2233 Ecser,
Széchenyi u. 1.
Tel.: (29) 335-161
Fax: (29) 335-416

Általános Iskola
2233 Ecser,
Rákóczi u. 1–3.
Tel.: (29) 335-164
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-ve-
zetõi v., legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól, de
több alkalommal is meg-
hosszabbítható.
Juttatás: bérezés a közalkalma-
zotti törvény szerint, illetve
megállapodás alapján (a pályá-
zatban az összbérigényt közöl-
ni kell), cafetériarendszer,
munkába járás költségeihez
való hozzájárulás a hatályos
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jogszabályok és a helyi rende-
let szerint, szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló oklevél hi-
teles másolatát, a szakmai múlt
tevékenységérõl szóló doku-
mentumokat is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Iskolaigazgató” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc: Ecser Község Polgármeste-
ri Hivatala
f: Harazin István polgármester
és az iskola elõkészítõ bizott-
sága.

Bácskai Általános
Mûvelõdési Központ
6447 Felsõszentiván,
Szent István u. 19.
Tel./fax: (79) 353-761

Bácskai ÁMK Általá-
nos Iskolájának Katy-
mári Tagintézménye
6455 Katymár,
Szent István király
út 33.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
pedagógusi v., 5 év
szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatás-vezetõi
szakvizsga, német-
vagy horvátnyelv-isme-
ret, számítástechnikai
alapismeretek

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a beadási határidõt köve-
tõ 30. nap.
Juttatás: szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: az
intézmény vezetésére vonatko-
zó szakmai programot, különös
tekintettel a nemzetiségi neve-
lésre vonatkozóan, végzettséget
bizonyító eredeti diplomát,
vagy közjegyzõ által hitelesített
másolatát is.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc: Schmidt Antal ÁMK igaz-
gató

Általános Mûvelõdési
Központ
9723 Gyöngyösfalu,
Kossuth u. 41.

Általános Mûvelõdési
Központ
Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
9724 Lukácsháza,
Tanács u. 12.
intézményegység-
vezetõ
mûvelõdési ház

Felsõfokú iskolai v.,
fõiskola népmûve-
lés–testnevelés, leg-
alább 5 év szgy.,
felhasználói szintû
ECDL, B kategóriás jo-
gosítvány

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pbhi: 2008. máj. 23.
Pehi: 2008. jún. 23.
Pc: Kósáné Farkas Mária
ÁMK igazgató

Halásztelek Nagyközség
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
2314 Halásztelek,
Posta köz 1.
Tel.: (24) 517-290
Fax: (24) 517-270

Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Községi
Könyvtár
2314 Halásztelek,
Somogyi B. u. 50–52.
intézményvezetõ

Egyetemi v., pedagó-
gus-szakvizsga, 5 év
szgy., közoktatási veze-
tõi gyakorlat és/vagy
közoktatási intézmény-
vezetõi szakképzettség

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejár-
tát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
oklevél hiteles másolatát,
30 napnál nem régebbi b-t, a
vezetõi gyakorlatot bizonyító
dokumentumok másolatát is.
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A hiányosan benyújtott pályá-
zatok formai hibásnak minõsül-
nek és a pályázatból
kizáratnak.
Pc: Baloghné dr. Nagy Edit
jegyzõ

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
9756 Ikervár,
Kossuth L. u. 2–4.

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Zichy Antónia
Általános Iskola
9756 Ikervár,
Kossuth u. 2–4.
intézményegység-
vezetõ

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Csényei Tagiskola
9611 Csénye,
Ady u. 42.
tagintézmény-vezetõ

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Hosszúperesztegi
Tagiskola
9676 Hosszúpereszteg,
Széchenyi u. 18.
tagintézmény-vezetõ

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Sótonyi Tagiskola
9681 Sótony,
Kossuth u. 27.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Pásti József ÁMK igazgató

Jakabszállás Község
Képviselõ-testülete
6078 Jakabszállás,
Petõfi S. u. 14.
Fülöpjakab Község Kép-
viselõ-testülete
6116 Fülöpjakab,
Alkotmány u. 1.

Jakabszállás–Fülöpja-
kab Általános Mûvelõ-
dési Központ
6078 Jakabszállás,
Kun u. 2.
igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban kell benyújtani.
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Jakabszállás–Fülöpjakab
ÁMK Igazgatótanácsa
6078 Jakabszállás,
Kun u. 2.
Tel.: (76) 382-056

Eötvös József
Általános Iskola
Fülöpjakab
tagintézmény-vezetõ

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzettséget
igazoló okiratok hiteles máso-
latát (belsõ pályázatnál az errõl
szóló igazolást), adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot papíron és CD-n
vagy floppyn is be kell nyújtani.
Pc: ÁMK igazgató

Jászárokszállás Város
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
5123 Jászárokszállás,
Árpád tér 1.
Tel.: (57) 531-050
Fax: (57) 531-053

Petõfi Mûvelõdési Ház
igazgató

Szakirányú egyetemi v.
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfo-
kú szakirányú munka-
köri szakvizsga,
fõiskolai közmûvelõdé-
si képzettség, legalább
10 év szgy., kiemelke-
dõ szakmai vagy tudo-
mányos tevékenység
végzése.
Elõny: legalább 2 év
intézményvezetõi gya-
korlat, helyben lakás
vállalása, saját sze-
mélygépkocsi,
ECDL-vizsga megléte,
jó kapcsolat a település
civil szervezeteivel,
B kategóriás jogosítvány

A megbízás 5 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
levél hitelesített másolatát is.
A pályázatot „Pályázat a Petõfi
Mûvelõdési Ház igazgatói állá-
sára” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Gergely Zoltán
polgármester

Városi Könyvtár
5123 Jászárokszállás,
Köztársaság tér 1.
igazgató

Szakirányú egyetemi v.
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga, fõiskolai
könyvtárosi képzettség,
legalább 10 év szgy.,
kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos tevé-
kenység végzése.
Elõny: legalább 2 év in-
tézményvezetõi
gyakorlat, helyben lakás
vállalása, saját személy-
gépkocsi, ECDL-vizsga
megléte, jó kapcsolat a
település civil szerveze-
teivel, B kategóriás jo-
gosítvány

A megbízás 5 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
levél hitelesített másolatát is.
A pályázatot „Pályázat a Váro-
si Könyvtár igazgatói állására”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Gergely Zoltán
polgármester
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Kistarcsa Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2143 Kistarcsa,
Szabadság u. 48.
Tel.: (28) 470-712
Fax: (28) 470-357

Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola
2143 Kistarcsa,
Kölcsey u. 1.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga vagy
közoktatás-vezetõi
szakképesítés és idegen
nyelv ismerete

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül
az elsõ testületi ülésen a képvi-
selõ-testület bírálja el.
Juttatás: a Kjt. szerint +
250%-os vp.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített ok-
levélmásolatokat is.
A pályázatot zárt borítékban,
3 példányban, „Igazgatói pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Tóth Szabolcs polgármester
f: Nagy Tímea jegyzõ,
tel.: (28) 470-711/110
Tomeczné Brancs Katalin igaz-
gatási osztályvezetõ,
tel.: (28) 507-149

Lovászi Körzeti Általá-
nos Iskola és Óvoda Köz-
oktatási Intézményi
Társulás
8878 Lovászi,
Kútfej út 112.
Tel.: (92) 576-021

Lovászi Körzeti Általá-
nos Iskola és Óvoda
igazgató

ÁEI: 2008. júl. 16.
A megbízás 2013. júl. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: dr. Hercz Judit körjegyzõ

Martonvásár Város
Önkormányzat
2462 Martonvásár,
Budai út 13.
Tel.: (22) 460-004
Fax: (22) 460-229

Beethoven Általános
Iskola
2462 Martonvásár,
Beethoven tér 1.
igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
fõiskolai, egyetemi v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., a
megbízással egyidejû-
leg pedagógus-munka-
körben történõ,
határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: legalább 5 év
magasabb vezetõi ta-
pasztalat, közokta-
tás-vezetõi szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 14-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2008. máj. 25.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ soros képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázat elbírálására vo-
natkozó elõterjesztést a képvi-
selõ-testület nyilvános vagy
zárt ülésen tárgyalja, adatvédel-
mi nyilatkozatot is.
A pályázatot postai úton,
„Beethoven Általános Iskola
igazgatói álláshely” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Martonvásár Város Önkor-
mányzata
f: Kiss Gábor polgármester
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Mátészalka Város Önkor-
mányzata
4700 Mátészalka,
Hõsök tere 9.
Tel.: (44) 501-363
Fax: (44) 501-367

Szatmári Kistérségi
Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellá-
tási Intézmények
4700 Mátészalka,
Szalkay L. u. 2/a
igazgató

Felsõfok v. vagy felsõ-
fokú szakmai képesítés,
5 év a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás
vagy az egészségügyi
ellátás területén szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló hiteles om-t,
a pályázó nyilatkozatát, amely
szerint a gyermekek védelmé-
rõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban kell benyújtani.
Pc: Szabó István polgármester
Tel.: (44) 501-361

HON Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény és
Szakiskola
3718 Megyaszó,
Fõ út 24.
Tel.: (47) 350-028,
(30) 345-9461

HON Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Szakiskola
igazgató
(többcélú intézmény)
a munkavégzés hálózati
oktatási rendszerben
történik

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga

ÁEI: 2008. júl. 1.
Pbhi: 2008. máj. 31.
Pc., f: Hegedûsné Orosz Nóra
kuratóriumi elnök
3718 Megyaszó,
Alkotmány út 2.

Nagymányok Nagyköz-
ség Önkormányzata
7355 Nagymányok,
Dózsa Gy. u. 28.
Tel.: (74) 558-040
Fax: (74) 558-043

II. Rákóczi Ferenc
Általános Mûvelõdési
Központ
igazgató

A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, legalább
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy., a
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, né-
met nemzetiségi óvoda-
pedagógus, német
nemzetiségi tanítói ok-
levéllel vagy a felsõfo-
kú iskolai v. és
szakképzettség mellett
német nyelv tanítására

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ testületi ülés.
Juttatás: magasabb vp. a pót-
lékalap 270%-a.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön-t is.
A pályázatot 2 példányban,
„II. Rákóczi Ferenc ÁMK igaz-
gatói pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc., f: Karl Béla polgármester
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jogosító tanítói, tanári,
nyelvtanári v. és szak-
képzettség vagy felsõ-
fokú iskolai v. és
szakképzettség, továb-
bá az alapképzésben
vagy a szakirányú to-
vábbképzésben elsajátí-
tott, az adott tantárgy
német kisebbségi nyel-
ven történõ oktatásá-
hoz, illetve nem
magyar nyelven történõ
oktatásához szükséges
nyelvi ismeret, vagy a
Magyar Köztársaság-
ban honosított, a peda-
gógus-munkakör
betöltésére jogosító, a
tanítás nyelvének (né-
met) megfelelõ oklevél.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga

Nógrádsáp Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2685 Nógrádsáp,
Hunyadi út 7.
Tel./fax: (35) 380-931

Fekete István Általános
Iskola és Szakmunkás-
képzõ Szakiskola
igazgató

Pedagógiai képesítés,
legalább 5 év pedagó-
giai gyakorlat

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig
szól.
Pehi: a megjelenést követõ
45. nap.
Juttatás: szl. nincs.
f: Pintér Bertalan polgármester
vagy Koplányi János körjegyzõ

Pér Község Önkormány-
zatának Képviselõ-testü-
lete
9099 Pér,
Szent Imre út 1.
Tel.: (96) 559-230
Fax: (96) 559-239

Öveges József Általá-
nos Iskola
9099 Pér,
Szent Imre út 7.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
pedagógus v., legalább
5 év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított
30. nap 16 óra.
Pehi: a pályázat benyújtására
megállapított határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Igazgatói pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
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Sóskút Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2038 Sóskút,
Szabadság tér 1.
Tel.: (23) 560-560
Fax: (23) 348-062
E-mail: soskut1@t-on-
line.hu
Pusztazámor Község
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
2039 Pusztazámor,
Munkácsy M. u. 1.
Tel./fax: (23) 560-421
E-mail: titkarsag@pusz-
tazamor.hu

Andreetti Károly
Általános és Mûvészeti
Iskola és Könyvtár
2038 Sóskút,
Tulipán u. 9.
Tel./fax: (23) 348-072
E-mail: andreetti@free-
mail.hu
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.,
másodszor és még to-
vábbi alkalommal tör-
ténõ megbízás esetén
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga vagy
közoktatás-vezetõi v.,
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított
30. nap 16 óra (ha a határnap
munkaszüneti napra esik, akkor
az azt követõ elsõ munkanap
16 óra).
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: cafeteriarendszer,
melynek összegét a képvise-
lõ-testület évente állapítja meg
(a keretösszeg a 2008. évben
250 000 Ft/illetve idõarányos
része), szl. nincs.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani (lehetõség szerint a
pályázatot elektronikus formá-
ban is be kell nyújtani CD-le-
mezen vagy e-mailben a
soskut1@t-online.hu címre).
Pc: Sóskút Község
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala

Sümeg Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
8330 Sümeg,
Béke tér 7.
Tel.: (87) 550-750
Fax: (87) 352-578

Ramassetter Vince
Általános Iskola
igazgató

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: ha a munkáltatói jogot a
képviselõ-testület gyakorolja, a
pályázatokat a képviselõ-testü-
let részére a 30. napot követõ
elsõ testületi ülésre kell benyúj-
tani.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
nyilatkozatot is arról, hogy a
pályázó a pályázat nyilvános
képviselõ-testületi ülésen törté-
nõ tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályázatot postai úton, „Isko-
laigazgatói pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Sümeg Város Önkormány-
zat Képviselõ-testülete
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Tiszalúc Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3565 Tiszalúc,
Kossuth tér 3.
Tel.: (46) 398-311

Általános Mûvelõdési
Központ
Arany János Általános
Iskola
3565 Tiszalúc,
Hársfa u. 19.
igazgató

Felsõfokú iskolai v.,
10 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejár-
tát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített dip-
lomamásolatot is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Igazgatói pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Majdanics László polgár-
mester

Fejér Megye Közgyûlése
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.
Tel.: (22) 522-529
Fax: (22) 316-592

Óvoda, Általános
Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon
és Gyermekotthon
2481 Velence,
Bárczi G. u. 4–6.
igazgató

Felsõfokú v. és gyógy-
pedagógiai tanári szak-
képzettség, legalább
5 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejár-
tát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget tanúsító
okiratok hiteles másolatát, nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó
pályázatát elbíráló testületi ülé-
seken kívánja-e zárt ülés elren-
delését, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
Pc: Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke
f: Önkormányzati és Intéz-
ményigazgatási Iroda

József Attila Általános
Iskola
2060 Bicske,
Hõsök tere 5/b
igazgató

Fejér Megyei Önkor-
mányzat Tanulási
Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottsága és Egy-
séges Pedagógiai
Szakszolgálata
8000 Székesfehérvár,
Mátyás király krt. 13.
igazgató

egyetemi v. és gyógy-
pedagógiai tanári vagy
pszichológusi vagy
gyermekpszichiáteri
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga
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Valkó Nagyközség
Önkormányzata
2114 Valkó,
Rákóczi u. 3.
Tel.: (28) 483-443
Fax: (28) 572-031

Móra Ferenc Általános
Iskola
2114 Valkó,
Szabadság út 43–45.
igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga, közok-
tatás területén szerzett
vezetõi gyakorlat, ide-
gen nyelv ismerete

ÁEI: 2008. jún. 30.
A megbízás 2013. júl. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ rendes képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
esetleges publikációk jegyzé-
két, adatvédelmi nyilatkozatot
is.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc: Sziráki Szilárd polgármes-
ter
f: telefonon.

Simon Antal Általános
Iskola, Diákotthon, Gyer-
mekotthon és Pedagógiai
Szakszolgálat Igazgató
Tanácsa
2600 Vác,
Naszály út 29.
Tel.: (27) 518-910
Fax: (27) 518-918

Diákotthon, Gyermek-
otthon Intézményegy-
ség-vezetõ
intézményegység-
vezetõ

Gyógypedagógus szak-
képzettség, 5 év peda-
gógiai gyakorlat

ÁEI: 2008. szept. 1.

Pedagógiai Szakszolgá-
lat
intézményegység-
vezetõ

Pedagógiai
Szakszolgálat
2628 Szob,
Szentimre 12.
tagintézmény-vezetõ

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter v.,
5 év szgy.
Elõny: szakvizsga

Városlõd Község
Önkormányzatának Kép-
viselõ-testülete
8445 Városlõd,
Kossuth u. 23.
Tel./fax: (88) 240-003,
(88) 241-009

Általános Mûvelõdési
Központ
8445 Városlõd,
Kossuth u. 56–58.
igazgató
Az ÁMK feladata az
alábbi intézményegysé-
gek és tagintézmények
irányítása:
ÁMK Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola,
Bakonyjákó,

Felsõfokú pedagógus
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi képzettség, köz-
oktatás-vezetõi
gyakorlat, német nyelv
ismerete, jó kommuni-
kációs és tárgyalókész-
ség, aktív pályázati
tevékenység, B kategó-
riás jogosítvány és saját
gépjármû

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól, 4 hónap próbaidõ
kikötésével.
Pehi: 2008. júl. 1.
Pc: Csekényi István polgármes-
ter
f: tel.: (88) 240-995
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ÁMK Német Nemzeti-
ségi Óvoda, Bakony-
jákó,
ÁMK Röthy Mihály
Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola, Kislõd,
ÁMK Német Nemzeti-
ségi Óvoda, Kislõd,
ÁMK Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola,
Városlõd,
ÁMK Német Nemzeti-
ségi Óvoda, Városlõd,
ÁMK Német Nemzeti-
ségi Tájház, Városlõd,
ÁMK Községi Könyv-
tár, Városlõd, a város-
lõdi ÁMK Német
Nemzetiségi Általános
Iskola intézményegy-
ség-vezetés ellátása

Veszprém Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése
Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottsága
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.
Tel.: (88) 545-021
Fax: (88) 545-012

Széchényi Ferenc Ker-
tészeti Szakképzõ Isko-
la és Kollégium
8230 Balatonfüred,
Hõsök tere 1.
igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
nyilatkozatot a pályázat nyilvá-
nos vagy zárt ülésen történõ
tárgyalásáról, adatvédelmi nyi-
latkozatot is.
Pc: dr. Zsédenyi Imre fõjegyzõ

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Egészségügyi és
Szociális Bizottsága
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ
8200 Veszprém,
Mikszáth K. u. 13.
igazgató
Az intézmény mûködé-
si területe családsegítés
és gyermekjóléti szol-
gáltatás tekintetében:
Veszprém, Nagyvá-
zsony, Barnag, Mencs-
hely, Pula, Vöröstó,
Tótvázsony, Hidegkút,
Nemesvámos,
Veszprémfajsz,
Papkeszi, Gyermek-
jóléti Központ tekinte-
tében: Veszprém

Felsõfokú szociális
alapvégzettség, szociá-
lis igazgatásszervezõ
oklevéllel rendelkezõ
teológus vagy szociális
menedzser oklevéllel
rendelkezõ pedagógus,
védõnõ, legalább 5 év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás te-
rületén végzett munka-
körben szerzett szgy.,
szociális szakvizsga.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
5 évre szól, 3 hónap próbaidõ
kikötésével.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
történt közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: 2008. jún. 26.
Juttatás: a Kjt., valamint a
Kjt.-nek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi ágazatban történõ végre-
hajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet sza-
bályai szerint.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát, hogy a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
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Elõny: vezetõi gyakor-
lat gyermekjóléti alap-
ellátások és/vagy a
szociális alapszolgálta-
tások terén szerzett ta-
pasztalat

1997. évi XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében meghatáro-
zott kizáró ok vele szemben
nem áll fenn, adatvédelmi nyi-
latkozatot is.
A pályázatot 3 példányban, zárt
borítékban, „Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ intéz-
ményvezetõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
Pc: dr. Büki Szilvia jegyzõ
f: Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának
Szociálpolitikai, Egészségügyi
és Közigazgatási Irodája
8200 Veszprém,
Óváros tér 9/b
Tel.: (88) 549-235

Pedagógus és egyéb álláshelyek

Belvárosi Általános
Iskola és Gimnázium
5600 Békéscsaba,
Haán Lajos u. 2–4.
Tel.: (66) 453-353
Tel./fax: (66) 441-584

Tanító,
igazgatóhelyettes

Fõiskolai és egyetemi
v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pbhi: 2008. máj. 25.
Pehi: 2008. máj. 30.
f: KSZK honlapja

Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola, Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
és Községi Könyvtár
2314 Halásztelek,
Somogyi B. u. 50–52.
Tel.: (24) 474-231
Tel./fax: (24) 474-432

Gitár, furulya és zongo-
ra szakos tanár

ÁEI: 2008. aug. 15.

Bem József Mûszaki
Szakközép- és Szakiskola
2700 Cegléd,
Jászberényi út 2.
Tel.: (53) 505-350
Fax: (53) 505-466

Gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelõs

Szakirányú felsõfokú
v.
Elõny: szociálpedagó-
gusi fõiskolai v.

ÁEI: 2008. jún. 1.
Pehi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pc: Fernengel Katalin igazgató

Száraznád Nevelési-Okta-
tási Központ Óvoda, Álta-
lános Iskola, Szakiskola,
Pedagógiai Szakszolgálat
és Gyógypedagógiai
Szakmai Szolgáltató
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.
Tel./fax: (1) 418-2458

Szakács és gyorsétkez-
tetési eladó OKJ szak-
képzõ osztályába
vendéglátó-ipari isme-
retek oktatására tanár

Vendéglátó-ipari fõis-
kola, tanári v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
f: Brazzorottó Jenõné elnök-
igazgató
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építõipari szakmák
(festõ, burkoló) oktatá-
sára tanár

építõipari szakmák
(festõ, burkoló) oktatá-
sára jogosító diplomával
rendelkezõ mérnök-ta-
nár v., többéves szakmai
gyakorlattal rendelkezõ
szakoktató

Rózsa Ferenc Gimnázium
és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Andrássy út 56.
Tel.: (66) 442-242
Tel./fax: (66) 325-998

Biológia–kémia szakos
tanár

Lényeges feladatok:
szakmai tanórák ellátá-
sa a 9–13. évfolyamon,
osztályfõnökség.
Kiemelt feladatok:
emelt szintû érettségire
való felkészítés, verse-
nyeztetés

Egyetemi szakmai és
pedagógiai v., legalább
10 év gimnáziumi taná-
ri gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pehi: a beadási határidõ lejárta
utáni 15. munkanap

Budapesti Szolgáltató- és
Kézmûvesipari Szakképzõ
Iskola
1082 Budapest,
Práter u. 31.
Tel./fax: (1) 314-2651

Ötvös szakoktató Középiskolai ötvös
szakmai bizonyítvány,
3–5 év szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
Pehi: 2008. máj. 14.
Pc: Mózes Tamás igazgató
f: Dzurdzik János
munkaközösség-vezetõ

ötvös szaktanár fõiskolai ötvös szakmai
bizonyítvány

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
9756 Ikervár,
Kossuth u. 2–4.
Tel./fax: (95) 490-007

Zichy Antónia Általá-
nos Iskola
általános iskolai tanító
(határozatlan idõre
szóló kinevezés)
napközis nevelõ (hatá-
rozatlan idõre szóló
kinevezés)

Szakirányú felsõfokú
v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Pásti József ÁMK igazgató

Klapka György Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
2117 Isaszeg,
Kossuth L. u. 85.
Tel./fax: (28) 495-708
E-mail: klapka@klap-
ka-isaszeg.sulinet.hu

Magyar nyelv és iroda-
lom–bármely szakos ta-
nár
(határozott idõre, teljes
munkaidõben)

Tanárképzõ fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 30. nap.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Ipari, Mezõgaz-
dasági, Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
5130 Jászapáti,
Vasút u. 4.
Tel./fax: (57) 441-067

Gyógypedagógus

matematika szakos
tanár

német szakos tanár

ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõis-
kolai v.

egyetemi v.

egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. máj. 15.
Pc: dr. Szûcs Imréné igazgató
Tel.: (57) 540-260
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Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény Martonvá-
sár Város Önkormányzat
2462 Martonvásár,
Beethoven tér 1.
Tel./fax: (22) 460-083

Gitár szakos tanár
(teljes állás)

népi hegedû–népzene
szakos tanár (félállás)

fuvola szakos tanár
(félállás)

Szakirányú zenemûvé-
szeti fõiskolai, egyete-
mi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: étkh., útiköltség-térí-
tés.
Pc: Nemes József igazgató
Tel.: (70) 314-0769

HON Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény és
Szakiskola
(többcélú intézmény)
3718 Megyaszó,
Fõ út 24.

Táncpedagógus
(modern-kortárstánc
szakirány)

táncpedagógus
(modern–társastánc,
társastánc szakirány)

Táncmûvészeti fõisko-
lai v. vagy hallgatói
jogviszony

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. máj. 31.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: utazásiköltség-térítés.
Pc: Hegedûsné Orosz Nóra
igazgató
3718 Megyaszó,
Alkotmány út 2.

Péteri ÁMK
Pittner Dénes Általános
és Mûvészeti Iskola
2209 Péteri,
Petõfi u. 57.
Tel./fax: (29) 314-023

Tanító Fõiskolai tanítói v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a benyújtás határidejét
követõ 10. nap.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló oklevél hiteles
másolatát is.
Pc: Varga Jenõ ÁMK igazgató

Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2721 Pilis,
Kossuth L. u. 30.
Tel.: (29) 498-123
Fax: (29) 499-066

Gitár szakos tanár
(heti 16 óra, részmun-
kaidõs)

ÁEI: azonnal.
Jelentkezés: személyesen vagy
telefonon Solymosi Sebestyén
tagintézmény-vezetõnél.
Tel.: (20) 913-7785

Stromfeld Aurél Gépipa-
ri, Építõipari és Informa-
tikai Szakközépiskola
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 60.
Tel.: (32) 411-044
Fax: (32) 411-386

2 fõ építészmérnök ta-
nár vagy mérnök tanár

Fõiskolai, építészmér-
nöki v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. jún. 27.
Pehi: 2008. júl. 15.
Pc: Pataki Ferenc igazgató

1 fõ magyar nyelv és
irodalom–bármely sza-
kos tanár

egyetemi v.

1 fõ informatikus tanár fõiskolai, számítástech-
nikai, programozó ma-
tematikus v.

1 fõ könyvtáros fõiskolai, könyvtárosi
v.
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Herman Ottó Kertészeti,
Környezeti, Vadgazdál-
kodási Szakképzõ Iskola
és Kollégium
9700 Szombathely,
Ernuszt Kelemen u. 1.
Tel.: (94) 512-420
Fax: (94) 512-421

Matematika–bármely
szakos tanár

Egyetemi szintû tanári
v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. jún. 30.

nõi kollégiumi nevelõ bármely szakos egyete-
mi vagy fõiskolai szin-
tû v.

dísznövénykertész
szakoktató

kertészeti egyetemi
vagy fõiskolai szintû v.

Kós Károly Kollégium
1149 Budapest,
Mogyoródi út 19-21.

Középiskolai területen
nevelõtanár
Feladata:
Tanulócsoport munká-
jának irányítása, szer-
vezése, valamint az
intézmény pedagógiai
programjának megvaló-
sításában való cselekvõ
részvétel

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: az elbírálást követõ 1. nap
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 3. nap
A pályázathoz csatolni kell
fényképes szakmai ön-t.
Pc: Sádt Ede igazgató

Helyesbítések

Az Oktatási Közlöny 2008. évi 7. számának 755. oldalán az érdi Városi Nevelési Tanácsadó intézményvezetõi álláshe-
lyére kiírt pályázati felhívást Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése névváltozás miatt visszavonja, helyette az alábbi, meg-
változott elnevezést tartalmazó pályázati felhívást teszi közzé:

Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlése
2030 Érd,
Alsó u. 1.
Tel.: (23) 522-358
Fax: (23) 522-363

Nevelési Tanácsadó és
Pedagógiai Szakszolgá-
lat
2030 Érd,
Csóka u. 7.
intézményvezetõ

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, legalább
5 év szgy.
Elõny: intézményveze-
tõi gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ közgyûlés idõ-
pontja.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
Pc: Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzat Humánpolitikai
Iroda
2030 Érd, Alsó u. 3.

Dr. Szabolcs Mária s. k.,
jegyzõ

* * *

1152 OKTATÁSI KÖZLÖNY 11. szám



Az Oktatási Közlöny 2008. évi 8. számának 864. oldalán a pécsi Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény által meghirdetett vezetõi álláshelyek nem a megrende-
lésnek megfelelõen kerültek közzétételre. A helyes pályázati kiírás szövege a következõ:

Budai-Városkapu Óvo-
da, Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
7629 Pécs,
Komlói u. 58.
Tel./fax: (72) 239-747,
(72) 241-026

7629 Pécs,
Komlói u. 58.
igazgatóhelyettes

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtásától
számított legfeljebb 30 napon
belül.
Pc: Wawra János igazgató

7629 Pécs,
Komlói u. 58.
intézményegység-vezetõ

fõiskolai v., 5 év szgy.

7629 Pécs,
Frankel L. u. 33.
intézményegység-vezetõ

fõiskolai vagy egyetemi
v., 5 év szgy.

7627 Pécs,
Bártfa u. 5.
intézményegység-vezetõ

fõiskolai v., 5 év szgy.

7630 Pécs,
Zsolnay V. u. 90.
intézményegység-vezetõ

fõiskolai v., 5 év szgy.

7691 Pécs,
Bencze J. u. 13/1.
intézményegység-vezetõ

fõiskolai v., 5 év szgy.

* * *

Az Oktatási Közlöny 8. számának 843. oldalán jelent meg a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Közgazda-
ságtan Tanszékének tanszékvezetõi megbízására kiírt pályázat. A pályázati kiírás érvénytelen, mivel ugyanezen pályá-
zati felhívás az Oktatási Közlöny 7. számában már megjelent.

A Debreceni Egyetem Informatikai Kar Komputergrafikai és Képfeldolgozás Tanszékén meghirdetett tanszékvezetõ
megbízása – az Oktatási Közlöny 8. számának 802. oldalán megjelenttõl eltérõen – 2008. július 1-jétõl 2011. június
30-ig szól.

Az Oktatási Közlöny 8. számának 808. oldalán a Debreceni Egyetem Mûszaki Kar Gépészmérnöki Tanszékére meghirdetett
állás helyesen: egyetemi docensi állás. A pályázati kiírás egyebekben nem változik.

Oktatási Közlöny Szerkesztõsége

* * *

Az Oktatási Közlöny LII. évfolyamának 9. számában megjelent, a Tát Nagyközség Önkormányzati Általános Iskola
(2534 Tát, Szent István út 27.) intézményvezetõi munkakörének betöltésére kiírt pályázati felhívás a következõ kitétellel
egészül ki:

„Juttatás: szükség esetén szolgálati lakás biztosított.”
Dérné dr. Varga Katalin s. k.,

jegyzõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

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

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja –
az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére
bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat,
-tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szak-
ellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmé-
nyek; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával, féléves elõfizetés: 12 726 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

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

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 25 452 Ft áfával.
fél évre: 12 726 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005 december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban

címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó 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: kozlony-
centrum@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

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-

ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési és felügyeleti szakma egyedüli olyan, negyedévente megjelenõ
szakfolyóirata, amely a teljes szakterületet áttekinti. A lap a gazdálkodás területén dolgozó valamennyi
szakember számára hasznos információkat tartalmaz, ezen túlmenõen az önkormányzatok és a közigaz-
gatási hivatalok szakmai, felügyeleti munkájával kapcsolatos cikkei révén ezen területek szakemberei
számára is segítséget jelenthet a napi munkában. A lap szerkesztésében részt vesz a KEHI, az APEH, az
ÁSZ, az ÁPV Rt., az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, az ORFK és a VPOP is.
Az Ellenõrzési Figyelõ az ellenõrzési munka tapasztalatairól szóló esettanulmányok, az ellenõrzési és fel-
ügyeleti munka egy-egy területére vonatkozó összefoglaló értékelések, korszerû ellenõrzési módszertanok
ismertetésével, nemzetközi kitekintéssel bõvíti az ellenõrzés és a felügyeletek területén dolgozó emberek
és az ellenõrzöttek ismereteit is. Igen nagy érdeklõdést keltenek a fontos és aktuális témákról tartott „Kerek-
asztal-beszélgetések” rovat és az ellenõrzési rendszer EU-csatlakozással összefüggõ átalakításáról szóló
cikkek. A lap rendszeresen tájékoztat a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenõrök Közhasznú Egyesület
szakmai közéleti eseményeirõl.
Az Ellenõrzési Figyelõ szakmai fórumként kínálkozik arra, hogy a minisztériumok, az ellenõrzési szerve-
zetek és felügyeletek belsõ és külsõ szakmai kommunikációját segítse, munkatársainak szakmai ismereteit
gyarapítsa, szakismeretét növelje.

2008. évi éves elõfizetési díja: 4284 Ft áfával, fél évre 2142 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfize-
tésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem az

Ellenõrzési Figyelõ

címû lapot ........ példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 4284 Ft áfával.

fél évre: 2142 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

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

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz-
lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 25 200 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával, egy példány ára 735 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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08.1175 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9

7
7

1
4

1
9

3
2

5
1

5
2

1
1

0
8

0
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez

c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendelete-
ket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampol-
gár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez

címû kiadványt
(ára: 1155 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 kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás


