
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási és kulturális miniszter
13/2008. (IV. 10.) OKM

rendelete
a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium

költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9) bekezdésében,
49. §-ának o) pontjában, valamint 124. §-ának (9) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Ámr.) 2. §-ának 2. pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladat-
körében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a XX. Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési

fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok (a továb-
biakban: elõirányzatok) 2008. évi felhasználására ter-
jed ki.

(2) E rendelet akkor alkalmazandó, ha az elõirányzatok
felhasználása tekintetében a Magyar Köztársaság 2008.
évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Kv. tv.), az Áht. és annak végrehajtására ki-
adott kormányrendeletek, valamint egyéb vonatkozó jog-
szabályok eltérõen nem rendelkeznek.

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az elõirányzatok felhasználásának általános szabályai

2. §

Az elõirányzatok alcímeinek, jogcímcsoportjainak, jog-
címeinek megnevezését, felhasználási céljait, azok rész-
feladatokra történõ lebontását, a megvalósításhoz terve-
zett támogatási összeget, a felhasználás módját, az elõze-
tes egyeztetési kötelezettségeket, továbbá a javaslattételre,
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ellenjegyzésre és kötelezettségvállalásra jogosult szemé-
lyek megnevezését az oktatási és kulturális miniszter (a to-
vábbiakban: miniszter) által kiadott belsõ szabályzat tar-
talmazza. A szabályzatban rendelkezni kell az elõirányza-
tok módosításának, átcsoportosításának és a kötelezettség-
vállalások általános eljárási és dokumentációs szabályai-
ról, a pénzügyi teljesítés, a beszámoltatás, ellenõrzés rend-
jérõl, valamint az elõirányzatok felhasználásának egyéb
– jogszabályi rendezést nem igénylõ – részletszabályairól.
A szabályzatot a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

3. §

(1) Az elõirányzatok felhasználása támogatás nyújtásá-
val vagy – a fejezet felügyelete, illetve fenntartói irányítá-
sa alá tartozó intézményen keresztül történõ lebonyolítás-
sal – áru beszerzésével, illetve szolgáltatás megrendelésé-
vel összefüggõ elõirányzat-átcsoportosítással történik.

(2) Az elõirányzatok terhére közvetlenül csak támoga-
tás adható.

(3) Valamely feladat végrehajtásával kapcsolatos költ-
ségek teljes összegének finanszírozása szolgáltatásmeg-
rendelésnek minõsül. Ilyen esetben a minisztérium belsõ
szabályzata alapján a minisztérium nevében kötelezettség-
vállalási jogkört gyakorlónak (a továbbiakban: kötelezett-
ségvállaló) a szükséges elõirányzatot a minisztérium fel-
ügyelete, illetve fenntartói irányítása alá tartozó intézmé-
nyéhez kell átcsoportosítania. A feladatot teljes egészében
az intézmény végzi el, a rendelkezési jogosultságot a köte-
lezettségvállaló nem tarthatja fenn.

(4) Az államháztartáson belül átcsoportosított elõirány-
zat felhasználására az adott intézmény beszerzési, illetve
gazdálkodási szabályzatának rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

4. §

(1) Az elõirányzatoknak biztosítania kell az azok fel-
használásával kapcsolatos járulékos költségek fedezetét,
így különösen a pályázatok megjelentetésével, lebonyolí-
tásával, elbírálásával kapcsolatos költségeket, eljárási dí-
jakat, a díjak, címek adományozásához kapcsolódó járulé-
kokat, a befogadó szervezet díját, grafikai tervezési, kom-
munikációs és egyéb felmerülõ költségeket. A járulékos
tételek biztosítása céljából külön kötelezettségvállalás
dokumentumának kiadására nem kerül sor, a szükséges
összeg lekötésérõl az annak alapjául szolgáló kötele-
zettségvállalás keretében kell gondoskodni.

(2) A minisztérium felügyelete, illetve fenntartói irányí-
tása alá tartozó központi költségvetési szerv által megvaló-
sított feladat támogatása esetén a támogatási összeg meg-
állapításakor a feladat ellátásához szükséges, ténylegesen

felmerült és igazolható költségek – amennyiben azok az
intézmény költségvetésében nem kerültek betervezésre –
a támogatási összeg maximum 5%-áig figyelembe vehe-
tõek.

(3) Nem központi költségvetési szerv és államháztartá-
son kívüli kedvezményezett szervezet a feladatellátással
összefüggésben ténylegesen felmerült, igazolt költségeit a
támogatási szerzõdés mellékletét képezõ költségtervben
meghatározott, és a minisztérium által jóváhagyott keret-
összegig, de legfeljebb a feladatra biztosított támogatás
5%-áig – kivételesen indokolt esetben 8%-áig – elszámol-
hatja, feltéve, hogy a szervezet a támogatott feladattal
összefüggésben a minisztériumtól egyéb támogatásban
nem részesül.

(4) Abban az esetben, ha a feladatfinanszírozás körébe
tartozó elõirányzat felhasználására nem közvetlenül a feje-
zetnél vagy a minisztériumnál kerül sor, a részfeladatot
megvalósító szervvel támogatási szerzõdést kell kötni.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatás biztosítékai

5. §

(1) A támogatási szerzõdés megkötése elõtt kötelezõ be-
szerezni a kedvezményezett valamennyi bankszámlájára
vonatkozó, a támogatási szerzõdést kötõ szerv (a továb-
biakban: támogató) javára szóló azonnali beszedési meg-
bízásra felhatalmazó nyilatkozatát az utófinanszírozással
biztosított támogatásban részesült szervezet, a központi
költségvetési szerv, valamint a külföldi székhelyû, ma-
gyarországi bankszámlával, illetve magyarországi bank-
számlával rendelkezõ szervezet befogadó nyilatkozatával
nem rendelkezõ támogatásban részesült szervezet kivéte-
lével.

(2) Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek
meg kell határoznia, hogy melyik bankszámlára történjen
a támogatás átutalása, illetve meg kell adnia a felhatalma-
zó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is. A felha-
talmazó nyilatkozat érvényességi határidejét a támogatási
szerzõdésben a támogatás felhasználására meghatározott
ellenõrzés végsõ határidejében kell meghatározni.

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés

6. §

(1) Kötelezettségvállalásra a szakmailag illetékes fõ-
osztály, illetve szervezeti egység vezetõje tesz javaslatot
(a továbbiakban: javaslattevõ) a minisztérium belsõ sza-
bályzata alapján a kötelezettségvállaló felé. A javaslattevõ
felel az általa javasolt intézkedésnek a hatályos jogszabá-
lyokkal és a minisztérium szabályzataival való összhang-
jáért, a hatékonyság, célszerûség, takarékosság követel-
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ményének érvényesítéséért, továbbá azért, hogy a jelen
rendeletben foglalt elõírások betartásra kerüljenek.

(2) A javaslattétel írásban történik, kivéve, ha a minisz-
tériumba beérkezett támogatási kérelemre a kötelezettség-
vállaló az általános szignálási szabályok alapján már ráve-
zette támogatási szándékát, és felhívta az illetékes javas-
lattevõt, illetve ellenjegyzõt a támogatási döntés elõkészí-
tésére. A javaslattevõ ebben az esetben csak a jogszabály,
illetve a minisztérium belsõ szabályzatai, valamint a gaz-
daságossági, hatékonysági, célszerûségi szempontokba üt-
közõ támogatás esetleges tényére köteles felhívni a kötele-
zettségvállaló figyelmét.

7. §

(1) A kötelezettségvállalás ellenjegyzését a kötelezett-
ségvállaló által megbízott köztisztviselõ (a továbbiakban:
ellenjegyzõ) végzi az Ámr. ellenjegyzésre vonatkozó elõ-
írásai szerint.

(2) Ugyanazon kötelezettségvállalás, illetve annak mó-
dosítása, visszavonása során nem lehet ellenjegyzõ az
ügyirat szakmai elõadója, továbbá a javaslattevõ, illetve a
javaslattevõ vagy a kötelezettségvállaló helyettesítésére
kijelölt személy.

(3) A javaslattevõ által elkészített ügyiratot az ellen-
jegyzõ megvizsgálja abból a szempontból, hogy a kötele-
zettségvállalás megfelel-e a jogszabályi elõírásoknak, a
minisztérium belsõ szabályzatainak, továbbá a jóváha-
gyott költségvetés, az elõirányzat-felhasználási és a finan-
szírozási terv szerint a kifizetés idõpontjában a fedezet
rendelkezésre áll-e.

8. §

A kötelezettségvállalás megtörténte elõtt az Ámr. elõ-
írásai szerint ellenõrizni és érvényesíteni kell annak jogo-
sultságát, összegszerûségét, a fedezet meglétét és rendel-
kezésre állását, továbbá azt, hogy az elõírt alaki követel-
ményeket betartották-e.

9. §

(1) A kötelezettségvállalási jogkört a miniszter, az ál-
lamtitkár, a szakállamtitkárok és a kabinetfõnök az ellen-
jegyzés, érvényesítés után írásban gyakorolják az Ámr.
138. §-ában, valamint a közpénzekbõl nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben
elõírt összeférhetetlenségi szabályok által elõírt korláto-
kon belül.

(2) A kötelezettségvállaló felelõsséggel tartozik az elõ-
irányzatok szabályszerû, gazdaságos és hatékony felhasz-
nálásáért, a Kv. tv.-ben elõirányzott szakmai támogatási

célok megvalósításáért, továbbá az ellenjegyzõ és a javas-
lattevõ munkájának folyamatba épített és utólagos vezetõi
ellenõrzéséért.

(3) A kötelezettségvállaló tartós távolléte, illetve akadá-
lyoztatása esetén az e rendeletben meghatározott jogok
gyakorlására a minisztérium Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában meghatározott helyettesítési rend szerint ke-
rül sor. Nem lehet helyettesként kijelölni az ügyirat szak-
mai elõadóját, továbbá a támogatás javaslattevõjét, illetve
ellenjegyzõjét.

10. §

(1) Nem vállalható éven túli kötelezettség
a) az elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül telje-

sülõ elõirányzatokra;
b) ha jogszabály a támogatás célját úgy jelöli meg,

hogy annak megvalósítása érdekében nem szükséges éven
túli kötelezettség vállalása;

c) ha nem bizonyítható a többéves kötelezettség indo-
koltsága, illetve a támogatott program megvalósulásának
több évre átnyúló jellege.

(2) A többéves kötelezettségvállalás dokumentumának
aláírója a miniszter.

(3) Az éven túli kötelezettségvállalások során az (1) be-
kezdésben megjelölt feltételeken felül figyelemmel kell
lenni arra is, hogy a kötelezettségvállalás forrásául megje-
lölt elõirányzatra addig vállalt éven túli kötelezettségek és
az elõirányzat egyéb, az adott évben elõre becsülhetõ ki-
adásainak összege a 2009–2011. közötti idõszakban egyik
évben sem haladja meg az Áht. 47. § (1)–(2) bekezdései-
nek rendelkezése alapján a Kormány által az adott évben
az adott elõirányzatra megállapított költségvetési keretet.

(4) Az Áht. 12/B. §-a alapján hosszú távúnak minõsülõ
kötelezettségvállalásra az Áht. 12/B. § (5) bekezdésében,
valamint 22. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint
kerülhet sor.

11. §

(1) Nem nyújtható támogatás annak, aki
a) a támogató által vagy jogszabályban meghatározott

mértékû saját forrással nem rendelkezik, vagy azt nem iga-
zolja a támogató által vagy jogszabályban meghatáro-
zottak szerint;

b) a támogatásról szóló döntés szakmai, pénzügyi tar-
talmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megté-
vesztõ adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

c) csõd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott
eljárás alatt áll;

d) esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rend-
jérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjá-

15. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1531



ban meghatározott köztartozása van, ideértve az államház-
tartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ ese-
dékessé vált és meg nem fizetett tartozást is (a továb-
biakban: köztartozás);

e) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem
részesíthetõ támogatásban;

f) az e rendeletben vagy a 2. § szerinti belsõ szabályzat-
ban meghatározott nyilatkozatok, illetve dokumentumok
bármelyikét nem csatolja, vagy nyilatkozatát visszavonja;

g) nem felel meg az Áht. 15. § (7) bekezdésében meg-
határozott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános kö-
vetelményének.

(2) Ha a kötelezettségvállalás dokumentumában rögzí-
tett támogatási cél megvalósítása meghiúsul, tartós aka-
dályba ütközik, az elõre meghatározott ütemezéshez ké-
pest késedelmet szenved, a támogatott feladat összköltsé-
ge csökken a tervezetthez képest, a kedvezményezett adó-
levonási jogosultságában vagy a pályázati felhívásban, il-
letve a kötelezettségvállalás egyéb feltételeiben, adataiban
változás következik be, azt a kedvezményezett haladékta-
lanul köteles írásban bejelenteni a támogatónak. A beje-
lentést követõen a kötelezettségvállaló a kötelezettségvál-
lalás dokumentumában, illetve a 2. § szerinti belsõ sza-
bályzatban megállapított határidõn belül megteszi az általa
nyilvántartott adatok megváltoztatására, a támogatás felté-
teleinek módosítására, illetve – a 13. § (1) bekezdésében
megállapított feltételek esetén – az attól történõ elállásra,
illetve annak felmondására, továbbá a jogosulatlanul
igénybe vett támogatás visszakövetelésére, illetve más
szükséges eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.

(3) A kötelezettségvállalás módosításának, visszavoná-
sának kezdeményezésére az eredeti kötelezettségvállalás
dokumentumában a támogatás felhasználására meghatáro-
zott véghatáridõ leteltéig van lehetõség, írásban. A beszá-
molási határidõ módosítása azonban kezdeményezhetõ a
beszámolási határidõ leteltéig.

Pénzügyi teljesítés

12. §

(1) Pénzügyi teljesítés a (2)–(3) bekezdésekben foglalt
kivételekkel csak a Kincstár által visszaigazolt kötelezett-
ségvállalásra történhet a kötelezettségvállalás dokumentu-
mában foglalt mértékben és idõpontokban, amennyiben a
szükséges fedezet az elõirányzat-felhasználási és a finan-
szírozási tervnek megfelelõen rendelkezésre áll. Utófinan-
szírozás, illetve – amennyiben a kötelezettségvállalás do-
kumentumában részelszámolás készítését írták elõ – több
részletben történõ támogatás esetén a kiutalás feltétele a
kötelezettségvállaló által írásban elfogadott rész-, illetve
záró szakmai és pénzügyi beszámoló.

(2) A nem állami fenntartású felsõoktatási intézmények
részére nyújtott normatív támogatások esetében a tárgyév-
re vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló dokumentu-
mok kiadásáig – de legkésõbb 2008. április 30-ig – az utol-
só ismert feladatmutató és a hatályos normatíva mértéké-
nek figyelembevételével havi idõarányos támogatás folyó-
sítható. A kötelezettségvállalások alapján szükségessé
váló esetleges korrekciókra az év hátralévõ hónapjaiban
idõarányosan kerül sor.

(3) A Kv. tv. 31. § (1) bekezdése szerinti humánszolgál-
tatók részére a Kv. tv. 3., 5. és 8. számú mellékletében sze-
replõ normatív és központosított támogatások a tárgyévi
feladatmutatókkal kapcsolatos adatszolgáltatást megelõ-
zõen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vég-
rehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet és az
Ámr. 78. § (3) bekezdésének elõírásait figyelembe véve
folyósíthatók.

(4) Fel kell függeszteni a támogatás folyósítását a 17. §
(1) bekezdése szerinti esetben, továbbá akkor, ha a támo-
gatási szerzõdés megkötését követõen a kedvezményezett
olyan nyilatkozatot tesz, illetve a minisztérium egyéb mó-
don olyan körülményrõl szerez tudomást, amely a támoga-
tás felmondását, illetve az attól történõ elállást teheti szük-
ségessé a 13. § (1) bekezdése alapján. A felfüggesztésrõl a
kötelezettségvállaló a kedvezményezettet soron kívül írás-
ban tájékoztatja.

A támogató elállási, felmondási joga, a támogatás
visszafizetése

13. §

(1) A kötelezettségvállalás dokumentumában legalább
az alábbi esetekre szükséges a minisztérium részére elállá-
si, felmondási jogot biztosítani:

a) a kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a tá-
mogatást;

b) a 11. § (1) bekezdésében meghatározott valamely
körülmény a támogatásról szóló döntés meghozatalát kö-
vetõen következik be, vagy jut a minisztérium tudomására;

c) a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a
kötelezettségvállalás dokumentumában foglalt, illetve az
állami támogatásokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezett-
ségeit, ideértve a 17. § (2) bekezdése szerinti esetet is;

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós
akadályba ütközik, vagy a kötelezettségvállalás dokumen-
tumában foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved.

(2) Ha a minisztérium az (1) bekezdésben meghatáro-
zott, vagy a kedvezményezett felróható magatartásából
származó egyéb okból a támogatástól eláll vagy azt fel-
mondja, az arra okot adó körülmény keletkezésétõl a ked-
vezményezett – a támogató döntésétõl függõen – az igény-
be vett támogatás egész összegét, vagy annak arányos ré-
szét – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedel-
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mi kamatnak megfelelõ kamattal növelt összegben – köte-
les visszafizetni. A kötelezettségvállaló döntése során fi-
gyelembe veszi különösen az eltelt idõt, a megvalósult fel-
adat mértékét és a kedvezményezett eljárásának felróha-
tóságát.

(3) Az elállásra, illetve felmondásra, továbbá a visszafi-
zetési kötelezettség érvényesítésére vonatkozóan a javas-
lattevõ és az ellenjegyzõ írásban tesz javaslatot a kötele-
zettségvállalónak. A kötelezettségvállaló a javaslatról so-
ron kívül dönt, és arról 15 napon belül írásban értesíti a
kedvezményezettet, vagy – más fejezet felügyelete alá tar-
tozó központi költségvetési szerv kedvezményezett ese-
tén – az annak felügyeletét ellátó szervet. A más fejezet
felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek ki-
vételével a kedvezményezett a visszafizetésre elõírt össze-
get az értesítésben megjelölt számlára a megadott határ-
idõn belül köteles visszautalni. Az értesítésben fel kell hív-
ni a kedvezményezett figyelmét, hogy amennyiben vissza-
utalási kötelezettségének a határidõn belül nem tesz ele-
get, a minisztérium követelését az 5. § (1) bekezdése sze-
rinti felhatalmazással fogja érvényesíteni. A támogatás
visszakövetelése, illetve elvonása az Áht. és az Ámr. álta-
lános szabályai szerint történik.

Beszámoltatás

14. §

(1) Az elõirányzatokból nyújtott támogatások kedvez-
ményezettjei – ideértve a minisztérium felügyelete alá tar-
tozó költségvetési szerveket is – számára a kötelezettség-
vállalás dokumentumában a támogatás rendeltetésszerû
felhasználásáról számadási kötelezettséget kell elõírni a
külön jogszabályban normatív jelleggel, elszámolási köte-
lezettség nélkül biztosított egyházi célú támogatások kivé-
telével. A kedvezményezett ennek alapján a támogatás fel-
használásáról a kötelezettségvállalás dokumentumában
rögzített határidõig szakmai beszámolót és pénzügyi el-
számolást készít (a továbbiakban együtt: beszámoló).

(2) A támogatott feladat 3 hónapon belüli megvalósítá-
sa, továbbá az 1 millió forintot meg nem haladó összegû
támogatás esetén a záró beszámoló benyújtására elõírt ha-
táridõt a megvalósítást követõ 30, más esetben 60 napon
belüli idõpontra kell meghatározni.

15. §

(1) A javaslattevõ a támogatás megfelelõ felhasználásá-
ról, illetve a megítélt támogatás utófinanszírozás kereté-
ben történõ kifizethetõségérõl fõszabályként a beszámoló
útján gyõzõdik meg. A beszámoló – a kötelezettségvállaló
által elõírt tartalommal és formában – ismerteti a támoga-
tási összeg felhasználásának, illetve a támogatott feladat

megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait,
elemzi a támogatott cél megvalósulásának mértékét és
eredményességét, továbbá részletes pénzügyi elszámolást
ad a támogatási összeg felhasználásáról.

(2) A kedvezményezett kizárólag a támogatás felhasz-
nálásának a kötelezettségvállalás dokumentumában meg-
határozott támogatási idõtartam alatt felmerült, és a támo-
gatott cél megvalósításához szorosan és közvetlenül kap-
csolódó költségeket számolhatja el a beszámolóban.

16. §

(1) A támogatás felhasználását a minisztérium, valamint
a külön jogszabályokban, a pályázati felhívásban, illetve a
kötelezettségvállalás dokumentumában meghatározott
szervek – a kedvezményezett szükségtelen zavarása nél-
kül – ellenõrizhetik. A kedvezményezett köteles minden,
az ellenõrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segít-
séget megadni.

(2) A normatív, továbbá a XX. OKM fejezet 11. cím
39. alcím 1., 4., 5., 6. és 8. jogcímcsoportjáról nyújtott tá-
mogatások kivételével a megkötött támogatások számának
minimum 5%-át érintõen, de minden 100,0 millió forint fe-
letti kötelezettségvállalás esetében a javaslattevõnek hely-
színi ellenõrzéssel is tájékozódnia kell a támogatás fel-
használásáról.

(3) A javaslattevõ a beszámoltatás során köteles ellen-
õrizni, hogy a támogatás felhasználása során a kedvezmé-
nyezett a közbeszerzési törvény elõírásait betartotta-e. En-
nek megállapításához a szükséges dokumentumokat a
közbeszerzési eljárás befejezését követõen a kedvezmé-
nyezettõl be kell kérni, és az ügyirathoz csatolni kell.

17. §

(1) Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalás doku-
mentumában a kedvezményezett részelszámolási kötele-
zettségét elõírták, annak elmulasztása, illetve nem megfe-
lelõ teljesítése esetére a javaslattevõ a további támogatás
folyósítását a kedvezményezett kötelezettségének teljesí-
téséig a 12. § (4) bekezdésének alkalmazásával felfüg-
geszti.

(2) A részbeszámoló, illetve a záró beszámoló határide-
jének elmulasztása, illetve nem megfelelõ teljesítése ese-
tén a kötelezettségvállaló írásban, határidõ tûzésével fel-
szólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére.
Amennyiben a kedvezményezett beszámolási kötelezett-
ségének felszólítás ellenére határidõben nem vagy nem
megfelelõen tesz eleget, a mulasztással érintett összeg te-
kintetében a minisztérium a 13. § (1)–(3) bekezdése sze-
rint jár el.
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18. §

A beszámoló elfogadására, illetve az esetleges visszafi-
zetési kötelezettség elõírására a javaslattevõ és az ellen-
jegyzõ írásban tesz javaslatot a kötelezettségvállalónak. A
beszámolót a kötelezettségvállaló a beérkezést követõ
60 napon belül megvizsgálja, és annak elfogadásáról, illet-
ve az esetleges visszafizetési kötelezettségrõl a határidõn
belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A fel nem hasz-
nált támogatás visszafizetésére a 13. § (3) bekezdésének
szabályait kell alkalmazni.

Általános forgalmi adóval kapcsolatos teendõk

19. §

(1) Meghatározott feladathoz biztosított támogatás, to-
vábbá termék beszerzése, szolgáltatás megrendelése ese-
tén – ha a tevékenység után ÁFA befizetési kötelezettség
keletkezik – a támogatás összegének, illetve az intézmény-
nek átadott elõirányzatnak fedezetet kell biztosítania a fel-
adat rendeltetésszerû elvégzése során a kedvezményezett-
re áthárított vagy az általa fizetendõ ÁFA teljes összegére
nézve, kivéve, ha a kedvezményezett

a) az elõzetesen felszámított, vagy a termék beszerzé-
se, a szolgáltatás igénybevétele után általa fizetendõ ÁFA
levonására jogosult, vagy

b) – amennyiben a támogatással megvalósult feladat
rendeltetésszerû elvégzése valamely áru vagy szolgáltatás
további felhasználásával, értékesítésével jár – a kedvez-
ményezett az adóterhet áthárította.

(2) A támogatási szerzõdésben a kedvezményezett a tá-
mogatott feladattal kapcsolatban nyilatkozik az (1) bekez-
désben foglalt feltételekrõl. Ha a kedvezményezett kije-
lenti, hogy megfelel az (1) bekezdésben foglalt feltételek-
nek és vállalja, hogy a befizetett adó méltányossági alapon
történõ visszaigénylésére irányuló kérelmet nem nyújt be,
a támogatás összegének meghatározásakor és a felhaszná-
lás elszámolásakor a feladat megvalósítása érdekében kifi-
zetett számlák bruttó összege, illetve – fordított adózás
esetén – a számlák összege és az adó fizetésére kötelezett
által a számlák után megállapított adó együttes összege ve-
hetõ figyelembe.

(3) Amennyiben a kedvezményezett a jogállás változása
miatt vagy más okból kifolyólag a támogatási szerzõdés-
ben adott nyilatkozata ellenére

a) a fizetendõ adóból az elõzetesen felszámított vagy
az általa megállapított adót levonta, vagy

b) az ÁFA összegére nézve visszaigénylést nyújtott be,
vagy

c) az adóterhet másra áthárította,
a levonásba helyezett, visszaigényelt és visszakapott,

illetve áthárított és a minisztérium által is támogatott

ÁFA összegét köteles a jogosulatlanul igénybe vett álla-
mi támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszaté-
ríteni.

Visszatérítendõ támogatások

20. §

(1) Az elõirányzatok terhére visszatérítendõ támogatás
is adható.

(2) A támogatási szerzõdésben meg kell határozni:
a) a visszafizetés módját, amely lehet egyösszegû vagy

részletekben történõ;
b) a visszafizetés határidejét úgy, hogy tárgyévben ez

az idõpont a november hó 15. napját nem lépheti túl;
c) a minisztérium követelését biztosító mellékkötele-

zettségeket.

(3) A szerzõdés nem alakítható át vissza nem térítendõ
támogatássá.

Alapítványok, közalapítványok támogatása

21. §

A 10. Alapítványok, közalapítványok támogatása alcí-
men szereplõ alapítványokkal, közalapítványokkal kötött
támogatási szerzõdésekben a támogatási összeget meg kell
bontani az alapítvány, közalapítvány mûködésére, illetve a
pályáztatásra fordítható összegre. A mûködésre szolgáló
támogatást negyedéves ütemezésben, a pályázat nyertesei-
nek nyújtandó támogatások összegét pedig a pályázati
döntést vagy döntéseket követõen, a kifizetések esedé-
kessége alapján lehet folyósítani.

Közhasznú társaságoknak, nonprofit gazdasági
társaságoknak nyújtott támogatások

22. §

(1) A közhasznú társaságok és nonprofit gazdasági tár-
saságok minisztérium által – nem pályázat útján – támoga-
tott közhasznú feladatait közhasznú szerzõdésben kell rög-
zíteni, amelyben meg kell határozni a közhasznú szerzõdés
idõbeli hatályát.

(2) Támogatás csak hatályos közhasznú szerzõdés alap-
ján, a közhasznú szerzõdésben meghatározott feladatok-
hoz nyújtható. A támogatási szerzõdésben minden esetben
hivatkozni kell a közhasznú szerzõdésre, és az abban
meghatározott, a támogatási szerzõdéssel biztosított köz-
hasznú feladatra.
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II. RÉSZ

A PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

A pályázati tevékenység általános szabályai

23. §

A minisztérium tárgyévi pályáztatási tevékenysége éves
pályázati terv alapján mûködik. Az éves pályázati tervet a
miniszter hagyja jóvá.

24. §

(1) Az éves pályázati tervben szereplõ pályázatok lebo-
nyolítása pályázatkezelõ szerv bevonásával, illetve – indo-
kolt esetben – a minisztérium közvetlen lebonyolításával
történik.

(2) Pályázat pályázatkezelõ szerv útján történõ lebonyo-
lítására a kötelezettségvállaló az éves pályázati tervben
megjelölt pályázatkezelõ szervvel megállapodást köt (a to-
vábbiakban: együttmûködési megállapodás).

(3) Az együttmûködési megállapodásnak tartalmaznia
kell:

a) az éves pályázati terv adott pályázatra vonatkozó
rendelkezéseit;

b) a cél megvalósításához rendelt pénzügyi források
összegérõl és rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatot,
azok rendelkezésre bocsátásának szabályait;

c) a pályázati folyamat ütemezését, a pályázatkezelõ
szerv feladatainak részletezését;

d) a pályázatkezelõ szerv által a lebonyolítás körében
elszámolható költségek (a továbbiakban: lebonyolítási
költség) körét;

e) szükség szerint a kedvezményezett által elszámolha-
tó költségek körét;

f) a 30. § (1) bekezdésében meghatározott Értékelõ Bi-
zottság tagjainak, elnökének, valamint póttagjainak meg-
nevezését, elérhetõségeik (cím, telefonszám) megjelölésé-
vel, továbbá az elõértékelõk közremûködésének szüksé-
gességére történõ utalást;

g) a támogatási szerzõdésekkel kapcsolatos módosítási
kérelmek bírálatának menetét;

h) a pályázati monitoring, értékelés szakmai és pénz-
ügyi eljárásrendjét, ideértve

ha) mind a pályázatkezelõ szerv, mind a kedvezménye-
zettek vonatkozásában a szakmai beszámoló és pénzügyi
elszámolás tartalmának, teljesítésének és elfogadásának a
rendjét,

hb) a mintavételes, tételes vagy kockázatelemzésen ala-
puló, dokumentált szakmai helyszíni ellenõrzés rendszeres
végzését.

(4) A pályázat lebonyolítása az együttmûködési megál-
lapodásban foglaltaknak megfelelõen történik.

(5) Más, nem a minisztérium pályázatkezelõ szervének
minõsülõ szervvel történõ közös pályáztatásra az e szerv-
vel kötött külön megállapodásban foglaltak az irányadók,
amelynek tartalmára megfelelõen alkalmazandóak a
(3) bekezdésben meghatározottak.

(6) Amennyiben a nyertes pályázókkal a pályázatkezelõ
szerv köti meg a támogatási szerzõdést, és folyósítja ré-
szükre a támogatást, megfelelõen köteles alkalmazni az e
rendeletben foglaltakat.

A pályázati felhívás és a pályázat tartalmi és formai
követelményei

25. §

(1) A pályázati felhívást a pályázat kiírója internetes
honlapján, valamint határon túli magyar pályázóknak szó-
ló pályázat esetén szükség szerint a pályázattal érintett or-
szágok egy napi- vagy hetilapjában teszi közzé. A pályáza-
ti felhívás megjelentetésének feltétele az Ámr. 79. § (2) be-
kezdésében meghatározott támogatási konstrukció beje-
lentése.

(2) A pályázati felhívásban a pályázat benyújtásának
határidejét úgy kell meghatározni, hogy arra a pályázati
felhívás közzétételétõl számítva legalább 30 nap álljon
rendelkezésre.

26. §

A pályázati felhívás tartalmazza
a) a pályázat címét;
b) a pályázat célját;
c) a pályázat kiírójának megnevezését;
d) a pályázat nyílt vagy meghívásos jellegét;
e) a pályázat benyújtására jogosult, illetve – szükség

szerint – a pályázatból kizárt természetes és jogi szemé-
lyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szer-
vezetek körének meghatározását;

f) a pályázat tartalmi és formai követelményeit, a be-
nyújtandó pályázatok példányszámát;

g) a pályázat kiírójának rendelkezésére álló forrás meg-
nevezését és összegét;

h) a támogatásból elszámolható és – szükség szerint –
az el nem számolható költségek körét;

i) szükség szerint az elnyerhetõ támogatás mértékének
alsó és felsõ határát;

j) a finanszírozás módját (elõfinanszírozás, utófinan-
szírozás, több részletben történõ folyósítás; visszatéríten-
dõ vagy nem visszatérítendõ támogatás);

k) a pályázat benyújtásának határidejét, helyét és mód-
ját;
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l) a pályázatok elbírálásának határidejét és fõbb szem-
pontjait, a pályázat eredményérõl történõ értesítés módját
és határidejét, valamint a döntés közzétételének helyét;

m) a pályázatok elbírálása során döntéshozatalra jogo-
sult (a továbbiakban: döntéshozó) megnevezését;

n) a nyertes pályázókkal szerzõdést kötõ szerv (a támo-
gató) megjelölését;

o) a megkívánt saját forrás mértékét;
p) a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,

beleértve a kedvezményezettekkel megkötésre kerülõ tá-
mogatási szerzõdés feltételeit is;

q) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetõségét és
feltételeit;

r) tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphat-
nak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban;

s) a pályázati dokumentáció elkészítése során kötelezõ
használatra elõírt ûrlapok, dokumentumok mintáit;

t) egyéb, a pályázat kiírója által szükségesnek tartott
követelményeket.

27. §

A pályázó által benyújtott pályázatnak – szükség szerint
a pályázati felhívásban közölt formában elkészítve – tar-
talmaznia kell

a) a pályázó azonosító adatait: cégnevét (nevét), szék-
helyét (címét);

b) a pályázó – külföldi pályázó esetén a magyarorszá-
gi – adószámát (adóazonosító jelét);

c) a pályázó képviselõjének és kapcsolattartójának ne-
vét;

d) a pályázó elérhetõségét (különösen telefon- és tele-
faxszám, e-mail cím);

e) a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenysé-
gek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok
tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati fel-
hívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez
kapcsolódó részletes költségtervet;

f) a megvalósításhoz igényelt támogatás általános for-
galmi adót is tartalmazó összegét;

g) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett idõbeni
ütemezését;

h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét;
i) a pályázati felhívásban elõírt egyéb adatokat.

28. §

(1) A pályázathoz a pályázó a pályázat benyújtásával
egyidejûleg csatolja

a) gazdálkodó szervezet pályázó esetén hatályos létesí-
tõ okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály, társa-
sági szerzõdés) egyszerû másolatát;

b) gazdálkodó szervezet pályázó esetén a létezését iga-
zoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, nyilvántartás-

ba vételrõl szóló igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány,
valamint – ahol a mûködéshez jogszabály elõírja – mûkö-
dési engedély);

c) gazdálkodó szervezet pályázó képviselõjének hiteles
aláírási címpéldányát;

d) a létezést igazoló okiratban meghatározott képvise-
lõtõl eltérõ képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pá-
lyázó képviselõjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles
okiratot;

e) nyilatkozatát
1. a pályázatban foglalt adatok, információk és do-

kumentumok teljes körûségérõl, valódiságáról és
hitelességérõl,

2. arról, hogy az adott tárgyban pályázatot koráb-
ban, illetve egyidejûleg mikor és hol nyújtott be,
és milyen összegben nyert támogatást, illetve mi-
lyen más állami és egyéb támogatást vesz igény-
be,

3. arról, hogy nincs köztartozása,
4. ahhoz történõ hozzájárulásáról, hogy a támogatás

elnyerése esetén a köztartozások figyelemmel kí-
sérése céljából adószámát (adóazonosító jelét) a
Magyar Államkincstár és a 16. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott szervek felhasználják a lejárt
köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság be-
következése tényének és összegének meg-
ismeréséhez,

5. az Ámr. 83. § (2) bekezdés j) pontja szerinti hoz-
zájárulásáról,

6. arról, hogy megfelel az Áht. 15. § (7) bekezdésé-
ben meghatározott rendezett munkaügyi kapcso-
latok általános követelményeinek, vagy arról,
hogy tekintetében e követelmények az Áht. fenti
rendelkezése alapján nem alkalmazandóak,

7. arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve el-
lene csõd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meg-
határozott eljárás nincs folyamatban, valamint
arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támo-
gatási szerzõdés lejártáig bejelenti, ha ellene a
fenti eljárások valamelyike indult,

8. arról, hogy támogatás elnyerése esetén a pályázat
szabályszerûségének és a támogatás rendeltetés-
szerû felhasználásának a 16. § (1) bekezdésében,
valamint egyéb, jogszabályban, a pályázati felhí-
vásban, illetve a támogatási szerzõdésben meg-
határozott szervek által történõ ellenõrzéséhez
hozzájárul,

9. arról, hogy a támogatás célja tekintetében adóle-
vonási joggal rendelkezik-e,

10. annak tudomásulvételérõl, hogy a támogatás
kedvezményezettjének megnevezése, a támoga-
tás célja, a támogatás összege, a támogatott prog-
ram megvalósítási helye nyilvánosságra hozha-
tók,
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11. a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlátható-
ságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatá-
lya alá tartozó támogatás esetén a törvény
14. §-ában foglaltakról;

f) a pályázó számláját vezetõ pénzügyi intézmény iga-
zolását – a számlaszám megjelölésével – a pályázó számla-
vezetésérõl és fizetõképességérõl;

g) amennyiben a pályázati felhívás saját forrást ír elõ,
annak rendelkezésre állásáról szóló, a számlavezetõ pénz-
ügyi intézmény által kiállított igazolást;

h) a pályázati felhívásban meghatározott egyéb doku-
mentumokat.

(2) Az (1) bekezdés b), d)–g) pontjai alapján benyújtott
dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a pályázat
benyújtásának napjánál 30 napnál régebbi.

(3) Ha a pályázó a miniszter felügyelete, illetve fenntar-
tói irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt központi költség-
vetési szerv, az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban, valamint
e) pontjának 7. és 9. alpontjaiban foglalt dokumentumokat
nem kell csatolnia. Bármely központi költségvetési szerv
pályázó esetében nem kell csatolni az (1) bekezdés f) pont-
ja szerinti igazolást, továbbá a g) pontban foglalt igazolás
helyett elfogadható az intézmény gazdasági vezetõje által
aláírt nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról.

(4) Ha a pályázó olyan – a (3) bekezdésben meghatáro-
zotton kívüli – gazdálkodó szervezet, amelynek vonatko-
zásában a miniszter – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt.-vel kötött szerzõdés alapján – alapítói vagy tulajdono-
si jogokat gyakorol, az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban fog-
lalt dokumentumokat nem kell csatolnia.

(5) Külföldi pályázó esetén – amennyiben jogszabály
eltérõen nem rendelkezik – az (1) bekezdés e) pontjának
3–4. alpontjai a magyarországi köztartozások tekintetében
alkalmazandóak, 7. alpontja pedig a pályázóra irányadó
jog (saját jog) szabályai alapján értelmezendõ.

(6) A pályázat kiírója a pályázati felhívásban úgy ren-
delkezhet, hogy amennyiben a határon túli magyar pályázó
a pályázat benyújtását megelõzõ egy év folyamán már
nyújtott be a pályázat kiírójához pályázatot, és nyilatkozik
arról, hogy adataiban az elõzõ pályázathoz benyújtott do-
kumentumokhoz képest változás nem történt, az (1) bekez-
dés a)–c) pontjaiban meghatározott dokumentumokat nem
kell pályázatához csatolnia. Határon túli magyar pályázó
esetén továbbá a pályázat kiírója az (1) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározott dokumentum helyett – amennyiben a
pályázó nyilatkozik arról, hogy rajta kívül álló okból nem
képes azt csatolni – elfogadhat a pályázó létezését megfe-
lelõen igazoló más dokumentumot is, valamint – indokolt
esetben és a pályázati felhívásban rögzített módon – eltér-
het a (2) bekezdésben foglaltaktól az (1) bekezdés b) pont-
jában meghatározott dokumentum tekintetében.

(7) Ha a határon túli magyar pályázó magyarországi
bankszámlával rendelkezõ szervezet befogadó nyilatkoza-
tával rendelkezik, e szervezetnek a pályázathoz – a (2)–(6)

bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével – az (1) be-
kezdésben meghatározott dokumentumok közül csak a
b)–d) pontokban, az e) pont 3–10. alpontjaiban, valamint a
h) pontban meghatározott dokumentumokat kell csatolnia.

A pályázat elbírálása

29. §

(1) Ha a pályázó által benyújtott pályázat nem felel meg
a pályázati felhívásban meghatározott formai követelmé-
nyeknek, és a pályázati felhívás lehetõséget nyújt a hiány-
pótlásra, a pályázat kiírója megfelelõ határidõ tûzésével
– a hibák, hiányosságok egyidejû megjelölése mellett –
felszólítja a pályázót pályázatának kijavítására.

(2) Ha a pályázó a hiánypótlásra visszaadott pályázatot
ismét hibásan, hiányosan nyújtja be, a hibákat nem javítja
ki, illetve a hiányosságokat nem pótolja a megadott határ-
idõn belül, vagy a pályázati felhívás nem ad lehetõséget
hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat
nélkül elutasítható.

30. §

(1) A pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt Érté-
kelõ Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményezi.

(2) A Bizottság a pályázat elbírálásához szükséges ja-
vaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ lejár-
tát követõ 30 napon belül készíti el, majd azt a pályázat ki-
írója 5 napon belül a döntéshozó elé terjeszti. Az elbírálás-
hoz szükséges javaslat elkészítésére elõírt határidõtõl a pá-
lyázat kiírója – indokolt esetben és a pályázati felhívásban
rögzített módon – eltérhet.

(3) A Bizottság javaslatát minden esetben jegyzõkönyv-
ben kell rögzíteni. Ha a pályázat jellege ezt lehetõvé teszi,
a jegyzõkönyvben az adott pályázaton forráshiány miatt
nem támogatott, de szakmailag megfelelõ, támogatásra ér-
demesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell határozni.

31. §

(1) A pályázatok alapján nyújtandó támogatásokról a
döntéshozó a Bizottság javaslatának benyújtásától számí-
tott 30 napon belül dönt. E határidõtõl a pályázat kiírója
– indokolt esetben és a pályázati felhívásban rögzített mó-
don – eltérhet.

(2) A beérkezett pályázatok elbírálását követõen a pá-
lyázat nyerteseirõl a kötelezettségvállaló által aláírt dönté-
si listát kell készíteni, amely tartalmazza a nyertes pályá-
zók adatait, az elnyert támogatás összegét és az ebbõl
tárgyévben kifizetendõ összeget.

(3) A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási
összegeket, a támogatás célját, a támogatott program meg-
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valósítási helyét a pályázat kiírója a döntést követõ 15 na-
pon belül – a honlapján történõ közzététellel – nyilvános-
ságra hozza, ezzel egyidejûleg írásban tájékoztatja a pá-
lyázókat a pályázat eredményérõl.

32. §

Ha a kedvezményezett
a) a támogatási szerzõdés megkötésétõl visszalép, vagy
b) a támogatási döntés érvényét veszti a 33. § (2) be-

kezdése alapján, vagy
c) a kedvezményezett a támogatási szerzõdés megköté-

sét követõen a támogatást nem kívánja igénybe venni,
vagy

d) a felek a támogatást egyoldalúan, illetve közös meg-
egyezéssel felbontják, vagy megszüntetik,
a pályázat kiírója a rendelkezésre álló keretösszeg figye-
lembevételével a szakmailag megfelelõ, de támogatást el
nem nyert pályázók rangsorában a következõ helyen álló
pályázó részére teszi lehetõvé a támogatási szerzõdés
megkötését.

A támogatási szerzõdés és a támogatás folyósítása

33. §

(1) A támogató a kedvezményezettel – a támogatás
igénybevételérõl, felhasználásának feltételeirõl, folyósítá-
sának ütemezésérõl, rendeltetésszerû felhasználásának el-
lenõrzésérõl és elszámolásáról, valamint a szerzõdéssze-
gés jogkövetkezményeirõl, az elállás, felmondás jogáról, a
szerzõdés biztosítékairól – a kedvezményezettek listájá-
nak nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül
támogatási szerzõdésben állapodik meg.

(2) Ha a kedvezményezettnek felróható okból a szerzõ-
déskötésre az (1) bekezdésben megjelölt határidõn belül
nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.

(3) A kedvezményezett a támogatási szerzõdés megkö-
téséig köteles csatolni a pályázati felhívásban meghatáro-
zott, továbbá a támogatónak a rendezett munkaügyi kap-
csolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló
1/2006. (II. 2.) FMM rendelet 2/A. §-ában nevesített köte-
lezettsége teljesítéséhez szükséges okiratokat. A kedvez-
ményezett a támogatási szerzõdésben nyilatkozik továbbá
arról, hogy a pályázatához a 28. § (1) bekezdésében foglal-
tak szerint csatolt dokumentumokban meghatározottak
változatlanul fennállnak.

Elszámolás

34. §

(1) A pályázati úton támogatott kedvezményezettek be-
számolása, illetve a támogatás ellenõrzése a 14–18. §-ban
meghatározott általános szabályok szerint történik.

(2) A pályázat nyertesei részére kifizetendõ támogatási
összeg, továbbá a lebonyolítási költség fedezetére átcso-
portosított forrásokkal a pályázatkezelõ szerv – figyelem-
mel az éves költségvetésében már tervezett kiadások több-
szörös felszámításának tilalmára is – az együttmûködési
megállapodásban rögzített határidõre utólagosan és tétele-
sen szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készít, és
megküldi azt a minisztérium részére.

Értelmezõ rendelkezések

35. §

(1) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezet a
Ptk. 685. §-ának c) pontjában meghatározott szervezet, be-
leértve a költségvetési szervet, az egyesületet, az alapít-
ványt és a köztestületet is.

(2) E rendeletben szereplõ határidõk vonatkozásában az
alábbiak alkalmazandóak:

a) A napokban megállapított határidõbe a közlés, a
kézbesítés, valamint a közzététel napja nem számít be.

b) Ha a határidõ utolsó napja olyan nap, amely nem
munkanap, a határidõ a legközelebbi munkanapon jár le.

c) A postán küldött beadvány elõterjesztési ideje a pos-
tára adás napja.

d) A határidõt kétség esetén megtartottnak kell tekin-
teni.

Záró rendelkezések

36. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen
igényelt támogatások és meghirdetett pályázatok tekinte-
tében kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költség-
vetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
pályázat útján történõ felhasználásának szabályairól szóló
28/2007. (VI. 15.) OKM rendelet. E bekezdés e rendelet
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter
14/2008. (IV. 10.) OKM

rendelete
a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá
tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések

és bizonyítványok felsorolásáról szóló
35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdésének a) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kultu-
rális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva, a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tar-
tozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések és bizonyít-
ványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM ren-
delet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

6. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2005.
szeptember 7.) II. és III. melléklete,

b) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2005.
szeptember 7.) II. és III. mellékletének módosításáról
szóló 1430/2007/EK európai bizottsági rendelet (2007. de-
cember 5.), valamint

c) a személyek szabad mozgása területén elfogadott
egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozása
tekintetében történõ kiigazításáról szóló 2006/100/EK

tanácsi irányelv (2006. november 20.) 1. cikke és mellék-
lete.”

(2) A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tar-
tozó, végbizonyítványnak minõsülõ képzések és bizonyít-
ványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM ren-
delet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamat-
ban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ 30. napon
a hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

3. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2005.
szeptember 7.) II. és III. melléklete,

b) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2005.
szeptember 7.) II. és III. mellékletének módosításáról
szóló 1430/2007/EK európai bizottsági rendelet (2007. de-
cember 5.).

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Melléklet a 14/2008. (IV. 10.) OKM rendelethez 
 
[Melléklet a 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelethez] 
 

I. Szabályozott szakma gyakorlására jogosító képzések 
 

1. Egészségügyi és gyermekgondozási jellegű képzések 
 
Németországban: 
–  egészségügyi és gyermekápoló [Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)], 
–  fizioterapeuta/gyógytornász [Krankengymnast(in)/(Physiotherapeut(in)] [1994. június 1-től a 

„Krankengymnast(in)” szakmai címet megváltoztatták „Physiotherapeut(in)”-ra. Mindazonáltal azok a 
szakemberek, akik ennél korábban szerezték meg oklevelüket, kívánság szerint továbbra is használhatják a korábbi 
„Krankengymnast(in)” címet], 

–  ergotherapeuta [Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in)/(Ergotherapeut(in)], 
–  logopédus (Logopaede/Logopaedin), 
–  ortoptikus [Orthoptist(in)], 
–  államilag elismert képesítésű gyermekgondozó [Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)], 
–  államilag elismert képesítésű gyógypedagógus [Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(-in)], 
–  orvosi laboratóriumi asszisztens [medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assistent(in)], 
–  radiológiai asszisztens [medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)], 
–  izotóp asszisztens [medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik], 
–  állat-egészségügyi technikus [veterinaermedizinisch-technische(r) Assistent(in)], 
–  dietetikus [Diaetassistent(in)], 
–  gyógyszerész technikus (Pharmazieingenieur), amely képesítést 1994. március 31. előtt a Német Demokratikus 

Köztársaságban vagy az új szövetségi tartományok területén szereztek, 
–  geriátriai szakápoló (Altenpflegerin und Altenpfleger) 
–  beszédterapeuta [Sprachtherapeut(in)]; amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább tizenhárom éves oktatás 

és szakképzés szükséges, amely a következőket tartalmazza: 
=  legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy kétéves 

szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén vizsgát kell tenni, 
=  vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább hat hónapos 

munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hónapos, elismert intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki, 
=  vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább egyéves munkahelyi 

gyakorlat vagy legalább egyéves, jóváhagyott intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki. 
 

A Cseh Köztársaságban: 
–  egészségügyi asszisztens (zdravotnický asistent), 

ahol a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai 
oktatást, valamint egy egészségügyi szakközépiskolában teljesített, „maturitní zkouška” vizsgával záruló négyéves 
középfokú szakképzést; 
–  táplálkozási asszisztens (nutriční asistent), 

ahol a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai 
oktatást, valamint egy egészségügyi szakközépiskolában teljesített, „maturitní zkouška” vizsgával záruló négyéves 
középfokú szakképzést. 

 

Olaszországban: 
–  fogtechnikus (odontotecnico), 
–  optikus (ottico), amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább 13 éves oktatás és szakképzés szükséges, amely 

a következőket tartalmazza: 
=  legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy kétéves 

szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén vizsgát kell tenni, 
=  vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább hat hónapos 

munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hónapos, elismert intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki, 
=  vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább egyéves munkahelyi 

gyakorlat vagy legalább egyéves, jóváhagyott intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki. 
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Cipruson: 
–  fogtechnikus (oδoí τoτεχí íτης), 

ahol a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább hatéves általános iskolai 
oktatást, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú szakképzést, amelyet egy egyéves szakmai 
gyakorlat követ; 
–  látszerész (τεχí éκüς oπτéκüς), 

ahol a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább hatéves általános iskolai 
oktatást, egy hatéves középiskolai képzést, az ezt követő kétéves felsőfokú képzést, amelyet egy egyéves szakmai 
gyakorlat követ. 

 

Lettországban: 
–  fogorvosi asszisztens (zobārstniecības māsa), 

ahol a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést, 
egy kétéves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, továbbá hároméves szakmai gyakorlatot, 
melynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni; 
–  orvosi biológiai laboratóriumi asszisztens (biomedicīnas laborants), 

ahol a képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést, 
egy kétéves egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, továbbá az ezt követő kétéves szakmai 
gyakorlatot, melynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni; 
–  fogtechnikus (zobu tehnií is), 

ahol a képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatási képzést, 
egy kétéves egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, továbbá az ezt követő kétéves szakmai 
gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni; 
–  fizioterápiás asszisztens (fizioterapeita asistents), 

ahol a képzés legalább tizenhárom év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy legalább tízéves közoktatást, egy 
hároméves, egészségügyi oktatási intézményben folytatott szakképzést, továbbá az ezt követő kétéves szakmai 
gyakorlatot, amelynek végén a szakterületre vonatkozó vizsga letételét igazoló bizonyítványt kell szerezni. 

 

Luxemburgban: 
–  radiológiai asszisztens [assistant(e) technique médical(e) en radiologie], 
–  orvosi laboratóriumi asszisztens [assistant(e) technique médical(e) de laboratoire], 
–  pszichiátriai szakápoló [infirmier/iere psychiatrique], 
–  sebészasszisztens-technikus [assistant(e) technique médical(e) en chirurgie], 
–  gyermekgyógyászati ápoló [infirmier(ère) en pédiatrie],  
–  aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápoló [infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation], 
–  masszőr [masseur], 
–  gyermekgondozó (éducateur/trice); amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább 13 éves oktatás és 

szakképzés szükséges, amely a következőket tartalmazza: 
=  legalább hároméves, vizsgával záruló szakképzés szakiskolában, bizonyos esetekben egy- vagy kétéves 

szaktanfolyammal kiegészítve, amely végén vizsgát kell tenni, 
=  vagy legalább két és fél éves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább hat hónapos 

munkahelyi gyakorlat vagy legalább hat hónapos, elismert intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki, 
=  vagy legalább kétéves, vizsgával záruló szakiskolai tanulmányok, amelyet legalább egyéves munkahelyi 

gyakorlat vagy legalább egyéves, jóváhagyott intézményben letöltendő szakmai gyakorlat egészít ki. 
 

Hollandiában: 
–  állatorvosi asszisztens (dierenartsassistent), 

amely képesítés megszerzéséhez összesen legalább tizenhárom éves oktatás és szakképzés szükséges, amely a 
következőket tartalmazza: három év szakképzés szakiskolában (»MBO«-rendszer), vagy három év szakképzés a duális 
gyakornoki rendszerben (»LLW«), mindkettőt záróvizsga követi. 

 

Ausztriában: 
–  gyermek- és ifjúsági szakápoló (spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege), 

Az általános képzés és a szakképzés összesen legalább tizenhárom évig tart, ezen belül legalább tíz év általános 
oktatásból és három év ápolóképző szakiskolában végzett szakképzésből áll, és sikeres vizsga esetén oklevél 
megszerzésével zárul. 
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–  pszichiátriai szakápoló (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege), 
Az általános képzés és a szakképzés összesen legalább tizenhárom évig tart, ezen belül legalább tíz év általános 

oktatásból és három év ápolóképző szakiskolában végzett szakképzésből áll, és sikeres vizsga esetén oklevél 
megszerzésével zárul. 
–  kontaktlencse-optikus (Kontaktlinsenoptiker), 
–  pedikűrös (Fusspfleger), 
–  hallókészülék-technikus (Hoergeraeteakustiker), 
–  gyógyáru-kereskedő (Drogist), 

amely képzések legalább tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább ötéves 
képzést meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen kapott képzésből, 
részben szakképzési intézetben biztosított képzésből álló szakmai képzésre, illetve szakmai gyakorlati és képzési 
időszakra osztva, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok képzésére való jogosultság 
megszerzéséért, 
–  masszőr (Masseur), 

amely képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelent, beleértve ötéves képzést 
meghatározott képzési rendszerben, amely kétéves időtartamú szakmai képzést, kétéves szakmai gyakorlati és képzési 
időszakot és egyéves képzést foglal magában, amelyet szakvizsga követ a szakma gyakorlására és a gyakornokok 
képzésére való jogosultság megszerzéséért, 
–  óvodai dolgozó (Kindergaertner/in), 
–  gyermekgondozó (Erzieher), 

amely képzések tizenhárom év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve ötéves szakosított iskolai 
szakképzést, amelyet záróvizsga követ. 

 

Szlovákiában: 
–  alapfokú művészeti iskolai tánctanár (učitel’ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách), 

ahol a képzés legalább tizennégy és fél év időtartamú oktatást jelent, beleértve egy nyolcéves általános iskolai 
képzést, egy négyéves szakirányú középiskolai képzést, valamint öt félév táncpedagógiai képzést; 
–  oktató speciális oktatási intézményben és szociális ellátási intézményben (vychovávatel’ v špeciálnych výchovných 

zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb), 
ahol a képzés legalább tizennégy év időtartamú oktatást jelent, beleértve nyolc/kilenc év általános iskolai képzést, 

egy négyéves időtartamú pedagógiai szakközépiskolai vagy egyéb középiskolai képzést, valamint egy további 
kétéves, nem nappali tagozatos pedagógiai tanfolyamot. 
 
 

2. Kézműipari ágazat „mester” szinten („mester/Meister/maitre”) 
 
Dániában: 
–  látszerész (optometrist), 

amely képzés teljes időtartama tizennégy év, beleértve az ötéves szakképzés időtartamát is, amely a képzést nyújtó 
intézményben folytatott két és fél éves elméleti képzésből, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai gyakorlatból 
áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres letételét 
követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára; 
–  ortopédiai műszerész (ortopaedimekaniker), 

amely képzés teljes időtartama tizenkét és fél év, beleértve a három és fél éves szakképzés időtartamát is, amely a 
képzést nyújtó intézményben folytatott hat hónapos elméleti képzésből, valamint hároméves munkahelyi szakmai 
gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres 
letételét követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára; 
–  ortopédiai lábbeli készítő (ortopaediskomager), 

amely képzés teljes időtartama tizenhárom és fél év, beleértve a négy és fél éves szakképzés időtartamát is, amely a 
képzést nyújtó intézményben megtartott kétéves elméleti képzésből, valamint két és fél éves munkahelyi szakmai 
gyakorlatból áll, amelynek végén az ipari tevékenységnek megfelelő elismert vizsgát kell tenni, és a vizsga sikeres 
letételét követően a vizsgázó jogosult a „Mester” cím használatára. 

 

Németországban: 
–  látszerész (Augenoptiker), 
–  fogtechnikus (Zahntechniker), 
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–  ortopédiai technikus (Orthopädietechniker), 
–  hallókészülék-készítő (Hoergeraeteakustiker), 
–  ortopédiai cipész (Orthopaedieschuhmacher). 

 

Luxemburgban: 
–  látszerész (opticien), 
–  fogtechnikus (mécanicien dentaire), 
–  hallókészülék-készítő (audioprothésiste), 
–  ortopédiai műszerész/ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (mécanicien orthopédiste/bandagiste), 
–  ortopédiai cipész (orthopédiste-cordonnier), 

amely képzések teljes képzési ideje tizennégy év, beleértve a legalább ötéves, meghatározott képzési rendszerű 
képzést, amely a képzést nyújtó intézményben folytatott elméleti képzésből, valamint munkahelyi szakmai 
gyakorlatból áll, amely végén vizsgát kell tenni, amely a szakipari tevékenységnek önálló vállalkozóként vagy 
alkalmazottként való gyakorlására jogosít. 

 

Ausztriában: 
–  ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (Bandagist), 
–  fűzőkészítő (Miederwarenerzeuger), 
–  optikus (Optiker), 
–  ortopédiai cipész (Orthopaedieschuhmacher), 
–  ortopédiai technikus (Orthopaedietechniker), 
–  fogtechnikus (Zahntechniker), 
–  kertész (Gaertner), 

amely képzések legalább tizennégy év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább ötéves 
képzést meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folytatott 
képzésre, részben szakképzési intézetben folytatott képzésből álló gyakornoki képzésre, illetve legalább kétéves 
szakmai gyakorlati és képzési időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok 
képzésére és a „Meister” cím használatára való jogosultság megszerzése céljából; 
–  mezőgazdasági mester (Meister in der Landwirtschaft), 
–  a vidéki házi gazdálkodás mestere (Meister in der laendlichen Hauswirtschaft), 
–  kertészeti mester (Meister im Gartenbau), 
–  a zöldségkertészet mestere (Meister im Feldgemüsebau), 
–  gyümölcstermesztési és -feldolgozási mester (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung), 
–  szőlőtermesztési és borászmester (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft), 
–  tejtermelő mester (Meister in der Molkerei- und Kaesereiwirtschaft), 
–  lótenyésztő mester (Meister in der Pferdewirtschaft), 
–  haltenyésztő mester (Meister in der Fischereiwirtschaft), 
–  baromfitenyésztő mester (Meister in der Geflügelwirtschaft), 
–  méhészmester (Meister in der Bienenwirtschaft), 
–  erdészmester (Meister in der Forstwirtschaft), 
–  erdőtelepítési és erdészeti mérnök mester (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft), 
–  a mezőgazdasági raktározás mestere (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung), 

amely képzések legalább tizenöt év időtartamú oktatást és szakképzést jelentenek, beleértve legalább hatéves 
képzést meghatározott képzési rendszerben, legalább három év időtartamú, részben a munkahelyen folytatott 
képzésre, részben szakképzési intézetben folytatott képzésből álló szakmai képzésre, illetve hároméves szakmai 
gyakorlati és képzési időszakra osztva, amelyet mestervizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére és 
a „Meister” cím használatára való jogosultság megszerzéséért. 

 

Lengyelországban: 
–  szakmai tárgyakat oktató tanár (nauczyciel praktycznej nauki zawodu), 

ahol a képzés időtartama 
(i) nyolc év általános iskolai képzés, öt év középiskolai szakképzés vagy a megfelelő területen szerzett ezzel 

egyenértékű középiskolai képzés, amelyet egy összesen legalább százötven órából álló pedagógiai képzés, illetve 
munkavédelmi és munka-egészségügyi kurzus követ; továbbá azon a területen szerzett kétéves szakmai tapasztalat, 
amelyen az adott személy tanítani fog; vagy 

(ii) nyolc év általános iskolai képzés, öt év középiskolai szakképzés, valamint ezt követően egy felsőfokú 
pedagógiai oktatási intézmény elvégzését tanúsító oklevél; vagy 
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(iii) nyolc év általános iskolai képzés, két-három év alapszintű középiskolai szakképzés, az adott szakterületen 
mesterlevéllel igazolt legalább hároméves szakmai tapasztalat, valamint ezt követően egy összesen legalább százötven 
órából álló pedagógiai képzés. 

 

Szlovákiában: 
–  szakoktató (majster odbornej výchovy), 

ahol a képzés legalább tizenkét év időtartamú oktatást jelent, beleértve nyolc év általános iskolai képzést, egy 
négyéves szakképzést (teljes középiskolai szakképzés és/vagy a megfelelő – azonos – területen szakmai képzésben 
való részvételt vagy szakmai tanfolyam elvégzését), összesen legalább hároméves szakmai tapasztalat igazolását azon 
a területen, amelyen az adott személy a teljes képzést vagy szakmai képzést elvégezte, valamint kiegészítő pedagógiai 
tanulmányok teljesítését tanári képesítést nyújtó karon vagy műszaki egyetemeken; vagy teljes középiskolai képzés és 
szakmai képzés a megfelelő (azonos) szakképzés vagy szakmai kurzus keretében, legalább három év szakmai 
tapasztalat azon a területen, amelyen az adott személy a képzést vagy szakmai képzést elvégezte, és kiegészítő 
pedagógiai tanulmányok végzése tanári képesítést nyújtó karon, illetve 2005. szeptember 1-jével bezárólag speciális 
pedagógiai képzés, amelyet a módszertani központok speciális oktatási intézményekben szerveznek szakoktatók 
számára, kiegészítő pedagógiai tanulmányok nélkül. 
 
 

2a Meister/Mester (a Meister/Mester cím használatára jogosító iskolai és szakképzés) a következő szakmákban: 
 
Németországban: 
–  fémmunkás (Metallbauer), 
–  orvosi műszerész (Chirurgiemechaniker), 
–  karosszérialakatos- és autógyártó (Karosserie- und Fahrzeugbauer), 
–  gépjárműtechnikus (Kraftfahrzeugtechniker), 
–  kerékpár- és motorkerékpár-szerelő (Zweiradmechaniker), 
–  hűtőberendezés-szerelő (Kälteanlagenbauer), 
–  számítástechnikus (Informationstechniker), 
–  mezőgazdaságigép-szerelő (Landmaschinenmechaniker), 
–  puskaműves (Büchsenmacher), 
–  bádogos (Klempner), 
–  vízvezeték- és fűtésszerelő (Installateur und Heizungsbauer), 
–  elektrotechnikus (Elektrotechniker), 
–  villamosgépgyártó (Elektromaschinenbauer), 
–  hajóépítő (Boots- und Schiffbauer), 
–  kőműves és betonépítő (Maurer und Betonbauer), 
–  tűzhely- és légfűtésépítő (Ofen- und Luftheizungsbauer), 
–  ács (Zimmerer), 
–  tetőfedő (Dachdecker), 
–  útépítő (Straßenbauer), 
–  hő- és hangszigetelő (Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer), 
–  kútépítő (Brunnenbauer), 
–  kőfaragó és kőszobrász (Steinmetz und Steinbildhauer), 
–  stukkókészítő (Stuckateur), 
–  szobafestő és mázoló (Maler und Lackierer), 
–  állványozó (Gerüstbauer), 
–  kéményseprő (Schornsteinfeger), 
–  finomműszerész (Feinwerkmechaniker), 
–  asztalos (Tischler), 
–  kötélverő (Seiler), 
–  pék (Bäcker), 
–  cukrász (Konditor), 
–  hentes (Fleischer), 
–  fodrász (Frisör), 
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–  üveges (Glaser), 
–  üvegfúvó és üvegkészülék-gyártó (Glasbläser und Glasapparatebauer), 
–  vulkanizáló és gumijavító (Vulkaniseur und Reifenmechaniker); 

 

Luxemburgban: 
–  pék-cukrász (boulanger-pâtissier), 
–  cukrász, csokoládé- és fagylaltkészítő (pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier), 
–  hentes (boucher-charcutier), 
–  lóhúsfeldolgozó hentes (boucher-charcutier-chevalin), 
–  étkeztető (traiteur), 
–  molnár (meunier), 
–  szabó (tailleur-couturier), 
–  kalapos (modiste-chapelier), 
–  szűcs (fourreur), 
–  csizmadia-cipész (bottier-cordonnier), 
–  órás (horloger), 
–  ékszerész-ötvös (bijoutier-orfèvre), 
–  fodrász (coiffeur), 
–  kozmetikus (esthéticien), 
–  általános műszerész (mécanicien en mécanique générale), 
–  felvonó-, teherfelvonó-, mozgólépcső- és árukezelőberendezés-szerelő (installateur d’ascenseurs, de montecharges, 

d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention), 
–  puskaműves (armurier), 
–  kovács (forgeron), 
–  ipari és építőipari gépszerelő (mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction), 
–  gépjármű- és motorkerékpár-szerelő és autóvillamossági műszerész (mécanicien-électronicien d’autos et de motos), 
–  karosszériaépítő és -javító (constructeur réparateur de carosseries), 
–  gépjármű karosszériajavító és festő (débosseleur-peintre de véhicules automoteurs), 
–  csévélőmunkás (bobineur), 
–  audiovizuális elektrotechnikus (électronicien d’installations et d’appareils audiovisuels), 
–  kábelhálózat-építő és -javító (constructeur réparateur de réseaux de télédistribution), 
–  irodafelszerelési és informatikai elektrotechnikus (électronicien en bureautique et en informatique), 
–  mezőgazdasági és borászati gépész (mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles), 
–  rézműves (chaudronnier), 
–  horganyzó (galvaniseur), 
–  gépjárműszakértő (expert en automobiles), 
–  építőipari vállalkozó (entrepreneur de construction), 
–  útépítő vállalkozó (entrepreneur de voirie et de pavage), 
–  betonaljzat-készítő (confectionneur de chapes), 
–  hő-, hang- és vízszigetelő technikus (entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d’étanchéité), 
–  fűtés- és vízvezetékszerelő (installateur de chauffage-sanitaire), 
–  hűtőgépszerelő (installateur frigoriste), 
–  villanyszerelő (électricien), 
–  fényreklámszerelő (installateur d’enseignes lumineuses), 
–  kommunikációs és informatikai elektrotechnikus (électronicien en bureautique et en informatique), 
–  riasztó- és biztonságiberendezés-szerelő (installateur de systèmes d’alarmes et de sécurité), 
–  műbútorasztalos (menuisier-ébéniste), 
–  parkettázó (parqueteur), 
–  előregyártottelem-beszerelő (poseur d’éléments préfabriqués), 
–  ablaktábla-, zsalu-, ponyva- és redőnykészítő és -szerelő (fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et 

de store), 
–  fémszerkezet-gyártó (entrepreneur de constructions métalliques), 
–  kemenceépítő (constructeur de fours), 
–  tetőfedő-bádogos (couvreur-ferblantier), 
–  ács (charpentier), 
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–  márvány- és kőfaragó (marbrier-tailleur de pierres), 
–  hidegburkoló (carreleur), 
–  álmennyezet- és homlokzatépítő (plafonneur-façadier), 
–  festő-dekoratőr (peintre-décorateur), 
–  üveges-tükörkészítő (vitrier-miroitier), 
–  kárpitos-lakberendező (tapissier-décorateur), 
–  kandalló- és cserépkályha-készítő, -építő (constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence), 
–  nyomdász (imprimeur), 
–  médiaoperátor (opérateur média), 
–  szitanyomó (sérigraphe), 
–  könyvkötő (relieur), 
–  orvosi és sebészeti műszerész (mécanicien de matériel médico-chirurgical), 
–  gépjárművezetés-oktató (instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs), 
–  fémborítás- és fémtetőkészítő, -szerelő (fabricant poseur de bardages et toitures métalliques), 
–  fényképész (photographe), 
–  hangszerkészítő, -javító (fabricant réparateur d'instruments de musique), 
–  úszásoktató (instructeur de natation); 

 

Ausztriában: 
–  építésvezető (Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten), 
–  pék (Bäcker), 
–  kútépítő (Brunnenmeister), 
–  tetőfedő (Dachdecker), 
–  elektrotechnikus (Elektrotechnik), 
–  hentes (Fleischer), 
–  fodrász és parókakészítő (stylist) (Friseur und Perückenmacher (Stylist)), 
–  gáz- és vízvezeték-szerelő (Gas- und Sanitärtechnik), 
–  üveges (Glaser), 
–  üvegező és síküvegcsiszoló (Glasbeleger und Flachglasschleifer), 
–  üvegfúvó és üvegkészülék-gyártó (Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung), 
–  öblösüveg-csiszoló és -nemesítő (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler 

[verbundenes Handwerk]), 
–  fazekas (Hafner), 
–  fűtésszerelő (Heizungstechnik), 
–  szellőzéstechnikus (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Lüftungstechnik [verbundenes Handwerk]), 
–  hűtő- és klímaberendezés-szerelő (Kälte- und Klimatechnik), 
–  kommunikációs technikus (Kommunikationselektronik), 
–  cukrász, beleértve a mézeskalács-, kandírozottgyümölcs-, fagylalt- és csokoládékészítőt (Konditor [Zuckerbäcker] 

einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung), 
–  gépjárműtechnikus (Kraftfahrzeugtechnik), 
–  karosszérialakatos, beleértve a karosszériafestőt és -fényezőt (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Karosseriebauer 

einschl. Karosseriespengler u. -lackierer [verbundenes Handwerk]), 
–  műanyag-feldolgozó (Kunststoffverarbeitung), 
–  szobafestő és mázoló (Maler und Anstreicher), 
–  fényező (Lackierer), 
–  aranyozó és díszítő (Vergolder und Staffierer), 
–  táblakészítő (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Schilderherstellung [verbundenes Handwerk]), 
–  villamosgép-gyártási és automatizálási mechatronikus (Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung), 
–  elektronikai mechatronikus (Mechatroniker f. Elektronik), 
–  iroda- és számítástechnikus (Büro- und EDV-Systemtechnik), 
–  gépipari és gyártástechnikai mechatronikus (Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik), 
–  orvosiműszer-mechatronikus (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Mechatroniker f. Medizingerätetechnik 

[verbundenes Handwerk]), 
–  felületkezelő technikus (Oberflächentechnik), 
–  fémműves tervező (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Metalldesign [verbundenes Handwerk]), 
–  lakatos (Schlosser), 



 
 
 
 
15. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1547 

–  kovács (Schmied), 
–  mezőgazdaságigép-szerelő (Landmaschinentechnik), 
–  vízvezeték-szerelő (Spengler), 
–  rézműves (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Kupferschmied [verbundenes Handwerk]), 
–  kőfaragó, beleértve a műkőkészítőt és a mozaikkészítőt (Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und 

Terrazzomacher), 
–  stukkókészítő és vakoló (Stukkateur und Trockenausbauer), 
–  asztalos (Tischler), 
–  modellépítő (Modellbauer), 
–  kádár (Binder), 
–  esztergályos (Drechsler), 
–  hajóépítő (Bootsbauer), 
–  szobrász (kapcsolt kézműipari tevékenység) (Bildhauer [verbundenes Handwerk]), 
–  vulkanizáló (Vulkaniseur), 
–  fegyverműves (puskaműves), beleértve a fegyverkereskedőt (Waffengewerbe [Büchsenmacher] einschl. des 

Waffenhandels), 
–  hő- és hangszigetelő, tűzvédelmi szakember (Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer), 
–  ácsmester (Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten), 
 

Az általános és a szakképzés teljes időtartama legalább tizenhárom év, beleértve egy legalább hároméves, részben a 
munkahelyen kapott képzésből, részben szakképzési intézményben biztosított képzésből álló szakmai képzést 
meghatározott képzési rendszerben, amelyet vizsga és elméleti, valamint gyakorlati képzésből álló, legalább egyéves 
mesterképzés követ. A kézműipari mestervizsga sikeres megszerzése feljogosít a szakma önálló vállalkozásban való 
gyakorlására, tanulók képzésére és a Meister/Mester cím viselésére. 
 
 

3. Tengerhajózási ágazat 
 

A) Tengeri közlekedés 
 
Cseh Köztársaságban: 
–  fedélzeti asszisztens (palubní asistent), 
–  navigációs őrszolgálat ellátásával megbízott tiszt (námořní poručík), 
–  első tiszt (první palubní důstojník), 
–  kapitány (kapitán), 
–  géptisztjelölt (strojní asistent), 
–  gépüzemi őrszolgálatért felelős tiszt (strojní důstojník), 
–  másodgéptiszt (druhý strojní důstojník), 
–  gépüzemvezető (první strojní důstojník), 
–  elektrotechnikus (elektrotechnik), 
–  elektrotechnikus üzemvezető (elektrodůstojník). 

 

Dániában: 
–  hajóskapitány (skibsfrer), 
–  első tiszt (overstyrmand), 
–  kormányos, fedélzeti tiszt (enestyrmand, vagthavende styrmand), 
–  fedélzeti tiszt (vagthavende styrmand), 
–  gépüzemvezető (maskinchef), 
–  első géptiszt (1. maskinmester), 
–  géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt (1. maskinmester/vagthavende maskinmester). 

 

Németországban: 
–  hajóskapitány part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón (Kapitaen AM), 
–  hajóskapitány part menti (szállításban részt vevő) hajón (Kapitaen AK), 
–  fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) nagy hajón (Nautischer Schiffsoffizier AMW), 
–  fedélzeti tiszt part menti (szállításban részt vevő) hajón (Nautischer Schiffsoffizier AKW), 
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–  C minősítésű gépüzemvezető (Schiffsbetriebstechniker CT – Leiter von Maschienenanlagen), 
–  C minősítésű gépkezelő (Schiffsmaschinist CMa – Leiter von Maschienenanlagen), 
–  C minősítésű hajógép-üzemvezető (Schiffsbetriebstechniker CTW), 
–  C minősítésű hajógépkezelő – önálló szolgálatot teljesítő géptiszt (Schiffsmaschinist CMaW – Technischer 

Alleinoffizier). 
 

Olaszországban: 
–  fedélzeti tiszt (ufficiale di coperta), 
–  géptiszt (ufficiale di macchina). 

 

Lettországban: 
–  villamossági géptiszt hajókon (kuģu elektromehānií is), 
–  hűtőberendezés-kezelő (kuģa saldηπanas iekārtu maπīnists). 

 

Hollandiában: 
–  első tiszt [part menti (szállításban részt vevő) hajón] (kiegészítő képzéssel) [stuurman kleine handelsvaart (met 

aanvulling)], 
–  (okleveles) gépüzemvezető (diploma motordrijver), 
–  VTS tisztviselő (VTS-functionaris). 

 

Romániában: 
a képzés célja: 

–  tengeri kormányos („timonier maritim”), 
amelyekhez a következő képzések szükségesek: 

 

Romániában: 
–  tengeri kormányos („timonier maritim”): 

1. 18 életévét betöltött személy; 
2. a) rendelkezik a megfelelő tengerész képzettségi tanúsítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok); tengeri 

hajón töltött 24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített tengerészként, amelyből legalább 12 hónapot az elmúlt öt évben 
teljesített; részt vett elismert képzésen, amely előlépteti végrehajtási szintre (7 napos); vagy 

b) rendelkezik a megfelelő tengerész képzettségi tanúsítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok) és 
rendelkezik a tengerészeti mobil szolgálat területén rádiókezelő, műszaki kezelő képzettségi tanúsítvánnyal; 24 
hónapos tengeri szolgálatot teljesített tengerészként és a tengerészeti mobil szolgálat területén rádiókezelőként, 
műszaki kezelőként, vagy GMDSS-GOC kezelőként; részt vett elismert képzésen, amely előlépteti végrehajtási 
szintre (7 napos). 

 

A Cseh Köztársaságban: 
(i) fedélzeti asszisztens (palubní asistent) 
20. életévét betöltött személy, aki „maturitní zkouška” vizsgával záruló, tengerészeti akadémia vagy tengerészeti 

főiskola navigációs tanszékén szerzett képzést, kiegészítve a tanulmányok ideje alatt teljesített legalább hat hónapos 
tengeri szolgálattal, vagy legalább kétéves, hajón töltött tengeri szolgálat teljesítése navigációs őrszolgálat ellátásáért 
felelős legénységi tagként, továbbá az STCW-egyezmény (az 1978. évi Nemzetközi egyezmény a tengerészek 
képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) egy szerződő felének tengerészeti akadémiája vagy főiskolája 
által szervezett képzés elvégzése, amely megfelel az egyezmény A-II/1 szakaszában meghatározott 
követelményeknek, és egy sikeres vizsga letétele az MTC (a Cseh Köztársaság tengeri fuvarozási bizottsága) által 
elismert vizsgabizottság előtt; 

(ii) navigációs őrszolgálat ellátásával megbízott tiszt (námořní poručík) 
tengerészeti akadémiai vagy főiskolai végzettség esetén ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon 

fedélzeti asszisztensi beosztásban töltött, legalább hat hónapos szolgálati idő, vagy egyéves szolgálati idő egy elismert 
tanfolyam elvégzését követően, beleértve egy legalább hat hónapos szolgálati időt navigációs őrszolgálat ellátásáért 
felelős legénységi tagként, valamint megfelelően vezetett és érvényesített fedélzeti képzési könyv tisztjelöltek részére; 

(iii) első tiszt (první palubní důstojník) 
ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon navigációs őrszolgálati tiszti alkalmassági bizonyítvány és 

legalább ebben a minőségben szerzett tizenkét hónapos tengeri szolgálat; 
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(iv) kapitány (kapitán) 
1. ötszáz és háromezer közötti bruttó űrtartalmú hajókon parancsnoki szolgálati bizonyítvány, 
2. háromezer vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti képesítési bizonyítvány és legalább hat 

hónapos elismert tengeri szolgálat az ötszáz vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti minőségben, és 
legalább hat hónapos elismert tengeri szolgálat háromezer vagy ezt meghaladó bruttó űrtartalmú hajókon első tiszti 
minőségben; 

(v) géptisztjelölt (strojní asistent) 
20. életévét betöltött személy, akinek a képzése tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskolai végzettség – 

tengerészeti gépüzemi szakon, mely tartalmaz legalább hat hónapos, hajón töltött elismert tengeri szolgálatot; 
(vi) gépüzemi őrszolgálatért felelős tiszt (strojní důstojník) 
tengerészeti akadémiai vagy főiskolai végzettség és legalább hat hónapos igazolt tengeri szolgálat teljesítése 

géptisztjelölti minőségben; 
(vii) másodgéptiszt (druhý strojní důstojník) 
legalább tizenkét hónapos elismert tengeri szolgálat harmadgéptiszti minőségben 750 kW, vagy nagyobb főgép-

teljesítményű hajókon; 
(viii) gépüzemvezető (první strojní důstojník) 
megfelelő másodgéptiszti szolgálati bizonyítvány 3000 kW vagy nagyobb főgép-teljesítményű hajókon és e 

minőségben legalább hat hónapos elismert tengeri szolgálat; 
(ix) elektrotechnikus (elektrotechnik) 
18. életévét betöltött személy, akinek a képzése tengerészeti vagy egyéb akadémia villamosmérnöki szakán történt, 

illetve „maturitní zkouška” vizsgával záruló műszaki iskolai vagy elektrotechnikusi mérnöki főiskolai képzésben vett 
részt, továbbá legalább tizenkét hónapos villamosmérnöki területen teljesített elismert szakmai gyakorlatot; 

(x) elektrotechnikus üzemvezető (elektrodůstojník) 
tengerészeti akadémia vagy tengerészeti főiskola tengerészeti villamosmérnöki kar vagy egyéb műszaki akadémia, 

illetve középiskola villamosmérnöki szakirányban, ahol minden képzés „maturitní zkouška” vizsgával vagy 
záróvizsgával zárul, továbbá legalább tizenkét hónapos tengeri szolgálat elektrotechnikusi minőségben, fenti 
akadémiai és főiskolai végzettséggel, illetve huszonnégy hónapos szolgálat középiskolai végzettség esetén. 

 

Dániában: 
kilenc év általános iskolai képzés, amelyet tizenhét-harminchat hónapos alapképzés és/vagy tengeri szolgálat követ, 

kiegészítve a következőkkel: 
(i) fedélzeti tisztek esetében egyéves szakképzés, 
(ii) egyéb beosztásokban hároméves szakképzés. 

 

Németországban: 
a teljes képzési idő tizennégy-tizennyolc év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést és egy év tengeren töltött 

szolgálati időt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés követ, ahol szükséges, kétéves navigációs gyakorlat 
teljesítésével kiegészítve. 

 

Lettországban: 
(i) villamossági géptiszt hajókon (kuģu elektromehānií is), 
18. életévét betöltött személy, akinek a képzésének teljes időtartama legalább tizenkét és fél év, beleértve legalább 

kilenc év általános iskolai képzést, és legalább hároméves szakképzést, továbbá legalább hat hónapos tengeri 
szolgálati idő elektrotechnikusi minőségben vagy villamosmérnök-asszisztensként 750 kW vagy nagyobb főgép-
teljesítményű hajókon. A szakképzés egy, az illetékes hatóság előtt tett speciális vizsgával zárul a Közlekedési 
Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak megfelelően; 

(ii) hűtőberendezés-kezelő (kuģa saldηπanas iekārtu maπīnists), 
18. életévét betöltött személy, akinek a képzésének teljes időtartama legalább tizenhárom év, beleértve legalább 

kilenc év általános iskolai képzést, és legalább hároméves szakoktatást, továbbá legalább tizenkét hónapos tengeri 
szolgálat hűtőmérnök-asszisztensi minőségben. A szakképzés egy, az illetékes hatóság előtt tett speciális vizsgával 
zárul a Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott képzési programnak megfelelően. 

 

Olaszországban: 
a teljes képzési idő tizenhárom év, amelynek része a legalább ötéves, vizsgával záruló szakképzés, ahol szükséges, 

szakmai gyakorlattal kiegészítve. 
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Hollandiában: 
(i) az első tiszt part menti szállításban részt vevő hajón (kiegészítő képzéssel) [stuurman kleine handelsvaart (met 

aanvulling)], és az (okleveles) gépüzemvezető (diploma motordrijver) esetében a teljes képzési idő tizennégy év, 
amelyből legalább két évet szakképzési intézményben kell eltölteni, tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal 
kiegészítve, 

(ii) a VTS tisztviselő (VTS-functionaris) esetében a teljes képzési idő legalább tizenöt év, amelyből legalább három 
év felsőszintű szakképzés (HBO) vagy középszintű szakképzés (MBO), amelyet legalább tizenkét heti elméleti 
képzést tartalmazó nemzeti és regionális szakosító képzések követnek, amelyek mindegyikét záróvizsga követi, 
és amely képzésnek a nemzetközi STCW-egyezmény (az 1978. évi Nemzetközi egyezmény a tengerészek képzéséről, 
képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról) hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie. 

 

Romániában: 
–  tengeri kormányos („timonier maritim”): 

1. 18. életévét betöltött személy; 
2. a) rendelkezik a megfelelő tengerész képzettségi tanúsítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok); tengeri 

hajón 24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített tengerészként, amelyből legalább 12 hónapot az elmúlt öt évben 
teljesített; részt vett elismert képzésen, amely előlépteti végrehajtási szintre (7 napos); vagy 

b) rendelkezik a megfelelő tengerész képzettségi tanúsítvánnyal (középiskolai tengerészeti tanulmányok) és 
rendelkezik a tengerészeti mobil szolgálat területén rádiókezelő, műszaki kezelő képzettségi tanúsítvánnyal; 
24 hónapos tengeri szolgálatot teljesített tengerészként és a tengerészeti mobil szolgálat területén rádiókezelőként, 
műszaki kezelőként, vagy GMDSS-GOC kezelőként; részt vett elismert képzésen, amely előlépteti végrehajtási 
szintre (7 napos). 
 
 

B) Tengeri halászat 
 
Németországban: 
–  mélytengeri halászati kapitány (Kapitaen BG/Fischerei), 
–  part menti halászati kapitány (Kapitaen BLK/Fischerei), 
–  fedélzeti tiszt, mélytengeri halászat (Nautiseher Schiffsoffizier BGW/Fischerei), 
–  fedélzeti tiszt, part menti halászat (Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei); 

 

Hollandiában: 
–  első tiszt/első géptiszt V (stuurman werktuigkundige V), 
–  gépész IV (halászhajó) (werktuigkundige IV visvaart), 
–  első tiszt IV (halászhajó) (stuurman IV visvaart), 
–  első tiszt/első géptiszt VI (stuurman werktuigkundige VI), 

amely foglalkozások gyakorlásához a következő képzések szükségesek: 
–  Németországban a teljes képzési idő tizennégy-tizennyolc év, beleértve a hároméves szakmai alapképzést és egy év 

tengeren töltött szolgálati időt, amelyet egy- vagy kétéves szakképzés követ, ha szükséges, kétéves navigációs 
gyakorlattal kiegészítve, 

–  Hollandiában a teljes képzési idő tizenhárom-tizenöt év, amelyből legalább két évet szakképző intézményben kell 
eltölteni tizenkét hónapos szakmai gyakorlattal kiegészítve, 
és amely képzéseknek a Torremolinosi egyezmény (Nemzetközi egyezmény a halászhajók biztonságáról, 1977) 

hatálya alatt elismert képzésnek kell lennie. 
 
 

4. Technikai ágazatok 
 
A Cseh Köztársaságban: 
–  engedéllyel rendelkező technikus, engedéllyel rendelkező földmérő (autorizovaný technik, autorizovaný stavitel): 

a képzés teljes időtartama legalább kilenc év, beleértve egy „maturitní zkouška” vizsgával (műszaki 
szakközépiskolai vizsga) záruló négyéves műszaki szakközépiskolai szakképzést, és az 50/1976 Sb. sz. törvénynek 
(építésügyi törvény), illetve a 360/1992 Sb. sz. törvénynek megfelelően az építőipar egyes szakmai tevékenységeinek 
végzését lehetővé tevő szakmai képesítő vizsgával záruló öt év szakmai gyakorlatot; 
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–  vasúti járművezető (fyzická osoba řídící drážní vozidlo): 
a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint 

egy legalább négyéves középiskolai szakképzést, amely egy „maturitní zkouška” vizsgával zárul és a gépjárművek 
hajtóerejével kapcsolatos záróvizsgával végződik; 
–  pályaátvizsgáló technikus (drážní revizní technik): 

a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint 
egy gépipari vagy egy elektrotechnikai szakközépiskolában elvégzendő legalább négyéves, „maturitní zkouška” 
vizsgával záruló középiskolai szakképzést; 
–  gépjárművezető oktató (učitel autoškoly): 

24. életévét betöltött személy, akinek képzéséhez legalább tizenkét év képzés szükséges, beleértve egy legalább 
nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy, a közlekedésre vagy a gépészetre specializálódott, legalább 
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést; 
–  gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző államilag elismert technikus (kontrolní technik STK): 

21. életévét betöltött személy, akinek képzése legalább tizenkét év időtartamú, beleértve egy legalább nyolcéves 
általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai 
szakképzést, és amelyet egy legalább kétéves műszaki gyakorlat követ. Az érintett személynek rendelkeznie kell 
gépkocsivezetői engedéllyel, a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepelhet, továbbá el kell végeznie egy legalább 
százhúsz órás speciális képzést államilag elismert technikusok számára, amelynek a végén sikeres vizsgát kell tennie; 
–  gépjárművek kipufogógázát vizsgáló szerelő (mechanik mģření emisí): 

a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést és egy 
négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést, továbbá hároméves műszaki gyakorlat 
teljesítése, végül „a gépjárművek kipufogógázát vizsgáló szerelők” számára szervezett nyolcórás speciális képzés 
teljesítése, amelynek befejezését követően sikeres vizsgát kell tenni; 
–  I. osztályú kapitány (kapitán I. třídy): 

a képzés teljes időtartama legalább tizenöt év, beleértve egy nyolcéves általános iskolai képzést, és hároméves 
szakképzést, amely „maturitní zkouška” vizsgával és egy alkalmassági bizonyítvánnyal igazolt másik vizsgával ér 
véget. Ezt a szakoktatást négyéves szakmai gyakorlat követi, melynek befejezéseképpen záróvizsgát kell tenni; 
–  műemléki műkincsek restaurátora (restaurátor památek, které jsou díly umģleckých řemesel): 

a képzés teljes időtartama tizenkét év: „maturitní zkouška” vizsgával záruló teljes műszaki középiskolai szakképzés 
restaurátori szakon, vagy „maturitní zkouška” vizsgával záruló tíz-tizenkét éves képzés restaurátorképzéshez 
kapcsolódó szakon, továbbá öt év szakmai gyakorlat. Abban az esetben, ha a műszaki szakközépiskolai képzés 
szakmai záróvizsgával végződik, nyolc év szakmai gyakorlat szükséges; 
–  nem műemléki műkincsek restaurátora múzeumi és kiállítási gyűjtemények és egyéb kulturális értékek számára 

(»restaurátor dģl výtvarných umģní, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních 
předmģtů kulturní hodnoty«): 
a képzés teljes időtartama tizenkét év „maturitní zkouška” vizsgával záruló teljes műszaki szakközépiskolai képzés 

keretében, melynek befejezése után öt év szakmai tapasztalat megszerzése szükséges; 
–  hulladékgazdálkodó (odpadový hospodář): 

a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, és 
legalább négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést, és hulladékgazdálkodás terén tíz 
évnél nem régebben szerzett, legalább ötéves szakmai gyakorlat; 
–  robbantásvezető (technický vedoucí odstřelů): 

a képzés teljes időtartama legalább tizenkét év, beleértve egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést és 
legalább négyéves, „maturitní zkouška” vizsgával záruló középiskolai szakképzést, amely kiegészül: 

=  két év föld alatti robbantói (föld alatti tevékenységre vonatkozóan) vagy egy év külszíni (külszíni tevékenységre 
vonatkozóan) gyakorlattal; beleértve hat hónapos robbantási asszisztensi tevékenységet, 

=  százórás gyakorlati és elméleti képzéssel, amely az illetékes körzeti bányászati hatóság előtt tett vizsgával zárul, 
=  legalább hat hónapos, a nagy volumenű robbantási munkák tervezését és kivitelezését bizonyító szakmai 

gyakorlattal, 
=  harminckét órás gyakorlati és elméleti képzéssel, amely a cseh bányászati hatóság előtt tett vizsgával zárul. 

 

Lettországban: 
–  segéd-mozdonyvezető [vilces līdzekoa vadītāja (maπīnista) palīgs], 

18. életévét betöltött személy, akinek a képzése legalább tizenkét év időtartamú képzést jelent, beleértve egy 
legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, a munkaadó előtt tett speciális 
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vizsgával záruló szakképzést. A tevékenység gyakorlásához szükséges az illetékes hatóság által ötéves időtartamra 
kibocsátott képesítési bizonyítvány. 

 

Hollandiában: 
–  végrehajtó (gerechtsdeurwaarder), 
–  műfogsorkészítő (tandprotheticus), 

amelyekhez a következő tanulmányok és szakképzés szükségesek: 
–  a végrehajtó (gerechtsdeurwaarder) esetében összesen tizenkilenc év, beleértve a nyolcéves kötelező oktatást, majd 

a nyolcéves középfokú oktatást és annak keretén belül négyéves műszaki képzést, amely befejezését követően 
záróvizsgát kell tenni, és amelyet hároméves elméleti és gyakorlati szakképzés egészít ki; 

–  műfogsorkészítő (tandprotheticus) esetében összesen tizenöt év teljes idős és három év részidős képzés, beleértve a 
nyolc év alapfokú oktatást, majd a négy év általános középfokú oktatást, három év szakképzés teljesítését, amely 
fogtechnikusi elméleti és gyakorlati képzést tartalmaz, kiegészítve egy hároméves részidős műfogsor-készítői 
képzéssel, amelyet záróvizsga követ. 

 

Ausztriában: 
–  erdész (Foerster), 
–  műszaki tanácsadó (Technisches Buero), 
–  munkaerő-kölcsönzés (Ueberlassung von Arbeitskraeften – Arbeitsleihe), 
–  munkaközvetítő (Arbeitsvermittlung), 
–  befektetési tanácsadó (Vermoegensberater), 
–  magánnyomozó (Berufsdetektiv), 
–  biztonsági őr (Bewachungsgewerbe), 
–  ingatlanügynök (Immobilienmakler), 
–  ingatlankezelő (Immobilienverwalter), 
–  építésvezető (Bautraeger, Bauorganisator, Baubetreuer), 
–  adósságbehajtó (Inkassoinstitut), 

amely képzések legalább tizenöt év időtartamú oktatást és képzést jelentenek, magukban foglalva nyolc év kötelező 
iskolai oktatást, amelyet legalább ötéves középfokú műszaki vagy kereskedelmi tanulmányok követnek, amelyet 
műszaki vagy kereskedelmi érettségi vizsga követ, kiegészítve legalább két év munkahelyi oktatással és képzéssel, 
amelyet szakmai vizsga követ, 
–  biztosítási tanácsadó (Berater in Versicherungsangelegenheiten), 

amely legalább tizenöt év időtartamú oktatást és képzést jelent, beleértve legalább hatéves képzést meghatározott 
képzési rendszerben, hároméves szakiskolai képzésre, illetve hároméves szakmai gyakorlati és képzési időszakra 
osztva, amelyet záróvizsga követ, 
–  építőmester/tervezés és műszaki számítás (Planender Baumeister), 
–  ácsmester/tervezés és műszaki számítás (Planender Zimmermeister), 

amely fenti két képzés legalább tizennyolc év időtartamú oktatást és képzést jelent, beleértve legalább kilenc év 
szakképzést négy év középfokú műszaki képzésre, illetve ötéves szakmai gyakorlatra és képzésre osztva, amelyet 
szakmai vizsga követ a szakma gyakorlására, gyakornokok képzésére való jogosultság megszerzéséért, amennyiben e 
képzés az épületek tervezéséhez, műszaki számítások elvégzéséhez és az építési munka felügyeletéhez való 
jogosultsághoz kapcsolódik („a Mária Terézia-féle kiváltság”), 
–  kereskedelmi könyvelő (Gewerblicher Buchhalter) a kereskedelmi és ipari tevékenységekről szóló osztrák törvény 

(Gewerbeordnung, 1994) alapján, 
–  egyéni könyvelő (Selbstaendiger Buchhalter) a számvitel körébe tartozó szakmákról szóló osztrák jogszabály 

(Bundesgesets über die Wirtschaftstreuhandberufe, 1999) alapján. 
 

Lengyelországban: 
–  gépjárművek közúti alkalmasságának alapszintű vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjármű-vizsgáztatási 

állomáson (diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie 
badań): 
a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, valamint ötéves, gépjárművekre specializálódott középiskolai műszaki 

szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy gépjárműszerelő műhelyben eltöltött 
hároméves gyakorlatot, illetve a gépjárművek közúti alkalmasságának a vizsgálatáról szóló képesítő vizsga sikeres 
letételével záruló ötvenegy órás alaptanfolyam teljesítését; 
–  gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus a körzeti gépjármű-vizsgáztatási 

állomáson (diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okrκgowej stacji kontroli pojazdów): 
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a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, valamint ötéves, gépjárművekre specializálódott műszaki középiskolai 
szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy gépjármű szerelő műhelyben eltöltött 
négyéves gyakorlatot, illetve a gépjárművek közúti alkalmasságának a vizsgálatáról szóló minősítő vizsgával záruló 
ötvenegy órás alaptanfolyam teljesítését; 
–  gépjárművek közúti alkalmasságának vizsgálatát végző diagnosztikai technikus gépjármű-vizsgáztatási állomáson 

(diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów): 
(i) a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, valamint ötéves, gépjárművekre specializálódott műszaki 

középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy gépjármű szerelő 
műhelyben eltöltött négyéves igazolt gyakorlatot, vagy 

(ii) a képzés nyolcéves általános iskolai képzést, valamint ötéves, nem gépjárművekre specializálódott műszaki 
középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy gépjármű-vizsgáztatási állomáson vagy gépjármű szerelő 
műhelyben eltöltött nyolcéves igazolt gyakorlatot, melynek keretében összesen száztizenhárom óra általános és 
szakirányú képzés folyik, és minden tanulmányi egység vizsgával végződik. 

Az órákban meghatározott időtartamot és a diagnosztikai technikusok részére előírt átfogó képzés keretében tartott 
szakképzés általános tartalmát a 2002. november 28-i infrastrukturális miniszteri rendelet a diagnosztikai 
technikusokra vonatkozó részletes követelményekről külön szabályozza (HL 208/2002. szám, 1769. pont); 
–  forgalmi szolgálattevő (dyżurny ruchu); 

(i) a képzés egy legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint egy legalább négyéves, vasútforgalmi 
középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy negyvenöt napos forgalmi szolgálattevő képzést, melynek 
befejezésekor minősítő vizsgát kell tenni, vagy 

(ii) a képzés legalább nyolcéves általános iskolai képzést, valamint legalább ötéves, a vasúti közlekedésre 
specializálódott középiskolai szakképzést foglal magába, továbbá egy hatvanhárom napos forgalmi szolgálattevő 
képzést, melynek befejezésekor minősítő vizsgát kell tenni. 
 
 

5. Az Egyesült Királyságban akkreditált nemzeti szakmai képesítést (National Vocational Qualifications) nyújtó 
és skót szakmai képesítést (Scottish Vocational Qualifications) nyújtó akkreditált képzések 

 
–  Regisztrált állatorvosi asszisztens (listed veterinary nurse), 
–  bányavillamossági gépészmérnök (mine electrical engineer), 
–  bányamérnök (mine mechanical engineer), 
–  fogász (dental therapist), 
–  dentálhigiénikus (dental hygienist), 
–  okleveles látszerész (dispensing optician), 
–  bányászati megbízott (mine deputy), 
–  felszámolóbiztos (insolvency practitioner), 
–  tulajdonátruházási ügyekkel foglalkozó közjegyző (licensed conveyancer), 
–  első tiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan működési területen (first mate – freight/passenger ships – 

unrestricted), 
–  második tiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan működési területen (second mate – freight/passenger 

ships – unrestricted), 
–  harmadik tiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan működési területen (third mate – freight/passenger 

ships – unrestricted), 
–  fedélzeti tiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan működési területen (deck officer – freight/passenger 

ships – unrestricted), 
–  géptiszt – teherhajókon/személyhajókon – korlátlan kereskedelmi területen (engineer officer – freight/passenger 

ships – unlimited trading area), 
–  képesített hulladékkezelési szakember (certified technically competent person in waste management). 

A fenti képzések az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National 
Framework of Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek elvégzéséről olyan 
bizonyítványt adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National 
Vocational Qualifications, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational 
Qualifications) akkreditált. 
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Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg: 
–  3. szint: alkalmasság különféle komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellátására különféle 

helyzetekben. Nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása és 
ellenőrzése is, 

–  4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az elvégzésére 
különféle helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában foglalja 
a mások munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal való gazdálkodást is. 

 
 

II. Szabályozott képzések 
 
Az Egyesült Királyságban: 

Az Egyesült Királyság Nemzeti Szakmai Képesítési Rendszerének (United Kingdom National Framework of 
Vocational Qualifications) 3. és 4. szintű olyan szabályozott képzései, amelyek elvégzéséről olyan bizonyítványt 
adnak ki, amelyet a Nemzeti Szakmai Képesítési Tanács Nemzeti Szakmai Képesítésként (National Vocational 
Qualifications, NVQ), illetve Skóciában Skóciai Szakmai Képesítésként (Scottish Vocational Qualifications) 
akkreditált. 

Ezeket a képesítési szinteket a következők szerint határozták meg: 
–  3. szint: alkalmasság különféle, komplex és nem rutinjellegű tevékenységek széles körének ellátására különféle 

helyzetekben, ahol nagyfokú felelősségvállalás és önállóság szükséges, gyakran mások munkájának az irányítása és 
ellenőrzése is, 

–  4. szint: alkalmasság komplex, műszaki vagy szakmai jellegű tevékenységek széles körének az elvégzésére 
különféle helyzetekben, nagyfokú felelősségvállalás és önállóság tanúsítása mellett, mely gyakran magában foglalja 
a mások munkájáért való felelősségvállalást és az erőforrásokkal való gazdálkodást is. 

 

Németországban: 
–  a műszaki asszisztens [technische(r) Assistent(in)], kereskedelmi asszisztens [kaufmaennische(r) Assistent(in)], 

szociális szakmák (soziale Berufe) és az államilag elismert légzés- és beszédtechnikai, hangképzési instruktor 
[staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)] szakmák gyakorlására előkészítő szabályozott 
képzések legalább tizenhárom éves teljes időtartammal, amelyekhez a középfokú oktatás (mittlerer 
Bildungsabschluss) sikeres elvégzése szükséges, és magukban foglalják a következőket: 
(i) legalább három év [a képzés minimális időtartamát három évről két évre lehet rövidíteni, ha az érintett személy 

egyetemi tanulmányok folytatására jogosító képesítéssel rendelkezik („Abitur”), vagyis 13 év előzetes képzés, vagy a 
„Fachhocheschule”-be történő felvételre jogosító képesítés („Fachhochschulreife”), vagyis 12 év előzetes képzés] 
szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és ha lehetséges, egy- vagy kétéves 
szakosító képzéssel egészül ki, amely szintén záróvizsgával végződik, vagy 

(ii) legalább két és fél év szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és hat 
hónapnál nem rövidebb szakmai gyakorlattal vagy hat hónapnál nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött 
gyakornoksággal egészül ki, vagy 

(iii) legalább két év szakosított iskolai (Fachschule) szakképzés, amely záróvizsgával végződik, és egy évnél nem 
rövidebb szakmai gyakorlattal vagy egy évnél nem rövidebb, meghatározott intézményben eltöltött gyakornoksággal 
egészül ki; 
–  az államilag elismert [staatlich gepruefte(r)] technikus [Techniker(in)], üzemgazdász [Betriebswirt(in)], 

formatervező [Gestalter(in)] és családgondozó [Familien-pfleger(in)] szakmákra vonatkozó szabályozott képzések 
összesen tizenhat évnél nem rövidebb időtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú) 
kötelező iskola vagy ezzel egyenértékű oktatás és képzés sikeres elvégzése, és egy három évnél nem rövidebb 
szakiskolai (Berufsschule) képzés sikeres elvégzése, és amelyek legalább két év szakmai gyakorlat, két évnél nem 
rövidebb nappali képzés vagy ennek megfelelő időtartamú, nem nappali rendszerű képzés teljesítését foglalják 
magukban, 

–  szabályozott képzések és szabályozott munkavégzés közbeni képzések összesen tizenöt évnél nem rövidebb 
időtartammal, amelyeknek része a (kilenc évnél nem rövidebb időtartamú) kötelező iskola és szakképzés (általában 
három év) sikeres elvégzése, melyek általában magukban foglalnak legalább két év szakmai gyakorlatot (az esetek 
többségében három évet), és a munkavégzés közbeni képzés részeként egy vizsgát, amelyre a felkészítő képzés a 
szakmai gyakorlattal egy időben (legalább 1000 órában) vagy nappali képzésben zajlik (legalább egy évig). 



 
 
 
 
15. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1555 

Hollandiában: 
Mindazon szabályozott képzések, amelyek megfelelnek az oktatási és szakképzési törvény által létrehozott 

szakképzések nemzeti központi nyilvántartásában szereplő 3. vagy 4. képzési szintnek, vagy olyan korábbi 
képzéseknek, amelyeket az említett képzési szintekkel egyenértékűnek ismernek el. 

A szakképesítési struktúra 3. és 4. szintje a következő leírásnak felel meg: 
–  3. szint: Felelősségvállalás szabványosított eljárások alkalmazásáért és kombinálásáért. Eljárások kombinálása vagy 

kidolgozása a munkaszervezésnek vagy a munka előkészítésének megfelelően. Alkalmasság a fenti tevékenységek 
munkatársak előtti megindokolására (nem hierarchikus viszonyban). Felelősségvállalás a munkahelyi hierarchiában 
az alkalmazásnak más szabványosított eljárásokkal vagy rutinszerű automatizált eljárásokkal való ellenőrzéséért és 
nyomon követéséért. Ezen a szinten a legtöbb esetben szakmai kompetenciák és ismeretek szükségesek. 

–  4. szint: Felelősségvállalás a kijelölt feladatok elvégzéséért, valamint az eljárások kombinálásáért vagy új eljárások 
kidolgozásáért. Alkalmasság a fenti tevékenységek munkatársak előtti megindokolására (nem hierarchikus 
viszonyban). Határozott felelősségvállalás hierarchikus viszonyban a termelési ciklus egészének tervezéséért 
és/vagy adminisztrálásáért és/vagy szervezéséért és/vagy kidolgozásáért. Ezen a szinten szakirányú és/vagy a 
szakmától független képességek és ismeretek szükségesek. 
Mindkét szint esetében a szabályozott képzési szakaszok összesen legalább 15 évig tartanak, amelynek előfeltétele 

nyolc év általános iskolai képzés elvégzése, amelyet négy év középszintű szakmai előkészítő képzés követ (VMBO), 
és amelyet legalább hároméves, 3. vagy 4. szintű képzés egészít ki középszintű szakképző iskolában, amelyet 
záróvizsga követ. (A középszintű szakképzés időtartama háromról két évre csökkenhet, ha a diák egyetemi képzés 
megkezdésére (14 év előzetes képzés) vagy felsőfokú szakképzés megkezdésére (13 év előzetes képzés) feljogosító 
végzettséggel rendelkezik. 

A holland hatóságoknak a Bizottság és a többi tagállam részére meg kell küldeniük az e melléklet alá tartozó 
szakképzések jegyzékét. 

 

Ausztriában: 
–  A felsőszintű szakiskolák (Berufsbildende Hoehere Schulen), valamint mezőgazdasági és erdészeti felsőoktatási 

intézmények (Hoehere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten) képzései, beleértve a különleges formákat 
(einschliesslich der Sonderformen), amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések határozzák meg. 
E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év, öt év szakképzést foglalnak magukban, és záróvizsga követi őket, 

amelynek letétele bizonyítja a szakmai alkalmasságot. 
–  A mesteriskolák (Meisterschulen), mesterosztályok (Meisterklassen), ipari mesteriskolák (Werkmeisterschulen) és 

építőműves iskolák (Bauhandwerkerschulen) képzései, amelyek szerkezetét és szintjét a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések határozzák meg. 
E képzések teljes hossza legalább tizenhárom év: kilenc év kötelező oktatást foglalnak magukban, amelyet legalább 

három év szakképzés követ szakosított iskolában vagy legalább három év képzés vállalatnál és párhuzamosan 
szakképző iskolában (Berufsschule), amelyek mindegyikét záróvizsga követi, és legalább egyéves képzés elvégzése 
egészíti ki mesteriskolában (Meisterschule), mesterosztályban (Meisterklasse), ipari mesteriskolában 
(Werkmeisterschule) vagy építőműves iskolában (Bauhandwerkerschule). Az esetek többségében a képzési idő 
legalább tizenöt év, beleértve a szakmai gyakorlat idejét, amely vagy megelőzi a képzést ezekben az intézményekben, 
vagy részidős képzéssel együtt zajlik (legalább 960 órában). 

 



KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
Állam- és Jogtudományi Kara
pályázatot hirdet a
Polgári Jogi Tanszéken
egyetemi adjunktusi állásra

A pályázó feladata a polgári jog és a családjog oktatásában való részvétel a nappali, esti és levelezõ tagozatos jogászkép-
zésben, tovább egyéb posztgraduális és másoddiplomás képzéseken. Folyamatos tudományos kutatói tevékenység vég-
zése a polgári jog terén, továbbá közremûködés azoknak a tanszéki feladatoknak az ellátásában, amelyek a tanszékre a
kari és egyetemi feladatokból hárulnak. Az oktatás keretében az adjunktus feladata különösen a kötelezõ és alternatív
elõadások megtartása, gyakorlatok, szemináriumok vezetése, évfolyam- és záró dolgozatok témavezetése, vizsgáztatás,
tankönyvek és jegyzetek, illetve oktatási segédanyagok megírása, hallgatók felkészítése hazai és nemzetközi tudomá-
nyos és tanulmányi versenyekre, továbbá a Polgári Jogi Tanszék mellett mûködõ TDK-tevékenységének szakmai támo-
gatása. A pályázótól a kutatási feladatok körében elsõsorban kártérítési jog, valamint a kötelmi jog egyéb területeinek
önálló kutatását, továbbá a tanszéki kutatási programokba való bekapcsolódását várjuk.

Pályázati feltételek:
– legalább 5 éve szerzett állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– doktori (PhD) vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– jogi szakvizsga,
– legalább hároméves, oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony keretében végzett gya-
korlat a polgári jog egyetemi oktatása terén,
– legalább két idegen nyelv minimum középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával vagy ezzel egyenértékû
módon igazolt ismerete,
– magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység a polgári jog területén, képesség magyar és idegen nyelven való ok-
tatásra,
– rendszeres szakmai közéleti tevékenység folytatása.
Az egyetemi adjunktusi kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatokat a felhívás megjelenésétõl számított 30 napon belül az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékáni Titkár-
ságára (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) kell benyújtani az alábbi mellékletekkel:
– részletes szakmai önéletrajz,
– egyetemi végzettséget igazoló okirat,
– szakvizsga letételét igazoló okirat,
– tudományos fokozat meglétét igazoló okirat,
– nyelvtudást igazoló okiratok,
– publikációs jegyzék.

Filozófia Tanszéken
egyetemi tanársegédi állásra

A pályázó feladata a Filozófia Tanszék által meghirdetett szemináriumok, alternatív és fakultatív foglalkozások tartása,
illetve a levelezõ képzésben való oktatás. Folyamatos tudományos kutatói tevékenység végzése a filozófia terén, továb-
bá közremûködés azoknak a tanszéki feladatoknak az ellátásában, amelyek a tanszékre a kari és egyetemi feladatokból
hárulnak. A pályázótól elvárt, hogy jogtudományi vagy filozófiai doktori képzésben PhD-fokozatot szerezzen.

Pályázati feltételek:
– állam- és jogtudományi egyetemi végzettség,
– filozófiai (vagy esztétikai) egyetemi végzettség,
– legalább egyéves részvétel jogtudományi vagy filozófiai doktori képzésben,
– legalább kétéves oktatási tevékenység a filozófia egyetemi oktatása terén,
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– legalább két idegen nyelv minimum középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával vagy ezzel egyenértékû
módon igazolt ismerete,
– magyar és idegen nyelvû publikációs (illetve fordítói) tevékenység,
– erkölcsi alkalmasság.

Az egyetemi tanársegédi kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatokat a felhívás megjelenésétõl számított 30 napon belül az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékáni titkár-
ságára (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) kell benyújtani az alábbi mellékletekkel:
– részletes szakmai önéletrajz,
– egyetemi végzettséget igazoló okirat,
– doktori képzésben való részvétel igazolása,
– nyelvtudást igazoló okiratok,
– publikációs jegyzék.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Tanárképzõ Tanszéken
egyetemi tanári állás betöltésére

Az egyetemi tanár feladata: a vezetõ oktató, kutató szintnek megfelelõ módon vegyen részt a tanszéken folyó oktatási,
kutatási, fejlesztõi és vezetõi tevékenységekben. Vállaljon vezetõ szerepet a MSc szintnek megfelelõ képzésre való át-
állás akkreditációs elõkészítésében, indításában és magas szintû folytatásában. Módszertani témafelelõsként vegyen
részt az egyetem doktori (DLA) képzésében. Vezetõ oktatóként, teoretikusként, alkotóként magas színvonalú munkás-
sággal, többéves tapasztalattal rendelkezzen.

Pályázati feltételek:
– mûvészeti egyetemen (fõiskolán) szerzett szakirányú (tanári) végzettség,
– tudományos fokozat, vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj,
– egyetemi habilitáció,
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megpályázott álláshelyre vonatkozó elképzeléseket (programot) 1-2 oldal terjedelemben,
– szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket,
– a szakirányú (tanári) végzettséget igazoló okiratokat,
– három hónapnál nem régebbi keltezésû hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– mûvészeti díjat adományozó okirat vagy PhD/DLA oklevél másolatát,
– a habilitációs oklevél másolatát.

Ha felkeltettük érdeklõdését, kérjük, küldje el fényképes pályázatát a jelen pályázati felhívás megjelenésétõl számított
30. napig az alábbi címre:
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Rektori Hivatal
162 Budapest, Andrássy út 69–71.
E-mail: rektor@mke.hu
Fax: 06 (1) 342-1563
Tel.: 06 (1) 342-1738
A pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra.
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A MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM
belsõ ellenõrzési vezetõi megbízás ellátására

Az állás a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. § (6) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján tölthetõ be.
A megbízás várható kezdete és leghosszabb idõtartama: 2008. június elejétõl kezdõdõ maximum 3 év. Munkavégzésre
irányuló jogviszony típusa: közalkalmazotti jogviszony.

Feladatok:
– átfogó vizsgálatok önálló végzése, jelentéskészítés,
– ajánlások és javaslatok megfogalmazása,
– jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése,
– egyéb, jogszabályban elõírt feladatok ellátása.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– büntetlen elõélet,
– magyar állampolgárság,
– közgazdasági, jogi vagy államigazgatási szakirányú felsõfokú iskolai végzettség,
– egyéb felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ képesítések valamelyikével rendelkezik: okleveles pénzügyi re-
vizori, pénzügyi-számviteli szakellenõri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenõri, mérlegképes könyvelõi, illet-
ve azzal egyenértékû képesítés, a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belsõ ellenõri képesítése, okle-
veles informatikai rendszerellenõr, közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ,
– legalább kétéves munkaviszony, köztisztviselõi, illetve közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szolgálati vi-
szony megléte ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben,
– felhasználói szintû számítógépes gyakorlat,
– határozott fellépés, önálló munkavégzés,
– lojalitás, terhelhetõség, rugalmasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai munkáját, ennek dokumentációját, valamint vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót,
– a hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a vezetõi munkájával kapcsolatos terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, továbbá
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
Ha felkeltettük érdeklõdését, kérjük, küldje el fényképes pályázatát a jelen pályázati felhívás megjelenésétõl számított
30. napig az alábbi címre:
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Rektori Hivatal
1062 Budapest, Andrássy út 69–71.
E-mail: rektor@mke.hu
Fax: 06 (1) 342-1563
Fax: 06 (1) 342-1738

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követõ 30. nap.

König Frigyes DLA, Habil s. k.,
rektor
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A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet az
EGYETEMI FELNÕTTKÉPZÉSI INTÉZET
ügyvezetõ igazgatói tisztségének betöltésére

Az ügyvezetõ igazgató feladata:
– irányítja és szervezi az egyetem felnõttképzéssel, szakképzéssel és továbbképzéssel, az ezekhez kötõdõ pályázatokkal,
szaktanácsadással, tudományos szolgáltatással, távoktatással kapcsolatos tevékenységét, valamint a kapcsolódó oktatás-
szervezési, fejlesztési, igazgatási és tanügyi feladatait,
– képviseli az intézetet, szervezi és irányítja az intézet egészének tevékenységét, különös tekintettel a minõségirányításra,
– biztosítja az intézet gazdálkodási feladatainak szabályszerû ellátását, a gazdaságosság követelményeinek érvényesíté-
sét, a gazdasági lehetõségek és kötelezettségek összhangját,
– véleményt nyilvánít, javaslataival döntéseket kezdeményez az intézetet érintõ, saját hatáskörét meghaladó kérdések-
ben,
– gyakorolja a rektor által reá ruházott jogokat.

A pályázó rendelkezzék: felsõfokú iskolai végzettséggel, legalább egy idegen nyelvbõl tárgyalóképes nyelvtudással, ve-
zetõi tapasztalattal, széles körû kapcsolatrendszerrel. Felnõttképzés, illetve oktatásszervezési területen szerzett vezetõi
tapasztalat elõnyt jelent.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 90 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Színháztudományi Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata a tanszék oktatói és kutatómunkájának szervezése és irányítása, elõadások tartása az
európai és a magyar színháztörténet és színházelmélet témakörébõl.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, nemzetközi szintû szakmai-tudo-
mányos tevékenységgel.
Vezetõi tapasztalat, habilitáció és/vagy az MTA doktora fokozat, továbbá doktori iskolában szerzett oktatói tapasztalat
elõnyt jelent.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 90 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata a tanszék oktatási, kutatási és akkreditációs tevékenységének, valamint nemzetközi
kapcsolatainak szervezése, irányítása és fejlesztése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, a törvény által megkívánt felsõok-
tatási és vezetõi gyakorlattal, hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokkal, magas szintû publikációs tevékenység-
gel. Legyen jártas a politikatudomány és alkotmányelmélet, a politikai komparatisztika, a nemzetközi és az európai ta-
nulmányok tudományterületein.
A habilitáció és/vagy az MTA doktora fokozat, továbbá doktori iskolában szerzett oktatói tapasztalat elõnyt jelent.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 90 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

15. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1559



GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Vállalatökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszékén
teljes munkaidejû
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata a vállalati gazdaságtan, mezõgazdasági üzemtan kertészeti ágazatok gazdaságtana
és a kereskedelemtan szakterületek témaköreiben meghirdetett elõadások tartása, gyakorlatok vezetése, tananyagok
összeállítása, fejlesztése; oktatási segédletek, jegyzet írása. Irányítja a TDK- és szakdolgozat, valamint doktori (PhD)
disszertációt készítõk munkáját, ellát szakfelelõsi feladatokat, részt vesz a GSDI doktori iskola munkájában. Bekapcso-
lódik az egyetemi, illetve a hazai és nemzetközi tudományos közéletbe, tudományos eredményeit hazai és nemzetközi
folyóiratokban publikálja, tudományos elõadásokon vagy más szakmai rendezvényeken elõadásokat tart. Irányítja a tan-
szék kertészeti ágazatok területén folytatott kutatómunkáját, továbbá eredményes pályázati tevékenységet folytat.
A pályázó rendelkezzék okleveles agrármérnöki és fõiskolai közgazdász végzettséggel, a közgazdaságtudomány terüle-
tén PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal, felsõoktatási tapasztalattal, rendszeres magyar és idegen nyelvû
publikációs tevékenységgel, széles körû hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel, egy világnyelv elõadói szintû ismereté-
vel.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 90 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

SZENT ISTVÁN EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
dékáni pályázatot hirdet a
MARKETING INTÉZETBEN
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docens feladata:
– marketing diszciplinák oktatása (marketing, élelmiszergazdasági marketing, marketingmenedzsment, szolgáltatásmar-
keting),
– folyamatos tantárgyfejlesztés, tankönyvek, jegyzetek és oktatási segédanyagok készítése,
– a szakterülethez tartozó PhD-értekezések témavezetõi és bírálói, valamint diplomamunkák a TDK-dolgozatok konzu-
lensi és bírálói feladatainak ellátása,
– kutatási és oktatási pályázatok elõkészítése és menedzselése,
– tudományos kutatási projektek vezetése, az eredmények nemzetközi és hazai publikálása,
– az intézet nemzetközi és hazai kapcsolatainak erõsítése oktatási és kutatási területen egyaránt,
– a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel és elõadás tartása,
– a kari közéleti tevékenységben való részvétel.

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
– okleveles gazdasági-agrármérnök,
– gazdálkodás- és szervezéstudományokban elnyert doktori (PhD-fokozat),
– 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– széles körû vállalati, üzleti és nemzetközi tapasztalat,
– kommunikáció, elõadástartás képessége legalább egy világnyelven (lehetõleg szakfordítói diploma).

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 15.
A munkakör várható betöltésének idõpontja: 2008. október 1.
Az alkalmazás jellege: határozatlan idõtartamú.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– szakmai-tudományos tevékenységét kifejtõ részletes önéletrajzát,
– hazai és nemzetközi szakmai, tudományos és közéleti tevékenységének leírását, tudományos publikációinak jegyzé-
két,
– bemutatkozó magyar és idegen nyelvû nyilvános elõadása témájának vázlatát,
– iskolai végzettséget, a további végzettségeit, a tudományos fokozatát, a nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítvá-
nyok másolatát,
– nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot az illetékes testületek és bizottságok megismerhetik,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát,
– által kitöltött, az egyetem Fõtitkári Hivatal Személyzeti Osztályától beszerezhetõ személyi és tudományos tevékeny-
ség nyilvántartásához szükséges adatlapját és a pályázati anyag kezelésérõl szóló, az adatvédelmi törvény alapján ké-
szült nyilatkozatát.

A pályázat beadásának határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot négy példányban a SZIE Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar dékánjának címezve a Fõtitkári Hivatal
Személyi Osztályára kell benyújtani a 2100 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. címre.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a SZIE Fõtitkári Hivatal Személyzeti Osztálya ad a 06 (28) 522-002-es tele-
fonszámon.

Dr. Villányi László s. k.,
egyetemi tanár, dékán

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR
GÉPSZERKEZETTANI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
A mûszaki alaptárgyak mûszaki mechanika, gépelemek-gépszerkezetek tárgycsoport tárgyfelelõsi feladatainak ellátása,
a tárgyak oktatása, a tananyag fejlesztése, TDK-munka irányítása. Feladata továbbá az intézet laborfejlesztési, valamint
kutatási tevékenységébe való bekapcsolódás, elsõsorban a felületi mikrotopográfia vizsgálata területén.

Pályázati feltétel:
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári köve-
telmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban
rögzített követelményeknek is.
Pályázatot doktori fokozattal rendelkezõ gépészmérnökök nyújthatnak be, akik elõadóképes angolnyelv-tudással ren-
delkeznek. A pályázat elbírálása során elõnyt élveznek azok, akik további – elsõsorban német – nyelvtudással, valamint
az intézet profiljához illeszkedõ kutatási gyakorlattal és publikációs tevékenységgel rendelkeznek. Pályázatot a fõiskola
kinevezett oktatói nyújthatnak be.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– egyetemi szintû gépészmérnöki végzettséggel,
– doktori (PhD) oklevéllel,
– 7 éves felsõoktatási és/vagy ipari gyakorlattal,
– saját kutatást dokumentáló publikációkkal, tudományos konferencián megtartott elõadásokkal, jegyzetírási gyakorlat-
tal.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
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– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya:
A kinevezés 2008. szeptember 1-jétõl határozatlan idõtartamra szól.
Besorolás és illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell
dr. Palásti Kovács Béla, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (1081
Budapest, Népszínház u. 8.) dékánjához benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást dr. Horváth Sándor intézetigazgató (telefon: 666-5461) ad.

A borítékon fel kell tüntetni: Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet fõiskolai docensi állására.

ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– az Anyagtudomány I–II, Anyagtechnológia I–II, Anyagismeret és anyagvizsgálat I–II tantárgyak oktatása, elõadások
és gyakorlatok tartása,
– TDK és szakdolgozatok konzultálása,
– a gépészmérnöki BSc alapszak anyagtudományi és technológiai tananyagainak folyamatos fejlesztése,
– az intézetben folyó kutató-fejlesztõ munkában való aktív részvétel, elsõsorban a kopási folyamatok, valamint hõkeze-
lések témakörben,
– a fiatal tanszéki kollégák doktoranduszi munkájának segítése,
– bekapcsolódás a szakirányú továbbképzési szakok oktatási munkájába.

Pályázati feltétel:
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári köve-
telmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban
rögzített követelményeknek is.
Pályázatot doktori fokozattal rendelkezõ gépészmérnökök nyújthatnak be, akik elõadóképes angolnyelv-tudással ren-
delkeznek. A pályázat elbírálása során elõnyt élveznek azok, akik további nyelvtudással, valamint az intézet profiljához
illeszkedõ kutatási gyakorlattal és publikációs tevékenységgel rendelkeznek. Pályázatot a fõiskola kinevezett oktatói
nyújthatnak be.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– egyetemi szintû gépészmérnöki végzettséggel,
– doktori (PhD) oklevéllel,
– 7 éves felsõoktatási és/vagy ipari gyakorlattal,
– saját kutatást dokumentáló publikációkkal, tudományos konferencián megtartott elõadásokkal, jegyzetírási gyakorlat-
tal.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.
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A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya:
A kinevezés 2008. szeptember 1-jétõl határozatlan idõtartamra szól.
Besorolás és illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül, 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell
dr. Palásti Kovács Béla, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (1081
Budapest, Népszínház u. 8.) dékánjához benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást dr. Réger Mihály igazgatóhelyettes (telefon: 666-5304) ad.

A borítékon fel kell tüntetni: Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet fõiskolai docensi állására.

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

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
rektorhelyettesi megbízás elnyerésére

A rektorhelyettes feladata lesz a rektor által átruházott jogkörök alapján:
– a rektor távollétében annak teljes jogú helyettesítése,
– az Informatikai és Oktatástechnikai Osztály, a Könyvtár és a Pályázati Iroda felügyelete és ellenõrzése, vezetõik felett
a munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a fõiskolán folyó tudományos kutatómunka koordinálása,
– a rektorhelyettes feladatait részleteiben a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

A pályázat benyújtásának feltétele:
– egyetemi végzettség,
– PhD vagy azzal egyenértékû fokozat,
– a rektorhelyettes az intézmény fõállású (fõiskolai tanár, docens) közalkalmazottja lehet.
Elõnyt jelent többéves felsõoktatási és vezetõi gyakorlat.

A rektorhelyettesi megbízás 1 éves határozott idõre történik, 2008. július 1-jétõl 2009. június 30-ig.

A rektorhelyettesi pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– eddigi szakmai (vezetõi, oktatói, egyéb) tevékenység leírását,
– az egyetemi oklevél és egyéb végzettséget tanúsító oklevelek másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola Szervezeti és
Mûködési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat prof. dr. Majdán János rektor részére (6500 Baja, Szegedi u. 2.) kell benyújtani 3 példányban az Oktatási
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.
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PEDAGÓGIAI FAKULTÁS
Pedagógia és Pszichológia Szakcsoportjában
fõiskola docensi/tanári álláshelyre

A kinevezendõ docens/tanár fõbb feladatai:
– a pszichológia szak tárgyainak oktatása, valamint a szakcsoport oktató és tudományos kutatómunkájában való részvé-
tel, ezen belül elõadások, szemináriumok tartása, vizsgáztatás,
– oktatási segédanyagok összeállítása, évfolyamdolgozatok, záró dolgozatok és diákköri dolgozatok témavezetése a
nappali és levelezõ tagozaton, pályázati munkákban való részvétel.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– rendelkezzen tudományos fokozattal (PhD).

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget igazoló okiratot,
– publikációs jegyzéket,
– tudományos fokozatot igazoló okiratot,
– nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– oktatói és szakmai-tudományos tevékenységére vonatkozó programtervezetet.

A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül a fõiskola rektorának címére (6500 Baja, Szegedi út 2.) kell benyújtani.

Prof. dr. Majdán János s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl meg.

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Besenyszög Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5071 Besenyszög,
Dózsa György út 4.

Besenyszög-Tiszasüly
Eszterlánc Óvoda

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., nevelési-oktatási
intézményben pedagó-
gus munkakörben fenn-
álló határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pc: Besenyszög Község Polgár-
mesteri Hivatala, Balogh Zoltán
polgármester.
5071 Besenyszög,
Dózsa György út 4.

Kosd Község
Önkormányzata
2612 Kosd,
Szent István u. 2.

Kosd Községi
Önkormányzat
Óvoda
2612 Kosd,
Eõszy Lõrinc tér 1.

(gazdálkodás tekinteté-
ben részben önálló in-
tézmény, az
intézményhez tartozik
még egy 300 adagos
fõzõkonyha)

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, 15 éves
óvodapedagógusi gya-
korlat és legalább
10 éves vezetõi szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 30 napon belül.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell isko-
lai végzettséget és szakképzett-
ségeket igazoló bizonyítványok
eredet vagy hiteles másolati pél-
dányát.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani „Óvodavezetõ
pályázat” megjelöléssel.
Pc: Kosd Község jegyzõje.
2612 Kosd,
Szent István u. 2.

Kutas és Kisbajom
Községek Óvodai
Intézményfenntartó
Társulásának Társulási
Tanácsa

Kutas és Kisbajom
Községek Micimackó
Napközi Otthonos
Óvoda
Székhely: 7541 Kutas,
Petõfi u. 95.
Tagintézmény: Kisba-
jom,
Kossuth L. u. 143.

Felsõfokú iskolai v., in-
tézményvezetõi szak-
képzettség megléte,
legalább egyéves óvo-
davezetésben szerzett
szgy., legalább három-
éves, óvodában óvoda-
pedagógusi
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: legkésõbb 2008. júl. 15-ig.
Juttatás: vp. 300%
Egyéb juttatások az intézmény
SZMSZ-e alapján.
A pályázatokat személyesen
vagy postai úton lehet benyújta-
ni egy példányban, zárt boríték-
ban, „Óvodavezetõi pályázat”
megjelöléssel.
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Pc: Egyed György Kutas község
polgármestere, a társulási tanács
elnöke.
7541 Kutas,
Petõfi u. 70.

Nagyoroszi Község
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
2645 Nagyoroszi,
Felszabadulás út 1.

Nefelejcs Óvoda Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártától számított
30. nap.
Pc: Hornyák Endre polgármester.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
2645 Nagyoroszi,
Felszabadulás út 1.

Nyergesújfalú Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2536 Nyergesújfalu,
Kossuht L. u. 104.
Tel.: (33) 455-616

Benedek Elek Óvoda
2536 Nyergesújfalu,
Felszabadulás tér 3.

Napsugár Óvoda
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 57.
(speciális német nemze-
tiségi nevelést folytató
kétnyelû intézmény)

Szakirányú fõiskolai v.,
pedagógus szakvizsga,
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
szgy. hiteles igazolása, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó hozzá-
járul-e pályázatának nyilvános
ülésen való tárgyalásához.
Pc: Nyergesújfalu város polgár-
mestere.
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 104.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
szgy. hiteles igazolása, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó hozzá-
járul-e pályázatának nyilvános
ülésen való tárgyalásához.
Pc: Nyergesújfalu város polgár-
mestere.
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 104.

Nyíracsád Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
4262 Nyíracsád,
Petõfi S. tér 8.

Napközi Otthonos
Óvoda

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., leg-
alább ötéves szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Polgármester.
Pilis Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
4262 Nyíracsád,
Petõfi S. tér 8.
Tel.: (52) 206-001, (52) 206-023
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Pilis Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2721 Pilis,
Kossuth L. út 47.

Óvodai intézmény
2721 Pilis,
Rákóczi F. u. 42.

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett óvodape-
dagógusi,
konduktor-óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû szakirányú
szakképzettség, hasonló
munkakörben szerzett
gyakorlat

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. aug. 28. (csütörtök
16 óra).
Juttatás: a munkáltató – igény
esetén – a nyertes pályázó részé-
re legfeljebb öt év határozott
idõtartamra szolgálati lakást
kész biztosítani.
A fenntartó a pályázati eljárás-
ban biztosítja, hogy a pályázat
iránt érdeklõdõk a pályázatok el-
készítéséhez szükséges tájékoz-
tatást megkapják, továbbá hogy
a közoktatási intézményt megis-
merhessék.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat óvodavezetõ álláshely-
re” megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f: Szabó Márton polgármester.
2721 Pilis,
Kossuth L. út 47.
Tel.: (29) 498-142
Fax: (29) 693-320
A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja

Börzsönyvidéki
Bölcsõde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai és
Módszertani Intéz-
mény, Fekete István
Általános Iskola
2628 Szob,
Iskola u. 2.

Napsugár Bölcsõde és
Tagóvoda
2628 Szob,
Szent Imre u. 10.
tagóvoda-vezetõ

Márianosztrai Napközi
Otthonos Tagóvoda
2629 Márianosztra,
Rákóczi F. út 11.
tagóvoda-vezetõ

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 1.
Pc: Járik Izabella igazgató

Tököl Város
Képviselõ-testülete
2316 Tököl,
Fõ u. 117.

Horvát Óvoda
2316 Tököl,
Kossuth L. u. 64.

Hagyományõrzõ Óvoda
2316 Tököl,
Fõ út 49.

Szakirányú felsõfokú
v., nemzetiségi óvoda-
pedagógusi v., öt év
szgy.

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2018. júl. 31-ig,
tíz évre szól.
Pehi: 2008. jún.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló diplo-
mát vagy annak hiteles
másolatát.
Pc: Hoffman Pál polgármester.
2316 Tököl,
Fõ u. 117.
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ÁMK Fontos Sándor
Általános Mûv. Iskola
6794 Üllés,
Felszabadulás u. 53.
Tel.: (62) 582-030,
(30) 619-2560

Napközi Otthonos
Óvoda
6794 Üllés,
Felszabadulás u. 12.

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
A pályázatot két példányban,
zárt borítékban kell benyújtani.
Pc: Sárközi Emilia igazgató

Iskolaigazgató

Besenyszög Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5071 Besenyszög,
Dózsa György út 4.

Besenyszög-Tiszasüly
Chiovini Ferenc Általá-
nos Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább
öt év pedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus
munkakörben fennálló
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pc: Balog Zoltán polgármester.
5071 Besenyszög,
Dózsa György út 4.

Farád Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9321 Farád,
Fõ u. 21.
Tel./fax: (96) 279-142.
E-mail: onkormany-
zat@onkormanyzat-fa-
rad.t-online.hu

Király Iván Körzeti
Általános Iskola
9321 Farád,
Gyõri u. 27.

Felsõfokú v., legalább
öt év szgy. pedagógus
munkakörben

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
közjegyzõ által hitelesített om.
Pc: Farád-Sopronmenti Körjegy-
zõség
9321 Farád,
Fõ u. 21.

Révkomáromi János
Körzeti Általános Isko-
la Intézményfenntartó
Társulásának Társulási
Tanácsa
7541 Kutas,
Petõfi u. 70.

Révkomáromi János
Körzeti Általános
Iskola
7541 Kutas,
Petõfi u. 82.
és annak tagintézmé-
nyei (Beleg, Szabás)

Felsõfokú v., intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség, legalább
tízéves általános iskola
vezetésében szerzett
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: legkésõbb 2008. júl. 15-ig.
A pályázatokat Kutas, Beleg,
Kisbajom és Szabás Községek
Önkormányzatainak Képviselõ-
testületei együttes ülésükön bí-
rálják el.
Juttatás: vp. 350%
Egyéb juttatások az intézmény
kollektív szerzõdése alapján.
A pályázatokat személyesen
vagy postai úton kell benyújtani
1 példányban, zárt borítékban,
„Iskolaigazgatói pályázat” meg-
jelöléssel.
Pc: Egyed György Kutas község
polgármestere, a társulási tanács
elnöke.
7541 Kutas,
Petõfi u. 70.
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Rakamaz Város Önkor-
mányzata
4465 Rakamaz,
Szent István út 116.
Tel.: (42) 371-495

Erzsébet Királyné Álta-
lános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény és
Szakiskola
4465 Rakamaz,
Ady Endre út 63.

Felsõfokú v., öt év
szgy.
Elõny: német nyelv is-
merete, nemzetiségi ok-
tatásban szerzett
tapasztalat

ÁEI: 2008. aug.1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 60 napon
belül.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló hiteles om., nyi-
latkozat, hogy a pályázó
beleegyezik a pályázat nyilvános
képviselõ-testületi ülésen történõ
megtárgyalásába.
Pc: Rakamaz város polgármeste-
re.
4465 Rakamaz,
Szent István út 116.

Börzsönyvidéki
Bölcsõde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai és
Módszertani Intéz-
mény, Fekete István
Általános Iskola
2628 Szob,
Iskola u. 2.

Kemencei Általános
Tagiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2638 Kemence,
Fõ út 165.
tagiskola-vezetõ

Bernecebaráti Általános
Tagiskola
2639 Bernecebaráti,
Széchenyi I. út 23–25.
tagiskola-vezetõ

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 1.
Juttatás: szl., étkh.
Pc: Járik Izabella igazgató

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 1.
Pc: Járik Izabella igazgató

Tamási Város
Önkormányzati Képvi-
selõ-testülete
7090 Tamási,
Szabadság u. 46–48.
Tel.: (74) 570-803

Lajtha László Zeneisko-
la Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
7090 Tamási,
Szabadság u. 54.
Tel.: (74) 471-147

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, öt év
pedagógus munkakör-
ben eltöltött idõ.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. júl. 15.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Tamási város jegyzõje.
7090 Tamási,
Szabadság u. 46–48.

Tököl Város
Képviselõ-testülete
2316 Tököl,
Fõ u. 117.

Általános Iskola Felsõfokú v., öt év
szgy.
Elõny: horvát és/vagy
német nyelv ismerete

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2018. aug. 14-ig,
tíz évre szól.
Pehi: 2008. júl.
Juttatás: vp. 300%
A pályázatnak tartalmaznia kell:
iskolai végzettséget igazoló dip-
lomát vagy annak hiteles máso-
latát.
Pc: Hoffman Pál polgármester
2316 Tököl,
Fõ u. 117.
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Tunyogmatolcs Község
Képviselõ-testülete

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Óvoda

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, pedagógus
szakvizsga, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén
a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség, legalább
öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 20.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a pályázat anyagát az eljá-
rásban részt vevõk megismerhe-
tik, illetve az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati
kiírással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Soltész Bertalan Tunyogma-
tolcs község polgármestere
4731 Tunyogmatolcs,
Rákóczi F. u. 103.

Egyéb vezetõ

Petõfi Sándor Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgatótanácsa
6456 Madaras,
Nagyboldogasszony u. 1.

Petõfi Sándor ÁMK
6456 Madaras,
Nagyboldogasszony u. 1.
Mûvelõdési
Ház-Könyvtár intéz-
ményegység-vezetõ

Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: ötéves vezetõi
gyak., könyvtáros tanári
v.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 1-jéig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Máté Györgyné igazgató.
Tel.: (79) 458-061

Nagyecsed Város
Önkormányzata
4355 Nagyecsed,
Rákóczi F. u. 14.

Szatmári Kistérségi
Szociális Alapszolgálta-
tási Központ
4355 Nagyecsed,
Rákóczi F. u. 104/A

Felsõfokú v. vagy fel-
sõfokú szakmai képesí-
tés, szociális
szakvizsga, valamint
öt év a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás
vagy az egészségügyi
ellátás területén szerzett
szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
képesítést igazoló hiteles om.,
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelé-
séhez hozzájárul.
A pályázó nyilatkozatát, amely
szerint a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.
F: Kovács Lajos polgármester
4355 Nagyecsed,
Rákóczi F. u. 14.
Tel.: (44) 545-001
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Nagymágocs Nagyköz-
ség Képviselõ-testülete
6622 Nagymágocs,
Szentesi út 42.

Általános Mûvelõdési
Központ

Szakirányú felsõfokú v.
(közoktatási, közmûve-
lõdési vagy könyvtári
szakterületen), legalább
öt év szgy. valamelyik
szakterületen

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig
szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget tanúsító oklevél köz-
jegyzõ által hitelesített
másolatát.
Pc: Nagymágocs nagyközség
polgármestere
6622 Nagymágocs,
Szentesi út 42.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja
azt a jogát, hogy megfelelõ pá-
lyázók hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja.

Pályázati felhívás
pedagógus álláshelyek betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szak-
középiskola
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem
út 50.
Tel.: (35) 300-563
Fax: (35) 300-975

Angol szakos tanár

testnevelés szakos tanár

Egyetemi v.

egyetemi vagy fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. aug. 21.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 8.

II. Rákóczi Ferenc In-
formatika–Matematika
Tagozatos Általános
Iskola
3903 Bekecs,
Honvéd út 79.
Tel.: (47) 568-000
Fax: (47) 368-132
E-mail: bekecsisko-
la@citromail.hu

Német–magyar vagy
német–mûvelõdésszer-
vezõ vagy
történelem–mûvelõdés-
szervezõ szakos tanár

magyar–mûvelõdés-
szervezõ, vagy
magyar–ének-zene,
vagy
ének-zene–mûvelõdés-
szervezõ szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének leteltétõl számított
15. nap.
Pc: Volczné Simka Marianna
igazgató.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.

1. sz. Általános Iskola
2040 Budaörs,
Esze Tamás u. 3.
Tel./fax: (23) 440-230
E-mail: titkarsag@al-
tisk1-bors.sulinet.hu

Testnevelõ tanár Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. jún. 13.
Pc: Dölles Erzsébet igazgató.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.

ELTE Speciális Gya-
korló Óvoda és Korai
Fejlesztõ Módszertani
Központ
1071 Budapest,
Damjanich u. 41–43.

Pszichológus Egyetemi szintû pszi-
chológus v., terápiás
szakirányú képzettség,
5-10 éves munkaköri
tapasztalat sérült gyer-
mekek körében

ÁEI: 2008. szept. 1.
(A megbízás határozatlan idõre
szól.)
Pbhi: 2008. jún. 9.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot zárt borítékban
„Pszichológus” megjelöléssel,
ajánlott postai küldeményként
kell benyújtani.
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Czabán Általános
Iskola és Óvoda
1152 Budapest,
Széchenyi I. tér 13.
Tel.: 306-8056,
307-6312

Klapka utcai tagóvoda
1154 Budapest,
Klapka u. 27.

2 fõ dajka

Dajka v., egészségügyi
alkalmasság

ÁEI: 2008. júl. 14.
Próbaidõ három hónap.
f: Végváriné Kékhegyi Erika
tagóvoda-vezetõ.
Tel.: 307-6374

Horvát Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium
és Diákotthon
1144 Budapest,
Kántorné sétány 1–3.

Óvodapedagógus Horvát nemzetiségi
óvodapedagógus, felsõ-
fokú v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Juttatás: nyelvpótlék, nemzetisé-
gi pótlék

Budapest, XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata,
Nagy Imre Általános
Mûvelõdési Központ
Óvodája
1214 Budapest,
Simon Bolivár st. 4/8.

Óvodapedagógus–
tanító

Szakirányú v. ÁEI: 2008. aug. 18.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a beadást követõ 15 napon
belül.
f: Nagy Józsefné óvodavezetõ.
Tel.: (30) 416-9780

Zsadányi Általános Mû-
velõdési Központ
5537 Zsadány,
Béke út 112.

Magyar–angol szakos
pedagógus

Tel.: (66) 497-029

Óbuda–Békásmegyer
Önkormányzata Óbudai
Csicsergõ Óvoda
1033 Budapest,
Szérûskert u. 41.
Tel.: 367-1982
E-mail: sze-
rus41-o@kszki.obu-
da.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.
Elõny: mozgásfejlesztés
vagy inkluzív pedagó-
gia területén végzett
továbbképzés

ÁEI: 2008. aug. 21.
A megbízás határozott idõre
szól, négy hónap próbaidõ kikö-
tésével.
Pehi: a benyújtásra elõírt határ-
idõt követõ 15 napon belül.
A pályázat eredményérõl min-
den pályázó írásban tájékozta-
tást kap az elbírálást követõ
nyolc napon belül.
A kiíró a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát
fenntartja.

Laborcz Ferenc Általá-
nos Iskola
1173 Budapest,
Ferihegyi út 115.
Tel.: 256-2897
E-mail: iskola@la-
borcz.sulinet.hu

Fejlesztõpedagógus Fõiskolai vagy egyete-
mi szakirányú v.

ÁEI: 2008. aug. 21.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc: Erdészné Nagy Éva
igazgató.

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

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás helyettesítésre, ha-
tározott idõre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15. nap.
Pc: Nádasi Péterné intézmény-
vezetõ

15. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1573



1. 2. 3. 4.

Arany Óvoda
1191 Budapest,
Arany János u. 15–17.
Tel./fax: 357-1863
E-mail: arany@ovo-
da.kispest.hu

Gyógypedagógus: logo-
pédus–szomatopedagó-
gus szakos

óvodapedagógus

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás a szülési szabadsá-
gon lévõ dolgozó helyettesítésé-
nek idejére, határozott idõre szól.
Pbhi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
képesítést igazoló hiteles oklevél.
Pc: Párkány Imréné óvodavezetõ.

Baross Gábor
Szakiskola
1204 Budapest,
Székelyhíd u. 23.
Tel./fax: 283-0014
E-mail: baross.isko-
la@freemail.hu

Mûszaki tanár
építõipari szakmai
(szobafestõ) oktatásra
(üres állás)

Fõiskolai szakirányú
vagy festõ szakmunkás
és pedagógiai v.
Elõny: öt év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A kinevezés határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2008. jún. 25.
Pc: Bakró Lászlóné igazgató.
F: e-mailben.

Than Károly Gimnázi-
um, Szakközépiskola és
Szakiskola
1023 Budapest,
Lajos u. 1–5.
Tel.: 335-2290
E-mail: iroda@than.su-
linet.hu

Bármely szakos tanár Fõiskolai v., szakiskolai
felzárkóztató osztály-
ban (túlkoros, a 8. osz-
tályt még be nem
fejezett diákoknak).
Integrált tantárgyak
epochális módszerrel
történõ oktatására.
Elõny: fejlesztõpedagó-
gus v.

ÁEI: 2008. aug. 15.

Budapest, XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Nevelési Tanácsadó
1211 Budapest,
Kiss János altb.
u. 10–12.

Pszichológus (iskolai) Pszichológus és peda-
gógiai–pszichológiai
szakvizsga, vagy tanári
v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Mezei Anna igazgató.
Nevelési Tanácsadó.
1211 Budapest,
Kiss János altb. u. 10–12.
Tel.: 278-0124, 278-0125

Eötvös József Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 160.
Tel.: (53) 578-503
Fax: (53) 378-007
E-mail: ebisk@t-onli-
ne.hu

Angol szakos tanár, vagy
angol mûveltségi terü-
lettel rendelkezõ tanító
(óraadó)

fizika szakos tanár
(óraadó)

német nemzetiségi vagy
német mûveltségi terü-
lettel rendelkezõ tanító,
vagy
német szakos tanár (he-
lyettesítésre, határozott
idõre)

napközis nevelõ (he-
lyettesítésre, határozott
idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 15.
Pc: Czinege Józsefné igazgató

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. aug.1.
Pc: Czinege Józsefné igazgató
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Napsugár Óvoda
2737 Ceglédbercel,
Pesti út 103.
Tel.: (53) 378-296
Fax: (53) 578-568
E-mail: sonne@napsu-
gar1.t-online.hu

2 fõ óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.
Elõny: német nemzeti-
ségi óvodapedagógusi
v., illetve német nyelv-
vizsga

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Pehi: 2008. aug. 1.

Celldömölki Városi
Általános Iskola, Peda-
gógiai Szakszolgálat
9500 Celldömölk,
Árpád u. 34.

2 fõ logopédus
Feladatok: a logopédus
munkakörhöz kapcsoló-
dó feladatok ellátása
Celldömölk város kis-
térségi önkormányzata-
inak társulási
megállapodásában fog-
lalt meghat. intézmé-
nyeiben (váltakozó
munkahelyen)
9500 Celldömölk,
Árpád u. 34.

Felsõfokú iskolai v.,
felsõfokú képesítés,
logopédia szakos tanár
vagy logopédia szakos
tanár és terapeuta.
Elõny: B-kategóriás jo-
gosítvány

ÁEI: legkorábban 2008.
szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre,
teljes munkaidõre szól.
Pehi: 2008. jún. 14.
A pályázathoz csatolni kell:
motivációs levél.
F: Baloghné Danka Adél.
Tel.: (70) 368-1299
A pályázatot postai úton
„1-91/2008.” azonosítószámmal
és a munkakör megnevezésével:
logopédus (betölthetõ álláshe-
lyek száma: 2) megjelöléssel
kell benyújtani.
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
Celldömölki Városi Televízió
(2008. márc. 25.)
Kemenesalja (helyi lap)
(2008. ápr. 4.)

Ady Endre Gimnázium,
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
4765 Csenger,
Honvéd u. 5.
Tel.: (44) 520-126

Német szakos tanár,
angol–német szakos
tanár

biológia szakos tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Juttatás: szf. megoldható.

Általános Iskola
8229 Csopak,
Kossuth L. u. 16.

Angol–történelem vagy
ének
magyar–történelem
vagy ének szakos tanár

Szakirányú felsõfokú
iskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: 2008. jún. 20.

Kossuth Lajos
Szakiskola
9300 Csorna,
Kossuth L. u. 30.
Tel./fax: (96) 261-460
Igazgató: (96) 593-236

Fémipari szakoktató

építõipari szakmai tanár

vendéglátóipari
szakmai tanár
(a megbízás határozott
idejû)

Felsõfokú pedagógiai v.
esztergályos szakképzés

felsõfokú szakirányú és
pedagógiai v.

felsõfokú szakirányú és
pedagógiai v., C-típusú
német szakmai nyelv-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. júl. 22.
Pehi: 2008. aug. 11.
Pc: Kertész Károly igazgató
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Fazekas Mihály Gimná-
zium
4025 Debrecen,
Hatvan u. 44.
Tel.: (52) 535-372
Fax: (52) 413-758
E-mail: fazekas@faze-
kas-debr.sulinet.hu

Angol–bármely termé-
szettudományos szakos
középiskolai tanár

biológia–kémia szakos
középiskolai tanár
(határozott idõre szóló
helyettesítéssel, gyed,
gyes idejére)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ nyolc munkanap.
Pc: Aranyi Imre igazgató.

ÁEI: azonnal.
Pc: Aranyi Imre igazgató

Deák Ferenc Középis-
kolai Kollégium
4024 Debrecen,
Tímár u 1.

Kollégiumi nevelõ
(részmunkaidõ, félállás)
Lényeges feladatok:
kollégiumi nevelõi fel-
adatok ellátása, magyar
irodalom és nyelvtan,
német fakultációk és
egyéni foglalkozások
megtartása, érettségire
felkészítés

Egyetemi magyar nyelv
és irodalom középisko-
lai tanári v.
Elõny: német középfo-
kú nyelvvizsga, vala-
mint kollégiumi nevelõi
területen szerzett gyak.

ÁEI: legkorábban 2008. aug. 1.
A megbízás határozatlan idõre
(három hónap próbaidõre) szól.
Pbhi: 2008. jún. 20.
Pehi: 2008. júl. 1.
Az elbírálás módja, rendje: sze-
mélyes meghallgatás.
A pályázathoz csatolni kell:
nyelvvizsga-bizonyítvány máso-
lata.
A pályázatot postai úton azono-
sító számmal ellátva
(0/64/2008.) a munkakör meg-
nevezésével: magyar nyelv és
irodalom szakos középiskolai
tanár megjelöléssel kell benyúj-
tani.
F: dr. Rákos Tamás igazgatóhe-
lyettes.
Tel.: (52) 534-949
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
Oktatási Közlöny
Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala hirdetõ-
táblája (Új Városháza)

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola
2344 Dömsöd,
Széchenyi u. 9.
Tel.: (24) 519-741
Fax: (24) 519-740

Történelem–angol,
matematika–angol vagy
matematika–technika és
életvitel szakos tanár

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképesítés

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. jún. 30.
Pehi: 2008. júl. 21.
A pályázathoz csatolni kell:
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázat tartalmát harmadik sze-
mély is megismerheti.
Pc: Mészáros Pálné igazgató
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Logopédiai Intézet
Szakszolgálat
2400 Dunaújváros,
Lilla köz 1.

Logopédus Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskolai, logopédiai ta-
nár. Logopédiai
területen végzett mun-
ka, legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat.
Elõny: emelt szintû
szakképesítés logopé-
diai szakterületen, an-
gol nyelvbõl alapfokú,
A-típusú nyelvvizsga,
alapszintû nyelvtudás,
többirányú logopédiai
képzettség, legalább
1–3 év szakmai tapasz-
talat.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás határozatlan idõre,
teljes munkaidõre szól.
Pbhi: 2008. jún. 20.
Pehi: 2008. júl. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a pályázók személyes meghall-
gatását követõen döntéshozatal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
F: Horváthné Varró Ilona.
Tel.: (25) 412-607.
A pályázatot postai úton, azono-
sítószámmal (11/2008.) és a
munkakör megnevezésével: lo-
gopédus, kell benyújtani.

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

Magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár

angol nyelv szakos
tanár

biológia–testnevelés
szakos tanár

matematika–bármely
szakos tanár

közgazdász tanár
(marketing szakirány)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: étkh.

Belvárosi Óvoda
2500 Esztergom
Bottyán János út 7.

Óvodapedagógus Fõiskolai v.
Elvárások: elhivatott-
ság, határozott, maga-
biztos kapcsolatteremtõ
és konfliktusfeloldó ké-
pesség

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pc: Farkasné S. Mária óvodave-
zetõ.
2500 Esztergom,
Bottyán János út 7.

Petõfi Sándor Közgaz-
dasági Szakközépiskola
4900 Fehérgyarmat,
Május 14. tér 16.
Tel.: (44) 364-447

Informatika szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.

Porpáczy Aladár Általá-
nos Mûvelõdési
Központ
9431 Fertõd,
Joseph Haydn u. 2.
Tel./fax: (99) 370-918
E-mail: porpaczy@por-
paczy.hu

Matematika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc., f: Wellner Andrea igazgató.
Tel.: (30) 330-0300
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Gyöngyös Város
Óvodái
3200 Gyöngyös,
Platán u. 1/3.
Tel.: (70) 931-5941

Katona József Úti
Tagóvoda
dajka

Fecske Úti Tagóvoda
dajka

Fecske Úti Tagóvoda
óvodapedagógus

Platán Úti Tagóvoda
óvodapedagógus

Platán Úti Tagóvoda
óvodapedagógus

Dajkaképzõ v.

Fõiskolai v.

ÁEI: 2008. júl. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
Pc: Molnár Lászlóné intézmény-
vezetõ

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
Pc: Molnár Lászlóné intézmény-
vezetõ

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
Pc: Molnár Lászlóné intézmény-
vezetõ

ÁEI: 2008. júl. 21.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
Pc: Molnár Lászlóné intézmény-
vezetõ

ÁEI: 2008. júl. 21.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
Pc: Molnár Lászlóné intézmény-
vezetõ

Bocskai István Gimná-
zium
4220 Hajdúböször-
mény,
Bocskai István tér 12.
Tel.: (52) 229-368
E-mail: big@bocska-
ig-hbosz.sulinet.hu

testnevelõ tanár
(határozatlan idõre)

biológia–bármely
szakos tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v.
Elõny: egyetemi v, kö-
zépfokú edzõi v.

egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtást követõ nyolc
munkanapon belül.
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
teles om.
Pc., f: Gyulai Sándor igazgató.
Tel: (20) 561-8969

Ságvári Endre
Gimnázium
3700 Kazincbarcika,
Jószerencsét út 2.
Tel.: (48) 510-050
Fax: (48) 510-056

Biológia–kémia vagy
biológia–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pbhi: 2008. jún. 30.
Pehi: 2008. júl. 15.
Pc: Petróczi Gábor igazgató.
f: direktor@sagvari-barcika.hu
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Móra Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6041 Kerekegyháza,
Szent István tér 6.

Gitártanár f: Szegediné Rédli Julianna
igazgató
Tel.: (76) 371-151

II. Rákóczi Ferenc
Mezõgazdasági,
Közgazdasági,
Informatikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium
6400 Kiskunhalas,
Kossuth L. u. 39.

Matematika szakos
tanár

angol szakos tanár

informatikus
mérnöktanár

kollégiumi nevelõtanár

felnõttképzési
ügyintézõ

Egyetemi v.

egyetemi vagy fõiskolai
v.

egyetemi v.

fõiskolai mérnöktanári
v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Juttatás: szl. megoldható, étkh.
Pc: igazgató.
Tel.: (77) 422-433

Kiszombori Mikrotér-
ség Karátson Emilia
Napközi Otthonos
Óvodai Társulás
6775 Kiszombor,
József A. u. 19.

Óvodapedagógus Felsõfokú fõiskolai
óvodapedagógus v.,
egészségügyi alkalmas-
ság

ÁEI: 2008. júl. 15.
A megbízás határozatlan idõre,
teljes munkaidõre szól.
Pehi: 2008. júl. 14.
Illetmény, juttatások: a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. rendelke-
zései az irányadók, valamint az
SzMSz rendelkezése. A pályá-
zathoz csatolni kell: egészség-
ügyi alkalmassági vizsgálatról
szóló irat. A pályázatot postai
úton vagy személyesen az adat-
bázisban szereplõ azonosító-
számmal, valamint a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani a Kiszombori Mikrotér-
ség Karátson Emilia Napközi
Otthonos Óvodai Társulás címé-
re. A pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.kiszombor.hu.
2008. ápr. 10. Az Oktatási
Minisztérium hivatalos lapjában.
A társult önkormányzatok hiva-
talaiban a helyben szokásos mó-
don. A közigállás publikálási
idõpontja: 2008. ápr. 11.
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Komárom-Bábolna
Többcélú Kistérségi
Társulás Logopédiai és
Gyógytestnevelési
Szolgálata
2900 Komárom,
Klapka György út 10.

2 fõ logopédus Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
f: Vizeliné Nagy Ilona.
Tel.: (34) 341-031

Levéli Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola
9221 Levél,
Fõ u. 10.

Német–angol szakos
tanár
(határozatlan idõre,
gyakornoki idõvel)

számítástechnika–
technika szakos tanár
(részmunkaidõs, határo-
zatlan idõre)

fizika–számítástechnika
szakos tanár
(óraadó, határozott
idõre)

rajz–ének-zene szakos
tanár
(óraadó, határozott
idõre)

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: további szak,
egyéb szakképesítés, in-
formatikai rendszerek
ismerete, német nemze-
tiségi nyelvi v., tanítók
esetében német nyelv
mûveltségi terület

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolatát, kézzel
írott szakmai ön., egyéb szak-
végzettséget tanúsító oklevél
másolatait, nyelvvizsgát tanúsító
oklevelet, elõzõ munkahelyi,
munkahelyek referencialeveleit,
érvényes egészségügyi könyv,
1 hónapnál nem régebbi tüdõ-
szûrõ vizsgálati igazolás, ma-
gánnyugdíj, lakossági
folyószámla-kérelem, közalkal-
mazotti igazolások.
Pc., f: Fenyvesi Gyöngyi
igazgató.
Tel.: (96) 569-012,
(20) 982-4562

Általános Iskola és
Óvoda
9461 Lövõ,
Fõ u. 183.

Magyar–ének vagy
magyar–bármely szakos
tanár

Tanárképzõ fõiskolai v.
Elõny: pedagógiai szak-
mai gyakorlat, karveze-
tõi v. és gyakorlat,
tánc–dráma modul ok-
tatására képesítõ v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a beadás határidejét követõ
legfeljebb 30. nap.
Pc: Általános Iskola és Óvoda
igazgatója.
9461 Lövõ,
Fõ u. 183.

Bem József Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3521 Miskolc,
Miskolci u. 38/A
Tel.: (46) 405-124
Fax: (46) 525-232
E-mail: titkarno@be-
miskola.t-online.hu

Angol–informatika
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. jún. 30.
Pehi: 2008. júl. 3.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló oklevél hite-
les másolatát.
Pc: Vargáné Nézõ Mária
igazgató.
f: tel: (46) 405-124
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Pászti Miklós Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
8060 Mór,
Szabadság tér 7.

Gitártanár
(teljes állás, határozat-
lan idõre)

jazz–ének szakos tanár
(félállás, határozatlan
idõre)

harmonikatanár
(félállás, határozott idõ-
re, helyettesítés céljá-
ból)

Szakirányú felsõfokú
zenemûvészeti fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 18.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
Pc: Pászti Miklós Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
8060 Mór,
Szabadság tér 7.
Pf. 69
E-mail: morzene@mor.hu

Kastély Óvoda
3214 Nagyréde,
Óvoda út 7.
Tel.: (37) 373-016

Óvodapedagógus

óvodapedagógus

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
50. nap.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2010. febr. 28-ig,
határozott idõre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
50. nap.

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

Óvodapedagógus

dajka

Felsõfokú szakirányú v.

Középfokú iskolai v.,
dajkaképesítés

ÁEI: a közalkalmazotti jogvi-
szony létesítésével folyamatos
munkarend szerint.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Ráczné Gálik Márta intéz-
ményvezetõ.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pc: Ráczné Gálik Márta intéz-
ményvezetõ

Fekete István Általános
Iskola és Szakmunkás-
képzõ Szakiskola
2685 Nógrádsáp,
Hunyadi út 2.

Angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. jún. 20.
Pehi: 2008. júl. 18.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget tanúsító okirat hite-
les másolatát.

Általános Mûvelõdési
Központ Erdei Ferenc
Általános Iskolája
2712 Nyársapát,
József Attila út 6.

Matematika–fizika
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Juttatás: szl.
Pc: ÁMK Erdei Ferenc Általá-
nos Iskola igazgatója.
2712 Nyársapát,
József Attila út 6.
Tel.: (53) 589-200
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Báthory István
Gimnázium és Szak-
középiskola
4300 Nyírbátor,
Ifjúság útja 2.
Tel.: (42) 281-025

Magyar–angol szakos
tanár

matematika–kémia
szakos tanár

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

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

3 fõ épületgépész tanár Épületgépészeti, gépé-
szeti fõiskolai vagy
egyetemi v.
Elõnyt jelent: mérnök-
tanári képesítés.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. jún. 15.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik, valamint
személyes adatok kezelésére vo-
natkozó nyilatkozatot.

Mikszáth Kálmán Gim-
názium, Postaforgalmi
Szakközépiskola és
Kollégium
3060 Pásztó,
Rákóczi F. u. 1.
Tel./fax: (32) 460-791

Matematika szakos
tanár
(az intézmény magyar–
francia kéttannyelvû ta-
gozatán a matematika
tantárgy francia nyel-
ven való
tanítása)

angol nyelv szakos
középiskolai tanár
(az intézmény angol
nyelvi elõkészítõ évfo-
lyamos képzésébe és
szakmai angol nyelv
tanításába való bekap-
csolódás).

Egyetemi matematika
szakos v., felsõfokú
francianyelv-tudás.
Elõny: francia nyelv
szak, pedagógus szak-
vizsga, magyar–francia
kéttannyelvû képzésben
szerzett legalább 1–3 év
szgy., felhasználói szin-
tû MS Office (irodai al-
kalmazások)

Egyetemi vagy fõisko-
lai angol nyelv szak.
Elõny: bármilyen máso-
dik középiskolai tanári
szak, pedagógus szak-
vizsga, nyelvtanításban
szerzett legalább 1–3 év
szgy., felhasználói szin-
tû MS Office (irodai al-
kalmazások)

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
Juttatás: étkh., szsz.
A pályázathoz csatolni kell: pá-
lyázati motivációs levél, vég-
zettséget igazoló közjegyzõ által
hitelesített dokumentumok.
f: Herczegné Varga Ilona igaz-
gató.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Napközi Ott-
honos Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos
Óvoda
6914 Pitvaros,
Kossuth L. u. 27.
Tel./fax: (62) 522-414,
(62) 522-417
E-mail: altiskola@pit-
varos.hu

Testnevelés–bármely
szakos pályakezdõ
tanár

Fõiskolai v.
Elõny: kémia, rajz,
szlovák, technika szak

ÁEI: 2008. aug. 25.
Juttatás: szl. megoldható.
Pc., f: Bertáné
Kecskeméti Katalin
igazgató
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Szivárvány Óvoda
2300 Ráckeve,
Vörösmarty M. u. 40.

Óvodapedagógus

2 fõ konyhás.
Feladatuk: ételek elõké-
szítése, konyha rendben
tartása, dajkai munka

Szakirányú v.
Elõny: fejlesztõ óvoda-
pedagógusi v.

elõny: dajkaképesítés

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idejû
kinevezésre szól.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
f: Kulcsárné Paksa Ibolya óvo-
davezetõ.
Tel.: (24) 519-016
Fax: (24) 519-015
E-mail: ovi@rackeve.hu

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idejû ki-
nevezésre szól.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
f: Kulcsárné Paksa Ibolya óvo-
davezetõ.
Tel.: (24) 519-016
Fax: (24) 519-015
E-mail: ovi@rackeve.hu

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

Történelem
földrajz
fizika
kémia
technika
tanulószoba
2 fõ

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 18.

Széchenyi István
Gimnázium
9400 Sopron,
Templom u. 26.

Matematika–fizika
szakos tanár

Biológia–kémia szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás határozatlan idõre,
teljes munkaidõre szól.
Pc: Szabó Miklós igazgató.
f: Nagy Judit.
Tel./fax: (99) 505-390
A pályázatot postai úton,
43/2008. azonosítószámmal, és a
munkakör megnevezésével ellát-
va kell benyújtani.
A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje:
http://szig.sopron.hu
2008. ápr. 10.

Petõfi Sándor Általános
Iskola
6086 Szalkszentmárton,
Petõfi tér 12.

Angol–informatika
szakos tanár

napközis nevelõ

Fõiskolai v.

felsõfokú tanítói szak-
képesítés

ÁEI: 2008. aug. 18.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: 2008. aug. 15.
Juttatás: szolgálati garzonlakás.
A pályázathoz csatolni kell: kéz-
zel írt szakmai ön.
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Nevelési Tanácsadó
2440 Százhalombatta,
Kodály Zoltán sétány
Tel.: (23) 355-412
E-mail: nev-
tan@mail.battanet.hu

Pszichológus Egyetemi szakirányú v.
Elõny: Nevelési Ta-
nácsadóban szerzett
gyakorlat. Pályakezdõ
kolléga jelentkezését is
várjuk

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2010. jún. 30-ig,
határozott idõre szól.
Juttatás: étkezési és utazási hoz-
zájárulás.
Pc: intézményvezetõ.
2440 Százhalombatta,
Kodály Zoltán sétány

Garay János
Gimnázium
7100 Szekszárd,
Szent István tér 7–9.
Tel.: (74) 315-633
E-mail: gig@garayj.su-
linet.hu

Matematika–fizika
szakos tanár

matematika–kémia
szakos vagy
kémia–fizika szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. júl. 25.

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

Zongora szakos tanár
(fõállású)

zongoratanár
(részmunkaidõs)

klasszikus gitár tanár
(félállás)

Fõiskolai szintû peda-
gógus v. és szakképzett-
ség

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pbhi: 2008. jún. 10.
A munkavégzés két telephelyen
történik a fõállású zongoratanár
esetében.

Bocskai István Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Középiskolai Kollégi-
um, Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.

Matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 21.

Börzsönyvidéki
Bölcsõde, Óvoda, Álta-
lános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai és
Módszertani Intézmény,
Fekete István Általános
Iskola
2628 Szob,
Iskola u. 2.

Napsugár Bölcsõde és
Tagóvoda
2628 Szob,
Szent Imre u. 10.
4 fõ óvodapedagógus

Vámosmikolai
Tagóvoda
2635 Vámosmikola,
Szent János tér 1.
óvodapedagógus

Nagybörzsönyi
Általános Tagiskola
2634 Nagybörzsöny,
Széchenyi u. 27.
3 fõ tanító

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 1.
Pc: Járik Izabella igazgató
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Virág Benedek Általá-
nos Tagiskola
2629 Márianosztra,
Rákóczi u. 13.
magyar–történelem,
testnevelés–bármely
szakos tanár
(határozott idõre),
matematika–bármely
szakos tanár

Kemencei Általános
Tagiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2638 Kemence,
Fõ út 165.
ének-zene–szolfézs
szakos tanár

zongora szakos tanár

Vámosmikolai Általá-
nos Tagiskola
2635 Vámosmikola,
Huszár u. 63.
gyógypedagógus

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2010. jún. 30-ig
szól

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. jún. 15-ig
szól.
Juttatás: szl., étkh.
Pc: Járik Izabella igazgató

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2011. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Juttatás: étkh.
Pc: Járik Izabella igazgató

Vásárhelyi Pál Közgaz-
dasági és Idegenforgal-
mi Két Tanítási Nyelvû
Szakközépiskola
5000 Szolnok,
Baross G. út 43.

2 fõ angol–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. jún. 15.
Pc: dr. Lengyel Erzsébet
igazgató

Hétszínvirág Óvoda
9700 Szombathely,
Bem József út 33.

Dajka OKJ-s dajkaképzõ szak-
képesítés, vagy folya-
matban lévõ dajkaképzõ
szakképesítés megszer-
zése

A megbízás határozatlan idejû,
három hónap próbaidõvel.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ 30. nap.
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Általános Iskola
2133 Szõdliget,
Rákóczi F. u. 1–3.
Tel./fax: (27) 590-086
E-mail: igazgato@rubi-
com.hu

Fizika–informatika
vagy
kémia–informatika
szakos tanár

napközis nevelõ

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás határozott idõre
szóló kinevezés teljes munka-
idõre.
Pehi: a pályázati határidõ lejárta
utáni 14. nap.
f: Gáspár Ágnes igazgató vagy
Simonné Kelemen Mária
igazgatóhelyettes

Pápai Református
Kollégium Tatai
Gimnáziuma
2890 Tata,
Kossuth L. tér 11.
Tel.: (34) 586-576
Fax: (34) 586-577
E-mail: refi@prktg-ta-
ta.sulinet.hu
www.refi-tata.hu

1-1 fõ angol nyelv és
irodalom szakos,
fizika–kémia vagy
matematika–fizika sza-
kos,
ének szakos, valamint
félállású latin nyelv
szakos tanár
(összesen 3 és fél állás)

Egyetemi szaktanári v.
Elõny: több szükséges
szak megléte, az ének
szakos esetében
egyházzenei, karvezetõi
v., hangszertudás

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pehi: 2008. jún. 15.
Juttatás: étkezési lehetõség és
hozzájárulás.

József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
2800 Tatabánya,
Béke u. 1.
E-mail: jozsefisko-
la.tb@freemail.hu

Rajz szakos tanár Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Tel./fax: (34) 311-148

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
2800 Tatabánya,
Verebély út 1.
Tel.: (34) 310-988,
(34) 427-429
E-mail: koro-
si@kcss.sulinet.hu

Angol–magyar nyelv
szakos tanár
(részfoglalkozású)

Szakirányú felsõfokú
iskolai v.

ÁEI: 2008/2009. tanév.
Juttatás: étkh.

Bartók Béla Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2767 Tápiógyörgye,
Petõfi S. u. 12.

Fuvolatanár
(félállásban)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 18.
Pehi: 2008. aug. 22.
Juttatás: útiköltség-térítés.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló oklevél hi-
teles másolatát.
Pc: Toperczer Tibor igazgató.
Tel.: (53) 383-088

Általános Iskola
2381 Táborfalva,
Iskola u. 7.

Földrajz–történelem
vagy
földrajz–magyar szakos
tanár

tanító (napközis felada-
tok ellátására)

ÁEI: 2008/2009-es tanév.
Juttatás: szf.
f. tel.: (29) 382-030,
(20) 452-5816
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Tát Nagyközség Önkor-
mányzati Általános
Iskola és Mogyorósbá-
nyai Tagintézménye
2534 Tát,
Szent István út 27.

Fizika–kémia szakos
tanár
(7–8. évfolyam)

Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: informatikai is-
meretekben való jártas-
ság.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Az állás betöltése elõtt szemé-
lyes találkozás az intézményve-
zetõvel.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc: Czaheszné Újvári Zsuzsanna
megbízott igazgató.
2534 Tát,
Szent István út 27.
Tel. (33) 444-162
E-mail: tatiskola@tvn.hu

Kisfaludy Károly ÁMK
Óvoda
9100 Tét,
Debrecen u. 1.
Tel.: (96) 461-278,
(20) 779-0532

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc., f: óvodavezetõ

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

Általános iskolai
angol szakos tanár

Angol–bármely szakos
általános iskolai tanári
v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Szerzõdéses álláshely, amely
egy tanév után kinevezéssé vál-
hat.
Pbhi: megjelenéstõl számítva fo-
lyamatosan, 2008. szept. 1-jéig.
Juttatás: a Kjt. alapján munkavi-
szonytól függõen + tp., szl.
A pályázathoz csatolni kell: ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolásokat.
Pc: Általános Mûvelõdési Köz-
pont igazgatója.
3971 Tiszakarád,
Ifjúság u. 14.

Napraforgó Óvoda
Sonnenblume Kinder-
garten
2096 Üröm,
Fõu. 37.

2 fõ német nemzetiségi
óvodapedagógus

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi diplo-
ma.
Elõny: vegyes csoport-
ban szerzett tapasztalat,
tevékenységközpontú
program ismerete

ÁEI: 2008. aug. 1.
Juttatás: nemzetiségi végzettség-
gel rendelkezõknek illetményki-
egészítés, német nemzetiségi
pótlék, nyelvpótlék, ékth.
A pályázathoz csatolni kell: fény-
képes szakmai ön., elõzõ munka-
viszonyokról való igazolás.
Pc: óvodavezetõ
Napraforgó Óvoda
2096 Üröm,
Fõ u. 37.
Tel.: (26) 350-185, (26) 550-058
Fax: (26) 350-185
E-mail: uromovi@freemail.hu
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Kölcsey Ferenc
Gimnázium
8900 Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 49–53.

Határozatlan idõre
fizika–kémia,
német–történelem vagy
német–matematika
szakos tanár

határozott idõre
fizika–informatika vagy
fizika–matematika,
magyar–történelem
történelem–filozófia
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
A pályázatokat e-mail címmel
ellátva kérjük benyújtani.
Tel.: (92) 599-343

Napraforgó Napközi
Otthonos Óvoda
2627 Zebegény,
Millennium sor 1.

Óvodapedagógus Német nemzetiségi
óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2008. aug. 18.

Nyíregyházi Fõiskola
4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B

Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és
Gimnázium
4400 Nyíregyháza,
Ungvár st. 12.

iskolapszichológus–ma-
gyar szakos tanár

Szakirányú egyetemi v.,
felhasználói szintû
PC-ismeret.
Elõny: szakmai tapasz-
talat és gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
(A megbízás határozott idõre
szól.)
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc: iskolaigazgató.
4400 Nyíregyháza,
Ungvár st. 12.

Közlemény OKJ-bizonyítvány érvénytelenítésérõl

A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzõ Korlátolt Felelõsségû Társaság kezelésében lévõ PTL 280219 sorozat-
számú OKJ-bizonyítvány elveszett, annak felhasználása érvénytelen.

Dr. Tarnai Imre s. k.,
ügyvezetõ

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
a HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra.
A pályázati kiírás célja a középiskolás tanulók érdeklõdésének a honvédelmi tevékenység felé történõ orientálása.

Az ösztöndíjra a 2008/2009-es tanévre pályázatot nyújthatnak be
– a középiskolai tanulmányaikat megkezdõ, kizárólag magyar állampolgársággal rendelkezõ, 8. osztályban év végén
legalább 4,50 tanulmányi átlagot elérõ, példás magaviseletû tanulók,
– azok a középiskolai tanulók, akik a 2007/2008-as tanévet 4,50 vagy annál jobb eredménnyel teljesítették a 9. vagy
10. évfolyamon.

A pályázat elbírálásakor elõnyt jelent:
– a katonai alapismeretek tantárgy tanulása,
– ha a szülõ(k) a HM vagy az MH hivatásos, szerzõdéses, nyugállományú tisztjei, tiszthelyettesei, közalkalmazottai,
köztisztviselõi,
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– a hátrányos szociális helyzet [ha nagycsaládban nevelkedik (három vagy több 18 év alatti gyermek él) és maximum egy
aktív keresõ van a családban; ha elvált szülõk gyermeke és maximum egy aktív keresõ van a családban; ha egy aktív ke-
resõ sincs a családban], amelyet a lakóhely szerinti illetékes jegyzõ igazol,
– Országos Bevetési Próbákon történõ részvétel, kiemelkedõ eredmények,
– a honvédelem területén szerzett elismerések,
– a honvédelem ügyét támogató, a honvédelmi eszmét felkaroló egyesületi tagság.

Az ösztöndíj havi mértéke a mindenkori köztisztviselõi illetményalap 33%-a, amely a tanév idõszakában (10 hónap) ha-
vonta utólag – a tanuló szülõjének/gondviselõjének döntése szerint – folyószámlára vagy postai úton kerül folyósításra.
Pályázni a mellékelt adatlappal lehet, melyet a csatolt igazolásokkal 2008. június 30-ig a következõ címre kell eljuttatni:
Honvédelmi Minisztérium Személyzeti Fõosztály, 1885 Budapest, Pf. 25.
A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíjra”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad Borné Takács Zsuzsanna, telefon: (1) 398-4653.
Az ösztöndíjbizottság az ösztöndíj odaítélésérõl 2008. július 31-ig dönt. A nyertes pályázók levélben értesítést kapnak.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

ADATLAP

Nevem:

Állampolgárságom: magyar

Születési helyem, ideje:

Édesanyám neve:

Címem (lakhely):

Telefonszámon (elérhetõség):

Adóazonosító számom (a tanulóé):

8. osztály év végi tanulmányi eredményem:

8. osztály év végi tanulmányi eredményem isko-
laigazgató által hitelesített igazolást nyújtok be

igen

Katonai alapismereteket tanultam igen nem

Szüleim munkáltatójának megnevezése: édesanya édesapa

Szüleim jogállása: hivatásos katona hivatásos katona

szerzõdéses katona szerzõdéses katona

nyugállományú katona nyugállományú katona

köztisztviselõ köztisztviselõ

közalkalmazott közalkalmazott

nyugdíjas nyugdíjas

egyéb, éspedig:
.................................................
.................................................
.................................................

egyéb, éspedig:
.................................................
.................................................
.................................................
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Családom szociális helyzetének rövid bemutatása:

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

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

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

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

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

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

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

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

Szociális helyzetemrõl a lakóhelyem szerinti ille-
tékes jegyzõtõl igazolást nyújtok be

igen nem

Bevetési próbán elért eredményemrõl igazolást
nyújtok be

igen nem

A honvédelemmel összefüggõ érdeklõdésem,
illetve ezen a területen szerzett elismeréseim: ......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

A honvédelemmel összefüggõ érdeklõdésemrõl
és az ezen a területen szerzett eredményeimrõl
igazolást/másolatot nyújtok be

igen nem

Hozzájárulok, hogy személyes adataimat az ösztöndíjbizottság az adatvédelemrõl szóló 1992. évi LXIII. törvényben
foglaltaknak megfelelõen kezelje.

....................................................
pályázó aláírása

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ......................................................

..................................................................
szülõ/gondviselõ aláírása

..................................................................
szülõ/gondviselõ neve nyomtatott

nagybetûkkel, olvashatóan írva
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A DEBRECENI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK
HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI PEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KARA
Testnevelési Tanszékére
fõiskolai docensi állásra

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: szakfelelõsi teendõk ellátása a testnevelõ–edzõ alapképzési szak indításában.
Hirdessen meg választható tárgyat (tárgyakat) a hallgatók szakmai fejlõdése és a tanszéki tantárgykínálat bõvítése érde-
kében. Feladatai közé tartozik a tanszéki kutatásokban való részvétel. Emellett vegyen részt minden olyan tanszéki mun-
kában, ami a tanszék szakmai súlyát növeli, és egyéni fejlõdését elõsegíti. A kinevezendõ fõiskolai docens lássa el mind-
azokat a feladatokat is, amelyekkel – a tanszék érdekében – a tanszékvezetõ megbízza.
A pályázat elnyerésének feltételei: pályázhatnak azok az okleveles testnevelõ tanárok, akik egy vagy több nyelvbõl (el-
sõsorban angol) dokumentált, tárgyalóképes nyelvismerettel rendelkeznek, tudományos fokozatot szereztek, és felsõok-
tatásban eltöltött gyakorlatuk van. Elõnyt jelent az országos jelentõségû sportszakmai tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– oktató, kutató tevékenységét, annak eredményeit,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, munkahelyének megnevezését, beosztását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben
való részvételét,
– az oktató-, kutatómunkára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettségét és szakképzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelvvizsga-bizonyítványának, habilitációs
oklevelének, szakvizsgájának másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul: pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban
rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatokat két példányban a Hajdúböszörményi Pedagógiai Fõiskolai Kar Dékáni Hivatalába, 4220 Hajdúböször-
mény, Désány I. u. 1–9., telefon: (52) 229-433 kell benyújtani a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 31.
A kinevezésre 2008. szeptember 1-jei hatállyal kerül sor.

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

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM dékánja
pályázatot hirdet a
VITÉZ JÁNOS KAR
Mûvelõdés- és Társadalomtudományi Tanszékére
fõiskolai docensi állásra

A fõiskolai docens feladata: oktatói tevékenység ellátása az andragógia BA szakon, az alapozó képzésben, fõként a tár-
sadalomismereti, politológiai modul, a szakmai törzsanyagban elsõsorban az andragógia, a felnõttképzés tantárgyaiban.
Az oktatási profilja az oktatás és képzésgazdaságtan, a pénzügyi tervezés és elemzés, különös tekintettel a felnõttképzés-
re és az élethosszig tartó tanulásra.
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Az oktató a nappali képzés mellett részt kell vállaljon a levelezõ oktatásban, a felsõfokú szakképzési tevékenységben, a
szak kutatási-fejlesztési és nemzetközi együttmûködési munkájában.

Pályázati feltételek:
– a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a PPKE foglalkoztatási követelmény-
rendszerében rögzített követelményeknek,
– rendelkezzen szakirányú egyetemi végzettséggel (közgazdász, pénzügyi, szociológusi), PhD-fokozattal,
– nyilatkozat, hogy a betöltendõ állást tekinti fõállásának,
– elõnyt jelent a pályázati kiírásban feladatként ellátandó tantárgyakban korábban megszerzett felsõoktatási gyakorlat,
– az intézmény katolikus jellegének és szellemiségének vállalása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékelten csatolni kell:
– szakmai és tudományos tevékenységet tartalmazó részletes önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi bizonyítványt vagy errõl szóló igazolást,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az arra feljogosított testületek és bizottsá-
gok megismerhetik.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül, 1 eredeti és 2 fénymásolt példányban, a fõiskola dékánjának cí-
mezve, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar címére (2500 Esztergom, Majer István u. 1–3.) kell benyúj-
tani.
Eredményes pályázat esetén a kinevezés 2008. augusztus 20-tól szól, a bérezés a felsõoktatási törvény szerint történik.

Dr. Gaál Endre s. k.,
dékán

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
MÛVÉSZETI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladatai:
– a rektor által átruházott hatáskörben és a rektor által meghatározott körben képviseli az egyetemet, a kart az egyetemi,
illetõleg más fórumok elõtt,
– irányítja a karon folyó mûvészeti, képzési, tudományos, kutatási és igazgatási tevékenységet,
– irányítja a kar személyzeti és gazdálkodási munkáját,
– rendelkezik a kar gazdasági tervében meghatározott keretek felhasználásáról,
– a kar tevékenységét érintõ kérdésekben kezdeményezheti a rektor vagy a szenátus intézkedését,
– munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint,
– elõkészíti a Kari Tanács üléseit, döntéseinek végrehajtását szervezi,
– ellát minden olyan feladatot, illetõleg gyakorolja azokat a jogköröket, amelyeket számára a jogszabályok, az egyetemi
és kari szabályzatok meghatároznak, illetõleg amelyet a rektor saját hatáskörébõl számára átruházott.

A leendõ dékán feladata, hogy képviselje a Mûvészeti Kar érdekeit az EKF-program Zsolnay Kulturális Negyed projekt-
jében, valamint vegyen részt a Kreatív Kutatási és Kísérleti Központ (K4) továbbfejlesztésének koordinálásában.
Pályázhatnak azok az egyetemi tanárok és docensek, akik a képzõ- vagy zenemûvészet gyakorlati, illetve elméleti terüle-
tein elismertséggel bírnak, alkalmasak a mûvészeti képzés fejlesztésének szakmai vezetésére, és legalább nyolcéves ok-
tatási gyakorlattal rendelkeznek.
A dékáni megbízás 2008. október 1-jétõl 2013. június 30-ig szól.
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A pályázati anyag pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, publikációs jegyzékbõl (az eddigi szakmai tevékenység
teljes, jegyzékszerû ismertetésébõl), a vezetõi feladattal kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zelések ismertetésébõl áll, illetve tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek
megismerhetik.
A pályázatokat a PTE honlapján történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának
címezve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR
pályázatot hirdet
két kutatói állás betöltésére

A kutatók feladata: az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 2008. szeptember 1-jétõl 2011. augusz-
tus 31-ig tartó futamidõvel „Az erõs, a gyenge, meg a ravasz: Hatalom és stratégiai viselkedés szavazási játékokban”
címû projektjében kutatói feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség,
– megszerzett PhD-fokozat,
– egy nyelv (angol) nyelvvizsgával igazolt középszintû ismerete,
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a fõiskola oktatói követel-
ményrendszerében foglaltaknak.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2008. szeptember 1-jétõl 2011. augusztus 31-éig, határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 3 példányban (1 eredeti, 2 másolati) kell
dr. Medve András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kara (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 17.) dé-
kánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kar kutatói állására”.

Prof. Dr. Rudas Imre s. k.,
rektor
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A HARSÁNYI JÁNOS FÕISKOLA
pályázatot hirdet
ALAPOZÓ KÉPZÉSÉRT FELELÕS INTÉZETÉBE
egyetemi tanári tisztség betöltésére
közjog, nemzetközi jog, európai uniós jog területén

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a felsõoktatási törvényben és a fõiskola szabályzataiban foglaltakon túl, különö-
sen az oktató, tudományos és egyéb tevékenység szervezése, irányítása, fejlesztése, szakterületének (közjog, nemzetközi
jog, európai uniós jog) megfelelõ elõadások tartása, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatok gondozása. Részvétel a
tudományos kutatómunkában, valamint a kutatásokhoz pályázati támogatás elnyerése, nemzetközi kapcsolatok biztosí-
tása, a kutatási eredmények publikálása. Fejtsen ki iskolateremtõ oktatási-tudományos tevékenységet. Feladata továbbá
az oktatói-kutatói utánpótlás nevelése, a tudományos diákköri munka segítése.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– habilitáció,
– legalább tízéves felsõoktatási tapasztalat,
– jártasság és elismertség az állam- és jogtudományok területén,
– kutatási eredmények, konferencia-elõadások és publikációk a nemzetközi jog és az Európai Unió joga területérõl,
– francia nyelven is legyen képes az elõadásra,
– hazai és nemzetközi elismertség,
– tudományos publikációk, legalább három saját könyv,
– egyetemi docensi cím.

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

Bérezés a hatályos jogszabályok és a fõiskola szabályzatai szerint.
A pályázat benyújtásának helye: Harsányi János Fõiskola Rektori Hivatala, 1135 Budapest, Szent László út 59–61.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása: a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül történik.

Dr. Kondorosi Ferenc s. k.,
rektor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
pályázatot hirdet a
MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA INTÉZETBE
fõiskolai tanársegédi vagy
adjunktusi munkakörbe

A kinevezésre kerülõ tanársegéd vagy adjunktus fõbb oktatási, kutatási és egyéb feladatai:
– különféle matematika tárgyak oktatása,
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– gyakorlatok, esetenként elõadások tartása, különös tekintettel a geometria, differenciálgeometria és lineáris algebra
tantárgyakra,
– kutatómunka végzése, tudományos publikáció referált lapokban.

Pályázatot nyújthatnak be, akik rendelkeznek:
– tudományegyetemen szerzett matematikusi vagy alkalmazott matematikusi vagy matematika tanári oklevéllel,
– elõnyt jelent a tudományos fokozat megléte vagy a megszerzéshez közeli állapot,
– legalább egy világnyelv (elõny az angol) elõadóképes ismeretével.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó fényképes, részletes szakmai életrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– publikációs tevékenységének ismertetését,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását.

A tanársegédi vagy adjunktusi kinevezés határozatlan idõre szól.
A kinevezésre 2008. szeptember 1. napjától kerül sor.
A pályázat elbírálása a törvényi elõírás és a Nyíregyházi Fõiskola szabályzatai szerint történik, a pályázatok beadási ha-
táridejét követõ 90 napon belül.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve, a Nyíregyházi Fõiskola Humánpolitikai Irodájába (4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B) kérem megküldeni az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.

Prof. Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

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

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
vp: vezetõi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
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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.

Beremend Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7827 Beremend,
Szabadság tér 1.

Napsugár Óvoda
7827 Beremend,
Kossuth u. 37.

Felsõfokú fõiskolai
óvodapedagógusi v.,
legalább öt év szakmai
és vezetõi tapasztalat,
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Pehi: 2008. aug. 15.
A pályázatot egy példányban,
írásban, postai úton „Óvodave-
zetõ” megjelöléssel kell benyúj-
tani.
Pc: Beremend Nagyközség Ön-
kormányzatának Képviselõ-tes-
tülete, Orsokics István
polgármester

Felsõcsatár Község
Önkormányzata
9794 Felsõcsatár,
Petõfi S. u. 74.

Felsõcsatári Óvoda Nemzetiségi óvodape-
dagógusi felsõfokú v.
vagy óvodapedagógusi
felsõfokú v. és horvát
felsõfokú C típusú álla-
mi nyelvvizsga-bizo-
nyítvány, illetve azzal
egyenértékû okirat,
ötéves óvodapedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 14-ig
szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést és gyakorlatot igazoló
okiratok, igazolások.
A pályázatot „Pályázat” megje-
löléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Felsõcsatár Község Önkor-
mányzatának polgármestere
9794 Felsõcsatár,
Petõfi S. u. 74.

Nádorvárosi
Közoktatási Központ
Óvoda és Általános
Iskola
9024 Gyõr,
Kálvária u. 20.

Nádorvárosi Közoktatá-
si Központ Tagóvodái
– Bartók Béla Úti
Óvoda
– Vackor Óvoda

Óvodapedagógusi v. és
szakképzettség, közok-
tatás-vezetõi v.
„Óvodai nevelés a mû-
vészetek eszközeivel”
tanfolyami v.
Legalább öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Juttatás: nincs.
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1. 2. 3. 4.

Széchenyivárosi Óvoda
és Általános Iskola
6000 Kecskemét,
Lunkányi János u. 10.

Széchenyivárosi Óvoda
és Általános Iskola

Forradalom Utcai
Óvodája
6000 Kecskemét,
Forradalom u. 3.

Lánchíd Utcai Óvodája
6000 Kecskemét,
Lánchíd u. 16.

Széchenyi Sétányi
Óvodája
6000 Kecskemét,
Széchenyi sétány 1.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, öt év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 21.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.

Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzata
8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.

Nagykanizsa Központi
Rózsa Óvoda
8800 Nagykanizsa,
Rózsa u. 7.

Egyetemi vagy fõisko-
lai v. és szakképzettség.
A megfelelõ felsõfokú
iskolai végzettségek és
szakképzettségek a kö-
vetkezõk: óvodapeda-
gógusi,
konduktor-óvodapeda-
gógusi, öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
60 napon belül.
Pc: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
Mûvelõdési és Sportosztály
f: Szmodics Józsefné
Tel.: (93) 500-780

Nagykarácsony Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2425 Nagykarácsony,
Petõfi S. u. 27.

Örökzöld Napközi
Otthonos Óvoda
2425 Nagykarácsony,
Béke tér 2.

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség, köz-
oktatás-vezetõi v., leg-
alább öt év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60. nap.
Szl.: nincs.
A pályázathoz csatolni kell: sze-
mélyes adatainak kezelésére vo-
natkozó nyilatkozatot.

Penc és Keszeg Közsé-
gek Önkormányzatai
2614 Penc,
Rákóczi F. u. 18.

Penc–Keszeg Közokta-
tási Intézményi Társu-
lás Szivárvány Óvoda
2614 Penc,
Rákóczi u. 15–17.

Felsõfokú iskolai v.,
vezetõ-óvodapedagó-
gus, legalább öt év óvo-
davezetõi tapasztalat

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Penc Község
Önkormányzata
2614 Penc, Rákóczi F. u. 18.
f: Králik József polgármester
Tel.: (30) 625-4012

15. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1597



1. 2. 3. 4.

Rétközberencs Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4525 Rétközberencs,
Fõ út 33.

Óvoda
4525 Rétközberencs,
Fõ út 20.

Felsõfokú iskolai v.,
szakirányú fõiskolai v.,
legalább öt év szgy.,
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Rétközberencs Község Ön-
kormányzat Polgármesteri Hiva-
tala
4525 Rétközberencs, Fõ út 33.

Szári ÁMK igazgatója
2066 Szár,
Rákóczi F. u. 41.

Szári ÁMK Német
Nemzetiségi Óvodája
2066 Szár,
Rákóczi F. u. 63.

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy., felsõfo-
kú német nemzetiségi
nyelvvizsga.
Elõny: német nemzeti-
ségi oktatási-nevelési
intézményben szerzett
tapasztalat, német nem-
zetiségi hagyományok,
kultúra ismerete

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 1-jéig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. aug. 1.
A pályázatot zárt borítékban
„Szári ÁMK óvodai tagintéz-
mény-vezetõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
Pc., f: Isépy Gábor, a Szári
ÁMK igazgatója
2066 Szár, Rákóczi F. u. 41.
Tel.: (22) 591-036

Tard, Bükkzsérc, Cse-
répfalu és Cserépváralja
Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
3416 Tard,
Rózsa F. út 1.

Bükk Kincsei Napközi
Otthonos Óvoda
3416 Tard,
Rákóczi F. út 6.

Óvodapedagógus-mun-
kakör betöltéséhez
szükséges fõiskolai v.,
legalább öt év szgy.
Elõny: legalább öt év
magasabb vez. gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga, B kategóriás
gépjármû-vezetõi enge-
dély

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
A pályázatot zárt borítékban,
négy különálló példányban kell
benyújtani.
Pc: Czufor József, Tard község
polgármestere
3416 Tard, Rózsa F. út 1.

Iskolaigazgató

Borsfa, Oltárc és
Várfölde községek
Önkormányzatainak
Képviselõ-testületei
8885 Borsfa,
Zrínyi M. u. 7.

Fekete István Általános
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Óvoda
8885 Borsfa,
Zrínyi u. 3/a

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: legkorábban 2008. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 30.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okira-
tok közjegyzõ által hitelesített
másolatát, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázat elbírálásában
részt vevõk a pályázat tartalmát
megismerhetik.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel.
f: Réffy József polgármester
Tel.: (93) 548-044
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Szamosmenti Nevelési
Oktatási Intézmény-
fenntartó Társulás
4732 Cégénydányád,
Zrínyi M. u. 1.

Általános iskola
A munkavégzés helye:
4732 Cégénydányád,
Zrínyi M. u. 1.
4732 Cégénydányád,
Zrínyi M. u. 58.
4735 Szamossályi,
Béke u. 1.

Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, oktatás területén
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat.
Elõny: intézményveze-
tõi munkakörben szer-
zett legalább öt év
feletti szakmai tapaszta-
lat, közoktatás-vezetõi
szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 14-ig
szól.
Pehi: a pályázat benyújtásának
lejártától számított 60 napon be-
lül.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi foglalkozási jogviszonyról
szóló igazolás, adatvédelmi nyi-
latkozat.
A pályázatot postai úton „Pályá-
zat iskolaigazgatói állás betölté-
sére” megnevezéssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Kormos Gyula, a Társulási
Tanács elnöke
4732 Cégénydányád,
Dózsa Gy. u. 2.

Acsa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2683 Acsa,
Kossuth L. u. 97.

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Óvoda
2683 Acsa,
Dózsa Gy. u. 2.

Szakirányú felsõfokú v.
Az intézmény Intéz-
ményfenntartói Társu-
lás Központja (Acsa,
Csõvár és Galgaguta),
minden intézményben
szlovák nyelvoktatás
folyik

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
A pályázatot zárt borítékban, két
példányban „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Acsa Község Önkormányza-
ta, Szekeres Rezsõ polgármester
2683 Acsa,
Kossuth L. u. 97.

Hodász Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4334 Hodász,
Petõfi S. út 6.
Tel.: (44) 550-026

Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola és Eszterlánc
Óvoda

Szakirányú felsõfokú
v., közoktatás-vezetõi
pedagógus-szakvizsga,
öt év szgy.
Elõny: minimum öt év
vezetõi gyak.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Hodász Nagyközség Önkor-
mányzata, Nagy János polgár-
mester

Széchenyivárosi Óvoda
és Általános Iskola
6000 Kecskemét,
Lunkányi János u. 10.

Széchenyivárosi Óvoda
és Általános Iskola
Arany János Általános
Iskolája
6000 Kecskemét,
Lunkányi János u. 10.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, öt év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 21.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
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Széchenyivárosi Óvoda
és Általános Iskola
Lánchíd Utcai Általá-
nos Iskolája
6000 Kecskemét,
Lánchíd u. 18.

Széchenyivárosi Óvoda
és Általános Iskola
Móra Ferenc Általános
Iskolája
6000 Kecskemét,
Forradalom u. 1.

Markaz Község Önkor-
mányzata
3262 Markaz,
Mikes K. u. 5–7.

Markazi Többcélú Köz-
oktatási Intézmény
Általános Iskola és
Óvoda
3262 Markaz,
Fõ út 21.

Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola.
Oktatási intézményben
szerzett legalább ötéves
gyakorlat.
Pedagógus-szakvizsga.
Elõny: felhasználói
szintû MS Office (iro-
dai alkalmazások) isme-
ret

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: legkésõbb a benyújtási ha-
táridõtõl számított 30 napon be-
lül.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes ön., írásbeli nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul
pályázata közzétételéhez.
A pályázatot egy példányban
pdf. formátumban kell megkül-
deni az alábbi címre is:
jegyzo@markaz.hu vagy elekt-
ronikus adathordozón elhelyezni
a pályázat mellékleteként.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani, a borítékon fel kell tün-
tetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot, vala-
mint a munkakör megnevezését:
„Markazi Többcélú Közoktatási
Intézmény Általános Iskola és
Óvoda igazgatója”
f: jegyzõ.
Tel.: (37) 563-433

Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.

Hevesi Sándor
Általános Iskola
8800 Nagykanizsa,
Hevesi u. 2.

Rozgonyi Úti
Általános Iskola
8800 Nagykanizsa,
Rozgonyi u. 25.

Felsõfokú szakirány, ta-
nári v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90 napon belül.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani a munkahely és a
munkakör megnevezésével.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló okirat
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hitelesített másolata, nyilatkozat,
amelyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba be-
tekinthetnek.
Pc: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Mûvelõdési és Sportosz-
tály
f: Szmodics Józsefné
Tel.: (93) 500-780
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság személyes
meghallgatásra hívja meg a pá-
lyázókat

Rétközberencs Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4525 Rétközberencs,
Fõ út 33.

I. István Király Általá-
nos Iskola
4525 Rétközberencs,
Fõ út 20.

Felsõfokú iskolai v.,
szakirányú fõiskolai v.,
legalább ötéves szgy.,
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat.
Elõny: közoktatási ve-
zetõ v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. júl. 1.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Rétközberencs Község
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal
4525 Rétközberencs,
Fõ út 33.

Salgótarjáni Központi
Általános Iskola és
Diákotthon Igazgatóta-
nácsa
3100 Salgótarján,
József A. út 2.
Tel.: (32) 789-346
Fax: (32) 789-347

Salgótarjáni Központi
Általános Iskola és
Diákotthon Bóna
Kovács Károly
Tagiskola
3102 Salgótarján,
Petõfi S. út 85.

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., legalább öt év
szgy.
Elõny: tanügy-igazgatá-
si/közoktatás-vezetõi
szakvizsga, továbbá
ezen a területen szerzett
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: 2008. aug. 31.
Pehi: 2008. szept. 30.
Pc: Simon Tibor igazgató
3100 Salgótarján,
József A. út 2.

Jásd és Tés Község
Önkormányzat
Képviselõ-testületei
8109 Tés,
Szabadság tér 1.

Körzeti Általános
Iskola és Óvoda

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett gyak.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
elsõ együttes képviselõ-testületi
ülés.
Szl.: nincs.
Pc: Községi Önkormányzat,
Nagy Csaba polgármester
8109 Tés,
Szabadság tér 1.
Tel.: (88) 587-820
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Baktüttös, Pusztaede-
rics, Tófej községek
Önkormányzati
Képviselõ-testületei
8946 Tófej,
Rákóczi F. u. 15.

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda

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

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 20.
Pc: Horváth Zoltán
8946 Tófej,
Rákóczi F. u. 15.

Türje, Batyk, Kisgörbõ
Községek Önkormány-
zatainak Képviselõ-tes-
tületei
8796 Türje,
Szabadság tér 9.

Türjei Általános Iskola,
Óvoda, Pedagógiai
Szakszolgálat és Batyki
Tagintézménye

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: azonnal.
A kinevezés öt évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ elsõ együttes képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: szükség esetén szl.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
iskolai végzettséget tanúsító ok-
irat hiteles másolatát, hozzájáru-
lást a pályázat elbírálói részére a
pályázat megismerésére.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton lehet benyújtani.
Pc., f: dr. Nagy László,
Türje község polgármestere

Szigetvár–Dél-Zselic
Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási
Tanácsa
7900 Szigetvár,
Zrínyi M. tér 3.

Konrád Ignác Körzeti
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
7975 Kétújfalu,
Zrínyi M. u. 1.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 10 éves pe-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, a közoktatás te-
rületén szerzett vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: legkésõbb a Társulási Ta-
nács 2008. augusztusi ülése.
A pályázatot „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel és az in-
tézmény nevének feltüntetésével
ellátva kell benyújtani.
Pc: Paizs József, Sziget-
vár–Dél-Zselic Többcélú Kistér-
ségi Társulás elnöke
f: Török Zsolt, Sziget-
vár–Dél-Zselic Többcélú Kistér-
ségi Társulás munkaszervezet
vezetõje
Tel.: (73) 413-075

Letkés Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2632 Letkés,
Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: (27) 576-506

Árpád Fejedelem
Általános Iskola
igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy., másodszor és to-
vábbi alkalommal törté-
nõ megbízás esetén

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testüle-
ti ülés.
Juttatás: szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai végzettségrõl és szak-
képzettségrõl szóló okirat hiteles
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a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség, nevelési-
oktatási intézményben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: közoktatási in-
tézményben eltöltött
vezetõi gyakorlat, peda-
gógus-szakvizsgával
egyenértékû vizsgát
igazoló képzettség

másolatát, adatvédelmi nyilatko-
zatot is.
A pályázatot zárt borítékban sze-
mélyesen vagy postai úton,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f: Kovács István polgármes-
ter
Tel.: (27) 576-505

Rimóc Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3177 Rimóc,
Madách I. tér 1.

Általános Iskola, Nap-
közi-otthonos Óvoda és
Könyvtár

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., vagy felsõfo-
kú v. és szakirányú fel-
sõfokú szakképzettség;
pedagógus szakvizsga
vagy azzal egyenértékû
vizsga;
legalább öt év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szakmai gyakorlat

Elõny: angol nyelvtu-
dás;
öt év általános iskolá-
ban eltöltött vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2008. augusztus 16.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. augusztus 14.
A pályázathoz csatolni kell:
kézzel írt szakmai önéletrajzot; a
végzettséget és szakképzettséget
igazoló dokumentumok közjegy-
zõ által hitelesített másolatát; to-
vábbá nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik.
A pályázatot egy példányban
kell benyújtani.
Pc: Beszkid Andor polgármester
3177 Rimóc,
Madách I. tér 1.

Egyéb vezetõ

Furta–Darvas Mikro-
térségi Közoktatási
Intézményi Társulás
nevében Furta Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Furta–Darvas Mikro-
térségi Közoktatási
Intézményi Társulás ve-
zetése
ÁMK igazgató

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év szgy.,
elõny: többéves vezetõi
gyakorlat, pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhessék.
A pályázatot „ÁMK igazgatói
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Krucsó Antal polgármester
4141 Furta,
Petõfi S. u. 1.
Tel.: (54) 441-471
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Pályázati felhívás
pedagógus álláshelyek betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Abaújszántói Mezõgaz-
dasági Szakképzõ Isko-
la és Kollégium
3881 Abaújszántó,
Kassai út 11–13.

Informatika–bármely,
angol–bármely
szakos tanár

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Juttatás: szf.

Szent-Györgyi Albert
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
8400 Ajka,
Kandó Kálmán ltp. 4.

Matematika–fizika
szakos tanár

pékoktató

vendéglátó szakoktató

testnevelõ szakos tanár

Egyetemi v. Juttatás: cafetéria biztosítás.
f: Tel.: (88) 508-080
Jelentkezés az iskola címén,
a pályázat benyújtásával
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Nagy Sándor József
Gimnázium
2092 Budakeszi,
Széchenyi I. u. 94.

Fizika szakos tanár
(félállásban)

magyar–könyvtár
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Juttatás: útiköltség-térítés, étkh.
Pc: igazgató
Tel./fax: (23) 451-506

Budapest III. Ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat
Hétpettyes Óvoda
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.

1 fõ nyolcórás dajkai
állás

Minimum 8 általános,
egészségügyi alkalmas-
ság.
Elõny: középiskolai v.,
dajka képesítés

ÁEI: leghamarabb 2008. júl. 7.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Próbaidõ három hónap.
Pc: Ferenczné Gulyás Ilona
óvodavezetõ

Németh László
Gimnázium
1131 Budapest,
Nõvér u. 15–17.

Német szakos tanár Egyetemi vagy nyelv-
tanári v.
Elõnyt élveznek: a né-
met mellett francia sza-
kos jelentkezõk

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15. nap.
f: telefonon az iskola igazgatójá-
nál
Tel.: 320-8276

Harsányi János Gazda-
sági Szakközépiskola és
Szakiskola
1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 31.
Tel.: 347-1071
E-mail: iskola@harsa-
nyibp.hu

Magyar–angol szakos
tanár
angol szakos tanár,
matematika–kémia
szakos tanár,
informatika szakos
tanár,
pszichológus (félállás)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc: Reök Attiláné igazgató

szociálpedagógus
(félállás)

egyetemi vagy fõiskolai
v.

Aelia Sabina Zene-,
Képzõ- és Táncmûvé-
szeti Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.

Néptáncpedagógus Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. aug. 25.

MESE-VÁR Óvoda
1196 Budapest,
Zrínyi M. u. 154.
Tel.: 282-5690
Fax: 357-0049
E-mail: mesevar@ovo-
da.kispest.hu

2 fõ óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A kinevezés határozott idõre,
helyettesítésre szól (gyed, gyes).
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.
Pc: Kaposi Vilmosné óvodavezetõ

1 fõ óvodapedagógus ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell: képe-
sítést igazoló hiteles oklevelet.
Pc: Kaposi Vilmosné óvodavezetõ
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Petõfi Sándor
Általános Iskola
6087 Dunavecse,
Zrínyi M. u. 6.
Tel.: (78) 437-082
E-mail: petofi.isko-
la@dunavecse.hu

Angol–kémia vagy
angol–matematika vagy
angol–bármely szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. júl. 20.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: szl. a késõbbiekben biz-
tosított
Pc: Zádoriné Squor Mária
igazgató

Majer István Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai
Intézet és Gyermek-
jóléti Szolgálat
2500 Esztergom,
Baross G. u. 3.

Kistérségi logopédus
(Tát és Mogyorósbánya
területére)

Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Tanárképzõ
Fõiskola
logopédia szak
2 évnél régebbi B kate-
góriás jogosítvány, fel-
használói szintû
számítógépes ismeret

ÁEI: 2008. jún. 16.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
f: Tóth Jánosné igazgató
Tel.: (33) 400-027

Bibó István Alternatív
Gimnázium és Szak-
középiskola
8380 Hévíz,
Park u. 9.

Biológia szakos tanár Egyetemi v.
Elõny: gyakorlat emelt
szintû biológiaoktatás-
ban, számítógép felhasz-
nálói szintû ismerete

ÁEI: 2008. aug. 29.
Pehi: 2008. aug. 15.
f: Nagy Boldizsár igazgató
Tel.: (83) 340-700

kollégiumi nevelõ egyetemi v.
Elõny: kollégiumi
nevelõi gyakorlat

ÁMK Mesepalota
Mûvészeti Óvoda
2454 Iváncsa,
Arany János u. 1.
Tel.: (25) 256-818

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás határozott idõre, tá-
vollévõ pedagógus helyettesíté-
sére, elõreláthatólag 2011. jún.
30-ig szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc: Andrási Mária óvodavezetõ

dajka
közalkalmazotti jogvi-
szony keretében
(a munkakör fõ tartal-
ma: gyermekgondozási
feladatok, takarítás)

egészségügyi alkalmas-
ság, dajka szakképesí-
tés

ÁEI: 2008. aug. 11.
(három hónap próbaidõvel)
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc: Andrási Mária óvodavezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
9144 Kóny,
Rákóczi F. u. 44.
Tel.: (96) 280-316

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázatot írásban, postai úton
kell benyújtani

óvodapedagógus ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás egy év határozott
idõre szól.
A pályázatot írásban, postai úton
kell benyújtani

Evangélikus Mezõgaz-
dasági, Kereskedelmi,
Informatikai Szakképzõ
Iskola és Kollégium
9730 Kõszeg,
Árpád tér 1.
Tel.: (94) 562-110

Fizika–informatika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. júl. 15.
Juttatás: szl., étkh.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: igazgató
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I. István Általános Isko-
la és Óvoda Összevont
Közoktatási Intézmény
3397 Maklár,
Templom tér 29.

Matematika–fizika
szakos tanár

Fõiskolai szakirányú v.,
legalább öt év feletti
szgy., osztályfõnökség-
ben való jártasság

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Havasi Lászlóné
igazgató
Tel./fax: (36) 357-134

Zengõ Óvoda Mesevár
Tagóvodája
8074 Csókakõ,
Kossuth L. u. 70.

Óvodapedagógus Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
b. vagy a feladóvevényt.
A pályázatot két példányban,
írásban, zárt borítékban „Óvoda-
pedagógus pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Zengõ Óvoda
8053 Bodajk, Bányász ltp. 15.

Éltes Mátyás Általános
Iskola, Szakiskola és
Kollégium
7633 Pécs,
Építõk útja 9.

Gyógypedagógus (lé-
nyeges feladatok: 6–18
éves látássérült gyerme-
kek ellátása).
(Az intézmény utazó
gyógypedagógus szak-
emberhálózatot mûköd-
tet Pécs városában)

Felsõfokú iskolai v., tif-
lopedagógia–pszicho-
pedagógia szakos v.
Elõny: pályakezdõ

ÁEI: legkorábban 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Pehi: 2008. aug. 21.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló doku-
mentumok hiteles másolatát.
A pályázatot postai úton, a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal ellátva
(76/2008.), valamint a munkakör
megnevezésével: „Gyógypeda-
gógus” kell benyújtani.
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.el-
tesm-pecs.sulinet.hu honlapon
szerezhet

Öveges József
Általános Mûvelõdési
Központ
8900 Zalaegerszeg,
Iskola u. 1.
Tel.: (92) 596-693

Ének-zene–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc: Domján István igazgató

Damjanich János Szak-
középiskola, Szakiskola
és Kollégium
3000 Hatvan,
Vécsey u. 2/a

Informatika szakos
tanár
biológia–német
szakos tanár
matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 21.
Pbhi: 2008. júl. 1.
Pehi: 2008. júl. 10.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Tóth Zsolt igazgató
f: Tel.: (37) 342-844

informatika szakos tanár
könyvtár–francia
szakos tanár
karosszérialakatos
szakoktató
burkoló szakoktató
kõmûves szakoktató

fõiskolai v.
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Közlemény bélyegzõ érvénytelenítésérõl

A Péchy Mihály Építõipari Szakközépiskola (4024 Debrecen, Varga u. 5.) sorszám nélküli körbélyegzõi 2008. május
7-ei hatállyal érvénytelenítésre kerültek.

A bélyegzõ felirata:

Péchy Mihály Építõipari Szakközépiskola

4024 Debrecen, Varga u. 5.

Telefon: (52) 531-892

Nagyné Pálinkás Anikó s. k.,
igazgató

Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 13. számában a debreceni Gábor Dénes Elektronikai Mûszaki Szakközépiskola és Kollé-
gium Igazgatótanácsa által meghirdetett kollégiumvezetõi állásra kiírt pályázat „Pbhi: 2008. június 30.” szövegrésze hibás.
A helyes szöveg a következõ: „Pehi: 2008. június 30.”.

Szabó Lajos s. k.,
igazgató

* * *

Közlemény pályázati felhívások érvénytelenítésérõl

Az Oktatási Közlöny LII. Évfolyam 12. számában megjelent, Rimóc Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(3177 Rimóc, Madách I. tér 1.) által meghirdetett többcélú intézményvezetõ, valamint közösségi ház – vezetõi álláshir-
detések érvénytelenek. A többcélú intézményvezetõi állásra vonatkozó, érvényes pályázati felhívás szövegét a 2008/15.
számú Oktatási Közlöny, míg a közösségi ház – vezetõi pályázati felhívást a Kulturális Közlöny 2008/10. száma tartal-
mazza.

Beszkid Andor s. k.,
polgármester
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