
JOGSZABÁLY

Az oktatási és kulturális miniszter
17/2008. (V. 9.) OKM

rendelete
a 2008/2009. tanév rendjérõl

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában és a 99. §-a (4) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva – szakképzés tekintetében
a szakképesítésért felelõs miniszterekkel egyetértésben – a
következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a szakiskolákra,

ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továb-
biakban együtt: középiskola),

ad) az alapfokú mûvészetoktatási intézményekre,
ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények-

re [a továbbiakban az
aa)–ae) pont alattiak együtt: iskola],
af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiak-

ban: kollégium),
ag) a többcélú intézményekre [a továbbiakban az

a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];
b) az országos közoktatási értékelési és vizsgaközpont-

ként eljáró Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal);
c) a tanulókra és az iskolákba jelentkezõkre;
d) a pedagógusokra;
e) a nevelõ és oktató munkát végzõ más szakemberekre

és a nem pedagógus-munkakört betöltõkre;
f) a tanulók és jelentkezõk szüleire, gyámjára (a továb-

biakban együtt: szülõ).

(2) E rendelet alkalmazásában:
a) gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény: a fo-

gyatékosság típusának megfelelõen létrehozott általános
iskola, középiskola, szakiskola, speciális szakiskola, kész-
ségfejlesztõ speciális szakiskola, elõkészítõ szakiskola,
kollégium, illetve iskolai, kollégiumi tagozat, osztály,
csoport,
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b) többcélú intézmény: az egységes iskola, az összetett
iskola, a közös igazgatású közoktatási intézmény, továbbá
az általános mûvelõdési központ, ha iskolai vagy kollégiu-
mi feladatot lát el.

A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)

2. §

(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tan-
év, ezen belül a szorgalmi idõ, tanítási év (a továbbiakban:
szorgalmi idõ) keretei között kell megszervezni. Az elsõ és
az utolsó tanítási nap által meghatározott idõszak a szor-
galmi idõ. A szorgalmi idõ áll rendelkezésre egy iskolai
évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.
A szorgalmi idõ elsõ napja a tanév elsõ napja.

(2) A 2008/2009. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási
napja – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – 2008.
szeptember 1. (hétfõ) és utolsó tanítási napja 2009. június
15. (hétfõ). A tanítási napok száma – ha e rendelet más-
képp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali
oktatás munkarendje szerint mûködõ középiskolában és
szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.

(3) Az iskola utolsó, befejezõ évfolyamán az utolsó ta-
nítási nap

a) középiskolákban és a szakiskolákban – a b)–c) pont-
ban meghatározott kivétellel – 2009. április 30.,

b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntar-
tásában lévõ szakközépiskolákban 2009. május 29., a
Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévõ szakképzõ
iskolában 2009. június 5.,

c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és
fél éves képzésben tanulók részére 2009. január 16.

(4) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben és a
felnõttoktatásban a szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját – a
szorgalmi idõ elsõ és utolsó hetének keretében – az igazga-
tó határozza meg.

(5) Azon szakképesítések megszerzésére való felkészí-
tésre, amelyek képzési idejét az Országos Képzési Jegy-
zékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, illetve az
Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési
Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelet nem teljes évfolyamban ha-
tározza meg, a szakképzõ iskola a szakképzési évfolyamon
a szorgalmi idõt február elsõ hetében is megkezdheti. A
szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját az iskola igazgatója ál-
lapítja meg úgy, hogy a tanítási napok száma a (2) bekez-
désben foglaltaknak megfeleljen.

(6) Az iskola igazgatója határozza meg a szorgalmi idõ
elsõ és utolsó napját, ha a sajátos nevelési igényû tanuló az
évfolyam követelményeit egy szorgalmi idõnél hosszabb
idõ alatt teljesíti.

(7) A szorgalmi idõ elsõ féléve 2009. január 16-ig tart.
Az iskolák 2009. január 23-ig értesítik a tanulókat, illetõ-
leg a kiskorú tanulók szüleit az elsõ félévben elért tanul-
mányi eredményekrõl. A (4)–(6) bekezdésben meghatáro-
zott esetben az elsõ félév utolsó napját az igazgató állapítja
meg. Az értesítést ettõl a naptól számított hét napon belül
kell megküldeni.

(8) Az elsõ és a második félév (a szorgalmi idõ utolsó
napja) lezárását követõ tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelõtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai
munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgála-
tát. A nevelõtestületi értekezletrõl készített jegyzõkönyvet
meg kell küldeni – tájékoztatás céljából – az iskolaszéknek
és a fenntartónak.

Tanítási szünet a szorgalmi idõben, a tanítás nélküli
munkanapok

3. §

A szorgalmi idõ alatt a nevelõtestület a tanév helyi rend-
jében meghatározott pedagógiai célra öt – a nappali okta-
tás munkarendje szerint mûködõ gimnáziumban és szak-
középiskolában hat – munkanapot tanítás nélküli munka-
napként használhat fel, amelybõl egy tanítás nélküli mun-
kanap programjáról a nevelõtestület véleményének kiké-
résével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

4. §

(1) Az õszi szünet 2008. október 27-tõl október 31-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda),
a szünet utáni elsõ tanítási nap november 3. (hétfõ).

(2) A téli szünet 2008. december 22-tõl 2008. december
31-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2008. decem-
ber 20. (szombat), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2009. ja-
nuár 5. (hétfõ).

(3) A tavaszi szünet 2009. április 9-tõl április 14-ig tart.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda), a szü-
net utáni elsõ tanítási nap április 15. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
szünetek mellett – a szorgalmi idõ kezdõ és befejezõ nap-
jának változatlanul hagyásával – más idõpontban is adhat
a tanulóknak szünetet, illetõleg a szünetek kezdõ és befeje-
zõ napját módosíthatja, ha a – közoktatásról szóló törvény
52. §-ának (16) bekezdésében meghatározottak megtartá-
sával – heti pihenõnapon tartott tanítási nappal ehhez a
szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt
vevõ iskolák az (1)–(2) bekezdésben meghatározott idõ-
pontoktól eltérhetnek, illetve a (4) bekezdésben meghatá-
rozottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt
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a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyo-
mányai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek nap-
jain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség
esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérõl. A fel-
ügyelet megszervezésérõl több iskola közösen is
gondoskodhat.

A vizsgák rendje

5. §

(1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépisko-
lai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. számú mellék-
letben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben a
szorgalmi idõ utolsó három hetében lehet vizsgát szervez-
ni. A vizsga idõpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatáro-
zott feladatok végrehajtásának részletes szabályait, ezen
belül az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi terüle-
térõl szóló kormányrendeletben meghatározott körzetköz-
ponti feladatokat ellátó települési (fõvárosi, kerületi) ön-
kormányzat jegyzõjének (a továbbiakban: körzetközponti
jegyzõ), valamint a vizsgabizottságot mûködtetõ intéz-
mény (a továbbiakban: vizsgaszervezõ iskola) megbízott-
jának az írásbeli érettségi vizsga lebonyolításával kapcso-
latos feladatait a 4. számú melléklet tartalmazza. A körzet-
központi jegyzõ számára meghatározott feladatokat a kö-
zépiskola székhelyén történõ vizsgaszervezés esetén a
székhely szerint, a középiskola telephelyén történõ vizsga-
szervezés esetén a telephely szerint illetékes körzetköz-
ponti jegyzõ látja el.

A felvételi eljárás és a beiratkozás

6. §

A tanköteles tanulók általános iskolába történõ beíratá-
sának, a középfokú iskolába történõ felvételi eljárásának
és beiratkozásának rendjét külön jogszabályok, a közép-
fokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését
e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A tanulmányi versenyek

7. §

(1) A 2. számú melléklet tartalmazza azoknak a tanul-
mányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az Oktatási és
Kulturális Minisztérium hirdet meg az iskolák részére,

illetve amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmai-
lag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a
tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplõ tanulmányi
versenyre történõ felkészítést akkor építheti be a munka-
tervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az
iskolai szülõi szervezet és az iskolai diákönkormányzat
egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az
(1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelõs miniszter az
általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhí-
vást 2008. október 31-ig közvetlenül küldi meg az
Oktatási Közlöny részére közzététel céljából.

Országos mérés, értékelés elrendelése

8. §

(1) A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (4) és
(5) bekezdése alapján a 2008/2009. tanévben országos mé-
rés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és
a matematikai alapkészségek fejlõdését a negyedik, a hato-
dik, a nyolcadik és tizedik évfolyamon valamennyi
tanulóra kiterjedõen.

(2) A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdésé-
nek p) pontja alapján a 2008/2009. tanévben országos mé-
rés, értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelv-
ismeret alapozó mérését a kétnyelvû és anyanyelvû nem-
zetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolca-
dik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek
vizsgálatához szükséges mérõeszközt az adott kisebbség
nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az isko-
lákban, ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség
nyelvén oktatják.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott méréseket,
értékeléseket a Hivatal szervezi meg az országos szakértõi
névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával 2009. má-
jus 27-én. A mérés napja tanítási napnak minõsül, melyet
az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesíte-
nek. További kötelezõ tanórai foglalkozás számukra nem
szervezhetõ. A méréshez szükséges adatokat az érintett ne-
velési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2008. de-
cember 12-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott
módon.

(4) A Hivatal 2010. február 28-ig országos, intézményi
és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az
intézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõi-
nek, az intézményi és a fenntartói szintû elemzéseket a
fenntartóknak, az országos elemzést pedig az Oktatási és
Kulturális Minisztériumnak. Az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium az országos elemzést – tájékoztatás céljából –

18. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1955



megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak és az Orszá-
gos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt 2010. május
31-ig nyilvánosságra hozza.

(5) A tanuló eltérõ ütemû fejlõdésébõl, fejlesztési szük-
ségleteibõl fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, to-
vábbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibonta-
koztatása érdekében az általános iskolák igazgatói 2008.
október 15-ig felmérik azon elsõ évfolyamos tanulóik kö-
rét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta
szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejleszté-
sét hangsúlyosabban kell a késõbbiekben támogatni, és
ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elõsegítõ pe-
dagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus
fejlõdésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók
2008. október 31-ig – a Hivatal által közzétett formanyom-
tatvány alkalmazásával – jelentik a Hivatal regionális
igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. Az e be-
kezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a ki-
választott tanulókkal 2008. december 12-ig kell elvégez-
niük.

(6) A közoktatásról szóló törvény 95/A. § (4) bekezdé-
sének b) pontja alapján 2008. november 1. és december 31.
között hatósági ellenõrzés keretében kell vizsgálni az óvo-
dai felvételeket, különös tekintettel a kistelepülésen élõ,
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek felvételére.

(7) A közoktatásról szóló törvény 93. § (1) bekezdésé-
nek g) pontja alapján 2009. március 1. és május 31. között
szakmai ellenõrzés keretében kell megvizsgálni a szakis-
kola 9–10. évfolyamán a gyakorlati oktatás és a szakmai
alapozó elméleti oktatás tantárgyainak, a szakközépiskola
9–11. évfolyamain a szakmai orientáció és a szakmacso-
portos alapozó oktatás elméleti tantárgyainak, valamint a
közismereti tantárgyaknak az oktatási folyamatba való
beépülését.

(8) A közoktatásról szóló törvény 93. § (1) bekezdésé-
nek g) pontja alapján 2009. február 1. és április 30. között
szakmai ellenõrzés keretében reprezentatív mintavétel út-

ján kell elvégezni a nem szakrendszerû oktatásra való fel-
készülés, továbbá a nem szakrendszerû oktatás megszer-
vezésének a vizsgálatát az általános iskolákban.

(9) A (6)–(8) bekezdésekben meghatározott ellenõrzé-
seket a Hivatal szervezi meg, a (7)–(8) bekezdésekben
foglaltak esetében az országos szakértõi névjegyzékben
szereplõ szakértõk bevonásával.

9. §

A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (7) bekezdése
szerinti, jogszabályban meghatározott minimumot – ké-
pességszintet – az 5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007. (III. 23.) OKM
rendelet 1. számú mellékletének I. Érettségi vizsgaidõsza-
kok, vizsganapok cím 2. „A 2008. évi május–júniusi érett-
ségi vizsgák” alcím „Középszintû érettségi vizsga” oszlo-
pában a „nemzetiségi népismeret” szövegrész hatályát
veszti.

(3) 2008. augusztus 31-én hatályát veszti a 2006/2007.
tanév rendjérõl szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendelet, vala-
mint a 2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007. (III. 23.)
OKM rendelet 1–7. §-a, 8. §-ának (3), (5) bekezdése és
1–4. számú melléklete.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A 2008. évi október–novemberi érettségi vizsgák

Emelt szintû érettségi vizsga Középszintû érettségi vizsga Idõpont

Írásbeli érettségi
vizsgák

nemzetiségi nyelv és iroda-
lom, nemzetiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

október 17., 8.00

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

október 20., 8.00

rajz és vizuális kultúra, szak-
mai elõkészítõ tárgyak

rajz és vizuális kultúra, szakmai
elõkészítõ tárgyak

október 20., 14.00

matematika matematika október 21., 8.00

földrajz földrajz október 21., 14.00

történelem történelem október 22., 8.00

latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv október 22., 14.00

angol nyelv angol nyelv október 27., 8.00

filozófia, nemzetiségi népis-
meret, célnyelvi civilizáció

filozófia október 27., 14.00

német nyelv német nyelv október 28., 8.00

mozgóképkultúra és médiais-
meret, dráma, hittan, bibliais-
meret – Hit Gyülekezete

mozgóképkultúra és médiaismeret
dráma

október 28., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv október 29., 8.00

kémia, egyéb központi köve-
telményekre épülõ vizsgatár-
gyak

kémia, egyéb központi követelmé-
nyekre épülõ vagy egyedileg akkre-
ditált vizsgatárgyak

október 29., 14.00

spanyol nyelv spanyol nyelv október 30., 8.00

biológia; emberismeret és eti-
ka; ember- és társadalomisme-
ret, etika; társadalomismeret

biológia október 30., 14.00

orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek október 31., 8.00

informatika informatika október 31., 14.00

francia nyelv francia nyelv november 3., 8.00

fizika, mûvészeti tárgyak,
ének-zene

fizika, mûvészeti tárgyak, ének-ze-
ne

november 3., 14.00

szóbeli vizsgák november 12–17.

szóbeli vizsgák november 20–28.
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2. A 2009. évi május–júniusi érettségi vizsgák

Emelt szintû érettségi vizsga Középszintû érettségi vizsga Idõpont

Írásbeli érettségi
vizsgák

magyar nyelv és irodalom, ma-
gyar mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, ma-
gyar mint idegen nyelv

május 4., 8.00

matematika matematika május 5., 8.00

történelem történelem május 6., 8.00

angol nyelv angol nyelv május 7., 8.00

német nyelv német nyelv május 8., 8.00

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

május 11., 8.00

biológia biológia május 12., 8.00

emberismeret és etika; ember-
és társadalomismeret, etika;
társadalomismeret

– május 12., 14.00

fizika fizika május 13., 8.00

rajz és vizuális kultúra rajz és vizuális kultúra május 13., 14.00

kémia kémia május 14., 8.00

földrajz földrajz május 14., 14.00

informatika – május 15., 8.00

latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv május 15., 14.00

francia nyelv francia nyelv május 18., 8.00

filozófia, nemzetiségi népis-
meret, célnyelvi civilizáció

filozófia május 18., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv május 19., 8.00

mozgóképkultúra és médiais-
meret, dráma

mozgóképkultúra és médiaisme-
ret, dráma

május 19., 14.00

spanyol nyelv spanyol nyelv május 20., 8.00

hittan, bibliaismeret – Hit
Gyülekezete

– május 20., 14.00

orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek május 21., 8.00

egyéb központi követelmé-
nyekre épülõ vizsgatárgyak

egyéb központi követelményekre
épülõ vagy egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

május 21., 14.00

szakmai elõkészítõ tárgyak szakmai elõkészítõ tárgyak május 22., 8.00

– informatika május 25., 8.00

mûvészeti tárgyak, ének-zene mûvészeti tárgyak, ének-zene május 25., 14.00

szóbeli vizsgák június 4–10.

szóbeli vizsgák június 15–26.
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II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli és szóbeli (gya-
korlati) vizsgarészét, illetve írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2–5. és a 7. pontban meg-
határozottak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenységét: 2008. október 6–7–8–9–10. 14 órától
szóbeli és gyakorlati vizsgarész,
valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2008. október

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenységét: 2009. február 2–3–4–5–6. 14 órától
szóbeli és gyakorlati vizsgarész,
valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: 2009. február–március

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív
vizsgatevékenységét: 2009. május 18–19–20–21–22. 8 órától
szóbeli és gyakorlati vizsgarész: 2009. június
szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység: május–június

2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesíté-
sek szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidõpontjai: 2009. január 21. és június 5.

3. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szak-
képesítések írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidõpontjai:

a) írásbeli: 2008. szeptember 25. 10 óra
szóbeli és gyakorlati: 2008. október 13–17.

b) írásbeli: 2009. január 6. 10 óra
szóbeli és gyakorlati: 2009. január 19–23.

c) írásbeli: 2009. május 27. 10 óra
szóbeli és gyakorlati: 2009. június 8–19.

4. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerû szakképzésben
oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidõpontjai:

a) írásbeli: 2008. október 1. 14 óra
szóbeli és gyakorlati: 2008. október 2–22.

b) írásbeli: 2009. február 2. 14 óra

szóbeli és gyakorlati: 2009. február 3–27.

c) írásbeli: 2009. május 18. 8 óra

szóbeli és gyakorlati: 2009. május 19.–június 26.

5. A vizsgaidõszak meghatározásánál a felsõfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsõoktatási intézmé-
nyek vizsgarendjét.

6. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli vizsgarészének szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott
vizsgaidõpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelõs miniszter közleményben te-
szi közzé. Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek országos vizsgaidõpontjairól külön jogszabály rendelkezik.

7. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége május
29-én is megszervezhetõ (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz és az
írásbeli vizsgák, interaktív vizsgatevékenységek azonos napra esõ idõpontjai nem teszik lehetõvé a mindkét vizsgán való
részvételt. A vizsgaidõpontok egybeesésérõl, a pótnap igénybevételének szükségességérõl a szakközépiskola a vizsga-
bejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejûleg értesíti a szakképesítésért felelõs minisztert és a szakmai vizsga
írásbeli tételét biztosító intézményt.
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2. számú melléklet
a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

Jegyzék a tanulmányi versenyekrõl

I. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Történelem
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Latin nyelv
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Mûvészettörténet
Rajz és vizuális kultúra
Horvát nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv és irodalom
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv

II. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi

versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi ver-
senyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

Cigány népismeret
Horvát nyelv
Horvát népismeret

Görög nyelv
Görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv
Nemzetiségi német népismeret
Román nyelv
Román népismeret
Szerb nyelv
Szerb népismeret
Szlovák nyelv
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv
Szlovén népismeret

Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyek

Versenyek az alapfokú mûvészetoktatási intézmények
tanulói részére

XI. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
XII. Országos Friss Antal Gordonkaverseny
VI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
XI. Országos Gitárverseny
VI. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny és III. Or-

szágos Csembaló Verseny
III. Országos Hárfaverseny
VI. Országos Maros Gábor Ütõhangszeres szóló- és duó

Verseny
VIII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás

Verseny
IX. Országos Mélyrézfúvós Verseny
III. Országos Harmonikaverseny
III. Országos Textilmûves-, Bábkészítõ-, Bõrmûves

Verseny
I. Elektroakusztikus-zenei Verseny
IV. Országos Festészetverseny
III. Országos Társastáncverseny (csoportok és táncos-

párok részére)
III. Országos Modern-, Kortárs Tánc Verseny
III. Országos Néptáncverseny (szóló és páros)

Versenyek a mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák
tanulói részére

IV. Országos Énekverseny
VII. Országos Zenekari Verseny
III. Hárfaverseny
II. Országos Népzeneverseny
XII. Országos Oboaverseny
XII. Országos Fagott-verseny
XIII. Országos Zongoraverseny
XVIII. Országos Rajzverseny
XII. Országos Népmûvészeti Verseny
XII. Országos Mintázásverseny
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III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei

Hallássérült tanulók XXIII. országos Hanyvári Pál
kommunikációs emlékversenye

Siket tanulók XXVII. Borbély Sándor országos tanul-
mányi versenye

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását
ellátó általános iskolák tanulóinak XXXIV. országos
komplex tanulmányi versenye

XXV. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az ér-
telmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
általános iskolák diákjai számára

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanul-
mányi versenyei

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos ta-
nulók számára

„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézmé-
nyekben tanulók számára

„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny

18. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1961

3. számú melléklet a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében
meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2008/2009. tanévben

Határidõk Feladatok

2008. 09. 19. Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjába, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, vala-
mint a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Kollégiumi – Szakiskolai Programjába történõ jelentkezésrõl.

2008. 09. 30. Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a közép-
fokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját, belsõ kódjait.

2008. 10. 25. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatároz-
zák tanulmányi területeik belsõ kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú
elektronikus aláírással vagy papír alapú megerõsítéssel) megküldik a Felvételi Központnak.

2008. 10. 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi el -
járásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rend -
szerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával), továbbá a
nyolcadik évfolyamosok számára az írásbelit szervezõ középfokú intézmények bejelentik a
Hivatalnak részvételi szándékukat
(a 9. évfolyamra felvételit szervezõk azt is, hogy általános tantervû, vagy tehetséggondozó
képzéshez kívánnak írásbelit tartani).
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérõl.

2008. 11. 21. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezõ gimnáziu-
mok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbelit szervezõ középfokú intézmények
jegyzékét.

2008. 12. 10. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelik -
re közvetlenül a vizsgát szervezõ intézménybe.

2008. 12. 10. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történõ pályá-
zatok benyújtása.

2008. 12.15. Az egységes írásbeli vizsgát szervezõ intézmények eddig az idõpontig jelentik a Hivatalnak
a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényüket.

2009. 01. 9–10. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intéz-
mények megszervezik a felvételi eljárást megelõzõ válogatást azonos szempontok és azo-
nos feladatok alapján.



1962 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18. szám

Határidõk Feladatok

2009. 01. 16–17. Pótló válogatási eljárás azon tanulók bevonásával, akik a Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjának beválogatási eljárásában fel nem róható ok
miatt nem tudtak részt venni.

2009. 01. 23. Az általános felvételi eljárás kezdete.

2009. 01. 23., 14.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

2009. 01. 24., 10.00 Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervû képzésre jelentkezõk
számára a középfokú intézményekben.

2009. 01. 29., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a nyolcadik
évfolyamos, általános tantervû képzésre jelentkezõk számára azoknak, akik az elõzõ írásbe -
lin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2009. 01. 30. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevõ in-
tézmények, a programra benyújtott pályázatok eredményérõl – egymás egyidejû elõzetes
értesítésével és az Arany János Programiroda bevonásával – értesítik az érdekelt szülõket,
tanulókat és általános iskolákat.

2009. 01. 31., 10.00 Egységes írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkezõ nyolcadik évfolyamosok
számára a középfokú intézményekben.

2009. 01. 31. A fõjegyzõ megküldi az általános iskolának a kötelezõ felvételi feladatot ellátó középfokú
iskola nevét és címét.

2009. 02. 02. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által
fenntartott iskolákba.

2009. 02. 05., 14.00 Pótló írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkezõ nyolcadik évfolyamosok szá -
mára azoknak, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2009. 02. 12. Az egységes írásbelit szervezõ középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményérõl a
tanulókat.

2009. 02. 20. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanu -
lói adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnázi -
umba történõ jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
Jelentkezés a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolába.

2009. 02. 23.–03. 13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2009. 03. 17. A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.

2009. 03. 19–20. A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.

2009. 03. 23. Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói
adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi
Központnak.

2009. 03. 27. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

2009. 04. 06. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi
jegyzékben közzétett névsort.

2009. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ létszám, a
biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és
írásban).

2009. 04. 20. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket,
kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és
elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

2009. 04. 27. A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról szóló ér -
tesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.



4. számú melléklet
a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

A) A körzetközponti jegyzõk feladatai az írásbeli
érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában

1. A zárt feladatlap-csomagokat (a zárt feladatlap-cso-
mag a továbbiakban: csomag) tartalmazó zárt küldemé-
nyek (küldemény a továbbiakban: doboz) átvétele a Hiva-
taltól, illetve annak megbízottjától.

a) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok átvételének
megszervezése, az átvétel dokumentálása.

b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok sértetlensé-
gének ellenõrzése, dokumentálása.

c) Eltérés esetén jegyzõkönyv felvétele és a Hivatal ér-
tesítése.

2. Az egyes dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó
csomagjegyzék, továbbá az egy adott vizsgaszervezõ isko-
la számára átvett doboz, illetve dobozok tartalma és az is-
kola vizsgaszervezési igénye közötti egyezõség tételes át-
vizsgálására irányuló ellenõrzés megszervezése az érettsé-
git szervezõ iskolák számára.

a) Az iskolák kiértesítése az ellenõrzés helyszínérõl és
idõpontjáról.

b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozoknak a vizsga-
szervezõ iskola képviselõjének jelenlétében történõ bontá-
sa és a dobozok tartalmának a csomagok felbontása nélkül
történõ ellenõrzése. A jegyzõ által végzett tételes ellenõr-
zés annak megállapítására irányul, hogy a dobozok tényle-
gesen az átvételi dokumentumokban jelzett csomagokat az
ott megjelölt számban és tartalommal tartalmazzák-e. A
magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, az
angol nyelv és a német nyelv vizsgatárgyak esetében az el-
lenõrzést a jegyzõ az iskola képviselõjének a jelenléte nél-
kül is elvégezheti.

c) Az ellenõrzés megtörténtének dokumentálása.
d) A doboz visszazárása.
e) Eltérés és pótigények esetén jegyzõkönyv felvétele

és a Hivatal értesítése.

3. A vizsgaidõszak írásbeli vizsganapjainak reggelén
az adott vizsgatárgy csomagjainak átadása a vizsgaszerve-
zõ iskola igazgatójának vagy az általa írásban meghatal-
mazott személynek.

a) A doboz nyitása, az átadásra kerülõ csomagok elõ-
készítése az átadásra.

b) A vizsgatárgy csomagjainak átadása, az átadás do-
kumentálása.

c) A doboz visszazárása.
d) Rendkívüli eseményrõl jegyzõkönyv felvétele és a

Hivatal értesítése.

4. A szolgálati titokká minõsített feladatlapokat tartal-
mazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok õr-
zése, nyilvántartása és átadása a minõsített adat kezelésé-
nek rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletnek a
szolgálati titokra vonatkozó rendelkezései, továbbá jelen
rendelet rendelkezései és az oktatási és kulturális miniszter
vagy a Hivatal a miniszter által írásban átruházott hatás-
körben eljáró vezetõjének külön rendelkezése szerint.

B) A vizsgaszervezõ iskolák feladatai az írásbeli érettségi
vizsgák feladatlapjainak átvételével kapcsolatban

1. A körzetközponti jegyzõ feladatellátását segítendõ
egy olyan jegyzék összeállítása, amelybõl kiderül, hogy
melyik napon, milyen vizsgát szervez az adott iskola.
A jegyzéket a következõ pontban részletezett ellenõrzés
alkalmával kell átadni a körzetközponti jegyzõnek.
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Határidõk Feladatok

2009. 05. 04–15. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felve -
hetõ létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2009. 05. 04.–08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2009. 05. 19. A 2009. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola igazgatója dönt
a felvételi kérelmekrõl.

2009. 05. 29. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2009. 06. 15. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést
küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõjének.

2009. 06. 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idõben.

2009. 08. 10–28. Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakkö-
zépiskolákba.

2009. 08. 03–07. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzõ iskolába.

2009. 08. 24–25. A tanköteles tanulók beíratása a kötelezõ felvételt biztosító iskolába (az iskola által megha -
tározott idõben).

2009. 09. 01. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezõ felvételt biztosító iskola érte -
síti az illetékes jegyzõt.



2. A csomagokat tartalmazó dobozoknak csomagok
felbontása nélküli tételes ellenõrzése a körzetközponti
jegyzõk értesítésében megjelölt idõpontban és helyszínen.
Az ellenõrzést a vizsgaszervezõ iskola igazgatója vagy az
általa írásban meghatalmazott személy végezheti.

a) A dobozok tartalmának ellenõrzése a csomagok fel-
bontása nélkül, a körzetközponti jegyzõk jelenlétében. Az
ellenõrzés annak megállapítására irányul, hogy a vizsga-
szervezõ iskola számára átvett doboz, dobozok, illetve az
abban, azokban elhelyezett csomagok tartalma mind a fel-
adatlapok tárgya, mind azok száma tekintetében megfe-
lel-e az iskola vizsgaszervezési igényének.

b) Az ellenõrzés megtörténtének dokumentálása.
c) Eltérés esetén az észlelt tények, illetve az esetleges

pótigények jelzése a körzetközponti jegyzõnek.

3. A vizsgaidõszak írásbeli vizsganapjainak reggelén
az aznapi vizsgatárgyak feladatlapjait tartalmazó csoma-
gok átvétele a körzetközponti jegyzõ által meghatározott
idõpontban és helyszínen. A csomagok átvételére a vizs-
gaszervezõ iskola igazgatója vagy az általa írásban megha-
talmazott személy jogosult.

5. számú melléklet
a 17/2008. (V. 9.) OKM rendelethez

A 2005/2006. és a 2006/2007. tanévekben lefolytatott
országos mérés, értékelés alapján meghatározott

tanulói képességszint-határok a közoktatás
minõségbiztosításáról és minõségfejlesztésérõl szóló

3/2002. (II. 15.) OM rendelet 7. § (4) bekezdése
alapján

A tanulók képességszintjeinek határai a standard
képességpontok skáláján

6. évfolyam, matematika
– 1. alatti szint: 397,5-ig
– 1. szint: 397,5–486,5
– 2. szint: 486,5–575,5
– 3. szint: 575,5–664,5
– 4. szint: 664,5-tõl.

6. évfolyam, szövegértés

– 1. alatti szint: 336-ig

– 1. szint: 336–426

– 2. szint: 426–516

– 3. szint: 516–606

– 4. szint: 606-tól.

8. évfolyam, matematika

– 1. alatti szint: 389-ig

– 1. szint: 389–471

– 2. szint: 471–553

– 3. szint: 553–635

– 4. szint: 635-tõl.

8. évfolyam, szövegértés

– 1. alatti szint: 340-ig

– 1. szint: 340–435

– 2. szint: 435–530

– 3. szint: 530–625

– 4. szint: 625-tõl.

10. évfolyam, matematika

– 1. alatti szint: 357,5-ig

– 1. szint: 357,5–452,5

– 2. szint: 452,5–547,5

– 3. szint: 547,5–642,5

– 4. szint: 642,5-tõl.

10. évfolyam, szövegértés

– 1. alatti szint: 345-ig

– 1. szint: 345–445

– 2. szint: 445–545

– 3. szint: 545–645

– 4. szint: 645-tõl.
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KÖZLEMÉNYEK

Az IRM pályázati felhívása
szakmai szakértõi névjegyzékbe történõ felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-a, valamint a szakképzés-
rõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az Országos szakér-
tõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, vala-
mint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre (a továbbiakban: rendelet) – nyilvános pályáza-
tot hirdet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakmai szakértõi névjegyzékére (a továbbiakban: névjegyzék)
történõ felvételre, illetve a jelenlegi nyilvántartásban szereplõk megbízási idejének meghosszabbítására az Országos
Képzési Jegyzékben [1/2006. (II. 16.) OM r., a továbbiakban OKJ-ben] szereplõ egyes szakképesítések vonatkozásában,
amelyeknél a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására az igazságügyi és rendészeti miniszter
jogosult.
A már kiadott igazolványok alapján, az ott megjelölt szakmák tekintetében az érvényességi idõ lejártáig láthatják el a
szakértõi tevékenységet.
A névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól, amely meghosszabbítható.
A névjegyzék tartalmazza azok nevét, szakterületét, lakcímét és telefonszámát, akik az iskolai rendszerû és az iskola-
rendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben, oktatási vállalkozásnál szakmai ellenõrzésben vehetnek részt, és
más szakértõi tevékenységet folytathatnak.

1. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmet, amely a pályázati felhívás mellékleteként szereplõ adatlap kitöltésével
teljesíthetõ;
b) azon alapszakképesítés(ek) megjelölését, amelyre szakértõnek jelentkezik, a szakképesítésen belüli elágazás, vagy az
egyes ráépülés megnevezésével;
c) a részletes szakmai önéletrajzot,
d) a szakmai tevékenység, valamint esetlegesen a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos tevékenység ismerte-
tését.

2. A pályázathoz csatolni kell:
a) erkölcsi bizonyítványt,
b) a felsõfokú szakirányú végzettséget vagy felsõfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító okle-
vél(ek) hiteles másolatát és tíz év szakmai gyakorlati idõ meglétét tanúsító igazolást (a gyakorlati idõ tartama a megpá-
lyázott szakképesítésnek megfelelõ szakirányú felsõfokú végzettség megszerzésétõl számítható);
c) a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ – legalább két – szakmai ajánlást (ajánló elsõsorban a névjegyzékben már
szereplõ személy lehet);
d) a jelentkezõ által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét;
e) a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát.

3. Azon szakmák esetében, melyeknél nincs szakirányú felsõfokú képzési forma, új pályázat elbírálásakor a bírálóbizott-
ság elfogadja bármely felsõfokú képzettség, valamint az adott szakképzettség meglétét, vagy annak jogszabály alapján
történõ elismerését.

4. Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az al-
kalmazás és a foglalkoztatás elõfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.

5. A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történõ azonosságát, a tíz év gyakorlati idõ meglétét a munkáltató,
nyugdíjban lévõ jelentkezõ esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató ese-
tén a megszûnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában más hitelt érdemlõen igazolja.

6. Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi idõtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplõ adatok új szak-
képesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelem esetében a nyilvántartásba vételre vonatkozó ren-
delkezéseket kell alkalmazni.
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7. Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti nyilvántartási idejének meghosszabbítását.
A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ beadványnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmet,
b) a nyilvántartásba vétel idejét, a szakképesítés(ek) megnevezését,
c) a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai szakértõi tevékenység ismertetését.

8. A kérelemhez csatolni kell mindazokat az iratokat (illetõleg azok hiteles másolatát), melyeket új pályázat benyújtása
esetén is mellékelni szükséges, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.

9. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ kérelmet legalább a nyilvántartási idõ lejárta elõtti utolsó elbírálásra
kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történõ meghosszabbítására az elbírálás idõpontja alapján kerül sor.

10. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni, mely-
nek összege a pályázat benyújtásakor érvényes, kötelezõ, legkisebb munkabér (minimálbér) húsz (20) százaléka, függet-
lenül a megjelölt szakképzettségek számától.

11. A nyilvántartásba vétel meghosszabbításával kapcsolatos pályázat benyújtásakor befizetendõ bírálati díj összege a
pályázat benyújtásakor érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) tíz (10) százaléka, függetlenül a megjelölt
szakképzettségek számától.

12. Elutasítás esetén a jogorvoslati kérelem bírálati díja a fent meghatározott díjak összegének ötven százaléka.

13. A bírálati díjat minden esetben a BM Oktatási Fõigazgatóság 10023002-00284787-00000000 számú elõirányzat-fel-
használási keretszámlára kell befizetni, készpénz-átutalási megbízáson.

14. A készpénz-átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázat célját (szakmai szakértõi pályá-
zat), valamint azt, hogy új pályázatra, illetõleg hosszabbításra történt a befizetés.

15. A beérkezett pályázatok értékelését az igazságügyi és rendészeti miniszter által létrehozott bírálóbizottság végzi
évente egy alkalommal. A tárgyév szeptember 30-ig beérkezett pályázatok november 1–30. közötti idõszakban kerülnek
elbírálásra.

16. A szakmai szakértõi névjegyzék évente egy alkalommal kerül kiadásra az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és
az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában.

17. A névjegyzékbõl való törlésre és a tevékenység felfüggesztésére a rendeletben foglaltak értelemszerûen kerülnek al-
kalmazásra.

18. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazga-
tóság ad. Tel.: 432-0702, e-mail: oktfoig@bm.gov.hu.
A pályázatokat az alábbi címre kell megküldeni: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság, 1903
Budapest, Pf. 314.

Szabó László s. k.,
fõigazgató
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ADATLAP

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felelõsségébe tartozó szakképesítések szakmai szakértõi
névjegyzékébe kerüléséhez

Szakértõi névjegyzék:

Új pályázat benyújtása: Hosszabbítás:

Nyilvántartásba vétel idõpontja: .........................................................................................................................................

Név (leánykori név): ...........................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ..............................................................................................................................................................

Anyja leánykori neve: .........................................................................................................................................................

Lakcíme(i):..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma(i): .................................................................................................................................................................

Faxszáma, e-mail címe:.......................................................................................................................................................

Végzettsége: ........................................................................................................................................................................

Tudományos fokozata: ........................................................................................................................................................

Foglalkozása: ......................................................................................................................................................................

Beosztása: ...........................................................................................................................................................................

Munkahely – neve:..............................................................................................................................................................

– címe: .............................................................................................................................................................

– telefonszáma(i): ............................................................................................................................................

– faxszáma, e-mail címe: .................................................................................................................................

Szakképesítések:

Határrendész Magánnyomozó

Biztonságszervezõ I. Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ

Biztonsági õr Közterület-felügyelõ

Rendészeti szervezõ (határrendész-szervezõ, rendõrszervezõ) Végrehajtó

Rendõr Parkolóõr

Biztonságszervezõ II. Hatósági és közigazgatási ügyintézõ

Ajánlók:

1. ...................................................... ......................................................
név aláírás

2. ...................................................... ......................................................
név aláírás

Az adatlaphoz csatolni kell a bírálati díj befizetését igazoló feladóvevény fénymásolatát.
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Az IRM pályázati felhívása
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-a, valamint a szakképzés-
rõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az Országos szakér-
tõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, vala-
mint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre (a továbbiakban: rendelet) – nyilvános pályáza-
tot hirdet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakmai vizsgaelnöki névjegyzékére (a továbbiakban: névjegyzék)
történõ felvételre, illetve a jelenlegi nyilvántartásban szereplõk megbízási idejének meghosszabbítására az Országos
Képzési Jegyzékben, OKJ-ben szereplõ egyes szakképesítések vonatkozásában, amelyeknél a szakmai és vizsgáztatási
követelményrendszer meghatározására az igazságügyi és rendészeti miniszter jogosult.
A már kiadott igazolványok alapján, az ott megjelölt szakmák tekintetében az érvényességi idõ lejártáig láthatják el a
vizsgaelnöki feladatokat.
A névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól, amely meghosszabbítható.
A névjegyzék szakképesítésenként tartalmazza azok nevét, lakcímét és telefonszámát, akik szakmai vizsgaszervezõ in-
tézménynél szakmai vizsgán vizsgaelnöki feladatot láthatnak el.

1. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmet, amely a pályázati felhívás mellékleteként szereplõ adatlap kitöltésével
teljesíthetõ;
b) azon alapszakképesítés(ek) megjelölését, amelyre vizsgaelnöknek jelentkezik, a szakképesítésen belüli elágazás,
vagy az egyes ráépülés megnevezésével;
c) a részletes szakmai önéletrajzot;
d) a szakmai tevékenység, valamint esetlegesen a szakterületen végzett kutatómunka, tudományos tevékenység ismertetését.

2. A pályázathoz csatolni kell:
a) erkölcsi bizonyítványt;
b) a felsõfokú szakirányú végzettséget vagy felsõfokú iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanúsító okle-
vél(ek) hiteles másolatát és a tíz év szakmai gyakorlati idõ meglétét tanúsító igazolást (a gyakorlati idõ tartama a megpá-
lyázott szakképesítésnek megfelelõ szakirányú felsõfokú végzettség megszerzésétõl számítható);
c) a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ – legalább két – szakmai ajánlást (ajánló elsõsorban a névjegyzékben már
szereplõ személy lehet);
d) a jelentkezõ által írt könyvek, cikkek, tanulmányok jegyzékét;
e) a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát.

3. Azon szakmák esetében, melyeknél nincs szakirányú felsõfokú képzési forma, új pályázat elbírálásakor a bírálóbizott-
ság elfogadja bármely felsõfokú képzettség, valamint az adott szakképzettség meglétét, vagy annak jogszabály alapján
történõ elismerését.

4. Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az al-
kalmazás és a foglalkoztatás elõfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.

5. A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történõ azonosságát, a tíz év gyakorlati idõ meglétét a munkáltató,
nyugdíjban lévõ jelentkezõ esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszûnt munkáltató ese-
tén a megszûnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában más hitelt érdemlõen igazolja.

6. Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi idõtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplõ adatok új szak-
képesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelem esetében a nyilvántartásba vételre vonatkozó ren-
delkezéseket kell alkalmazni.

7. Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti nyilvántartási idejének meghosszabbítását.
A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ beadványnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmet,
b) a nyilvántartásba vétel idejét, a szakképesítés(ek) megnevezését,
c) a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai vizsgaelnöki tevékenység ismertetését,
d) a továbbképzésben való részvételt igazoló tanúsítvány másolatát.
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8. A kérelemhez csatolni kell mindazokat az iratokat (illetõleg azok hiteles másolatát), melyeket új pályázat benyújtása
esetén is mellékelni szükséges, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.

9. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ kérelmet legalább a nyilvántartási idõ lejárta elõtti utolsó elbírálásra
kell benyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történõ meghosszabbítására az elbírálás idõpontja alapján kerül sor.

10. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni, mely-
nek összege a pályázat benyújtásakor érvényes, kötelezõ, legkisebb munkabér (minimálbér) tíz (10) százaléka, függetle-
nül a megjelölt szakképzettségek számától.

11. A nyilvántartásba vétel meghosszabbításával kapcsolatos pályázat benyújtásakor befizetendõ bírálati díj összege a
pályázat benyújtásakor érvényes kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) öt (5) százaléka, függetlenül a megjelölt
szakképzettségek számától.

12. Elutasítás esetén a jogorvoslati kérelem bírálati díja a fent meghatározott díjak összegének ötven százaléka.

13. A bírálati díjat minden esetben a BM Oktatási Fõigazgatóság 10023002-00284787-00000000 számú elõirányzat-fel-
használási keretszámlára kell befizetni, készpénz-átutalási megbízáson.

14. A készpénz-átutalási megbízáson a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a pályázat célját (szakmai vizsgaelnöki
pályázat), valamint azt, hogy új pályázatra, illetõleg hosszabbításra történt a befizetés.

15. A beérkezett pályázatok értékelését az igazságügyi és rendészeti miniszter által létrehozott bírálóbizottság végzi
évente egy alkalommal. A tárgyév szeptember 30-ig beérkezett pályázatok november 1–30. közötti idõszakban kerülnek
elbírálásra.

16. A szakmai vizsgaelnöki névjegyzék évente egy alkalommal kerül kiadásra az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában.

17. A névjegyzékbõl való törlésre és a tevékenység felfüggesztésére a rendeletben foglaltak értelemszerûen kerülnek al-
kalmazásra.

18. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazga-
tóság ad. Tel.: 432-0702, e-mail: oktfoig@bm.gov.hu.
A pályázatokat az alábbi címre kell megküldeni: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság, 1903
Budapest, Pf. 314.

Szabó László s. k.,
fõigazgató
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ADATLAP

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felelõsségébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékébe kerüléséhez

Vizsgaelnöki névjegyzék:

Új pályázat benyújtása: Hosszabbítás:

Nyilvántartásba vétel idõpontja: .........................................................................................................................................

Név (leánykori név): ...........................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ..............................................................................................................................................................

Anyja leánykori neve: .........................................................................................................................................................

Lakcíme(i):..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma(i): .................................................................................................................................................................

Faxszáma, e-mail címe:.......................................................................................................................................................

Végzettsége: ........................................................................................................................................................................

Tudományos fokozata: ........................................................................................................................................................

Foglalkozása: ......................................................................................................................................................................

Beosztása: ...........................................................................................................................................................................

Munkahely – neve:..............................................................................................................................................................

– címe: .............................................................................................................................................................

– telefonszáma(i): ............................................................................................................................................

– faxszáma, e-mail címe: .................................................................................................................................

Szakképesítések:

Határrendész Rendõr

Biztonságszervezõ I. Biztonságszervezõ II.

Biztonsági õr Magánnyomozó

Rendészeti szervezõ (határrendész-szervezõ, rendõrszervezõ) Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ

Parkolóõr Közterület-felügyelõ

Hatósági és közigazgatási ügyintézõ

Ajánlók:

1. ...................................................... ......................................................
név aláírás

2. ...................................................... ......................................................
név aláírás

Az adatlaphoz csatolni kell a bírálati díj befizetését igazoló feladóvevény fénymásolatát.
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Közgazdaságtudományok Tanszékre
egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: Szerzõdéselmélet és tulajdonjogok a közgazdaságtanban tantárgy oktatása angol
nyelven, tananyagfejlesztés, részvétel a PhD-képzésben, valamint részvétel a fenti témákkal kapcsolatos nemzetközi ku-
tatásokban.

A munkakör betöltésének feltételei: a pályázó rendelkezzék tízéves oktatói gyakorlattal a fenti tárgyterületeken, magas
színvonalú kutatási tevékenységgel és széles körû szakirányú publikációkkal.
Ezen túlmenõen a pályázatnak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben, valamint az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium rendeleteiben támasztott követelményeknek, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott
szempontrendszerében foglaltaknak, illetve a Közép-európai Egyetem oktatói követelményrendszerében elõírt, az egye-
temi tanári állás elnyeréséhez szükséges elvárásoknak.

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– a legmagasabb tudományos végzettséget igazoló okirat másolata, az eredeti okirat bemutatása mellett,
– a tudományos munkák jegyzéke.

A szabályosan felszerelt pályázatokat a Közép-európai Egyetem Humánpolitikai Osztályára (1051 Budapest, Nádor u. 9.)
a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani.

egyetemi tanári állásra

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: Munkagazdaságtan, Haladó munkagazdaságtan, Az átmenet gazdaságtana,
Mikroökonómia, A rendszerváltás politikai gazdaságtana tantárgyak oktatása angol nyelven, tananyagfejlesztés, részvé-
tel a PhD-képzésben, valamint részvétel a fenti témákkal kapcsolatos nemzetközi kutatásokban.

A munkakör betöltésének feltételei: a pályázó rendelkezzék tízéves oktatói gyakorlattal a fenti tárgyterületeken, magas
színvonalú kutatási tevékenységgel és széles körû szakirányú publikációkkal.
Ezen túlmenõen a pályázatnak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben, valamint az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium rendeleteiben támasztott követelményeknek, a MAB egyetemi tanári kinevezések véleményezéséhez kidolgozott
szempontrendszerében foglaltaknak, illetve a Közép-európai Egyetem oktatói követelményrendszerében elõírt, az egye-
temi tanári állás elnyeréséhez szükséges elvárásoknak.

A pályázathoz csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– a legmagasabb tudományos végzettséget igazoló okirat másolata, az eredeti okirat bemutatása mellett,
– a tudományos munkák jegyzéke.

A szabályosan felszerelt pályázatokat a Közép-európai Egyetem Humánpolitikai Osztályára (1051 Budapest, Nádor u. 9.)
a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani.

Elkana Yehuda s. k.,
elnök-rektor
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A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
általános és tudományos rektorhelyettesi munkakör ellátására

A pályázaton a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárai és egyetemi docensei vehetnek részt.

A kinevezésre kerülõ rektorhelyettes feladata a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok alapján a rektor munká-
jának hatékony segítése az Egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátásában.

Az általános helyettesítés mellett feladata:
– az Egyetemen folyó tudományos-kutatási tevékenység intézményi szintû koordinálása,
– a szerzõdéses és K+F kutatómunka intézményi szintû összehangolása és irányítása,
– az Egyetem hazai és nemzetközi tudományos és kutatási kapcsolatainak szervezése,
– a Doktori Iskolák tevékenységének segítése,
– a hallgatói tudományos és mûvészeti diákköri tevékenység intézményi szintû szervezése,
– az Egyetem oktatóinak hazai és nemzetközi konferenciákon, tudományos tanácskozásokon történõ részvételének szer-
vezése,
– az egyetemi tudományos és kutatási pályázati tevékenység intézményi szintû összehangolása és szervezése,
– az Egyetemi Könyvtár tevékenységének felügyelete, ellenõrzése,
– az egyetemi marketing,
– a Rektor által esetileg átruházott feladatok ellátása.

A pályázónak rendelkeznie kell megfelelõ tájékozottsággal az Egyetem szervezeti felépítését, mûködését, tudományos
és kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintõ kérdésekben.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– szakmai és vezetõi munkára vonatkozó elképzeléseket (max. három oldal terjedelemben),
– pályázati adatlapot (letölthetõ a http://rs1.szif.hu/Intranet/FH/ intranet címrõl),
– a legutóbbi 10 év legfontosabbnak tartott publikációinak jegyzékét,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat véleményezésére jogosult egyetemi testületek tagjai a pályá-
zatot megismerhetik.

A megbízás 2008. szeptember 1-jétõl 2013. július 31-ig terjedõ idõszakra kerül kiadásra.
A pályázatokat 2008. augusztus 20-ig kell benyújtani dr. Szekeres Tamás rektorhoz címezve a Rektori Hivatalba
(ig. épület 203.).
A pályázat benyújtásával kapcsolatos formai követelményekre vonatkozóan dr. Író Béla fõtitkártól kérhetõ információ.

oktatási rektorhelyettesi munkakör ellátására

A pályázaton a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanárai és egyetemi docensei vehetnek részt.

A kinevezésre kerülõ rektorhelyettes feladata: a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok alapján a rektor munká-
jának hatékony segítése az Egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátásában, különösen pedig:
– az Egyetemen folyó oktatási tevékenység intézményi szintû koordinálása, felügyelete,
– szakindítási, szaklétesítési kérelmek elõkészítésének egyetemi szintû koordinálása,
– az oktatási tevékenységgel összefüggõ minõségértékelési rendszer mûködtetése és irányítása,
– az Egyetem mint intézmény idõszakos akkreditálásához szükséges elõkészítõ tevékenység intézményi szintû össze-
hangolása és irányítása,
– az Egyetemi kollégium tevékenységének felügyelete,
– a Rektor által átruházott jogkörben döntés a felvételi fellebbezési ügyekben,
– a Rektor által esetileg átruházott feladatok ellátása.
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A pályázónak rendelkeznie kell megfelelõ tájékozottsággal az Egyetem szervezeti felépítését, mûködését, tudományos
és kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintõ kérdésekben.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– szakmai és vezetõi munkára vonatkozó elképzeléseket (max. három oldal terjedelemben),
– pályázati adatlapot (letölthetõ a http://rs1.szif.hu/Intranet/FH/ intranet címrõl),
– a legutóbbi 10 év legfontosabbnak tartott publikációinak jegyzékét,
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat véleményezésére jogosult egyetemi testületek tagjai a pályá-
zatot megismerhetik.

A megbízás a 2008. szeptember 1-jétõl 2013. július 31-ig terjedõ idõszakra kerül kiadásra.
A pályázatokat 2008. augusztus 20-ig kell benyújtani dr. Szekeres Tamás rektorhoz címezve a Rektori Hivatalba
(ig. épület 203.).
A pályázat benyújtásával kapcsolatos formai követelményekre vonatkozóan dr. Író Béla fõtitkártól kérhetõ információ.

Dr. Szekeres Tamás s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR
HÍRADÁSTECHNIKAI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docens feladata: áramkör- és csomagkapcsolt hálózati ismeretekkel rendelkezzen. Elvárt a mikrokontroller
Assembly szintû programozása. Digitális és hullámdigitális jelfeldolgozás ismerete és alkalmazása. Továbbá fontos a
híradástechnika szakma széles spektrumú ismerete.
A jelöltnek irányítania kell a Híradástechnika III. (jelfeldolgozás), az Irodai informatika tárgyak elméleti és gyakorlati
oktatását, valamint fejlesztését. Részt kell vennie a Digitális rendszerek tervezése és az Infokommunikációs hálózatok
tárgyak oktatásában és fejlesztésében. A pályázónak kutatás-fejlesztési tapasztalatokkal kell rendelkeznie.

Pályázati feltétel: a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben és a fõiskola okta-
tói követelményrendszerében foglaltaknak. Pályázatot a fõiskola kinevezett oktatói nyújthatnak be.

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

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

A kinevezés hatálya: a pályázati eljárás lebonyolítását követõ hó 1-je.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 2 másolat) kell dr. Turmezei Péter, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamornérnöki Kar (1084 Buda-
pest, Tavaszmezõ u. 17.) dékánjához benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Híradástech-
nika Intézet fõiskolai docensi állására”.
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A KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR
pályázatot hirdet
INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ INTÉZETÉBE
lektor (nyelvtanár) munkakör betöltésére

A lektor feladata: az intézmény interkulturális, illetve multidiszciplináris oktatási, tudományos és kutatási profiljának
fejlesztése, és az ezzel kapcsolatos munkálatokban való aktív részvétel. Angol nyelv oktatása.

Pályázati feltétel:
– egyetemi végzettség és szakképzettség az általa oktatott nyelvbõl,
– többéves szakmai tapasztalat az oktatás területén, valamint a versenyszférában való felnõttképzés, illetve továbbkép-
zés területén,
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a fõiskola oktatói követel-
ményrendszerében foglaltaknak,
– angol, mint anyanyelv.

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, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát, külföldön szerzett oklevél hiteles fordítását,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: a pályázati eljárás lebonyolítását követõ hó 1-je.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30. nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 3 példányban
(1 eredeti, 2 másolat) kell dr. Medve András, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Keleti Károly Gazdasági Kara (1084 Buda-
pest, Tavaszmezõ u. 17.) dékánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Keleti Károly Gazdasági Kar Interkulturális Kommunikáció Intézet lekto-
ri állására”.

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

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGI FAKULTÁS
VÍZÉPÍTÉSI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docens feladata:
– a matematika tantárgycsoport oktatása és fejlesztése,
– a tantárgyakhoz kapcsolódó szakterület kutatása, szakmai kapcsolatok kiépítése, az elméleti és gyakorlati tapasztala-
tok oktatásba történõ bevezetése,
– fiatal oktatók oktatási és tudományos munkájának irányítása,
– a fõiskolán folyó kutatási és fejlesztési pályázatokban való részvétel.

Pályázati feltételek:
Szakirányú mesterfokozat (egyetemi végzettség) és szakképzettség, elõadások tartására alkalmas idegennyelv-ismeret,
legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat, a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény-
ben és az Eötvös József Fõiskola oktatói követelményrendszerében rögzített követelményeknek.
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Pályázatot a fõiskola kinevezett oktatói nyújthatnak be.

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,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – három példányban (egy eredeti, két máso-
lat) kell prof. dr. Majdán János, az Eötvös József Fõiskola (6500 Baja, Szegedi út 2.) rektorához benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Eötvös József Fõiskola Mûszaki és Gazdasági Fakultás Vízépítési és Vízgaz-
dálkodási Intézet fõiskolai docensi állására”.

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
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
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b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

Iskolaigazgató

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

1. 2. 3. 4.

Besnyõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2456 Besnyõ,
Fõ u. 35.

Arany János Általános
Iskola
2456 Besnyõ,
Iskolaköz 1.

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó legfontosabb személyi
adatait.

Bocskai István Általá-
nos Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgá-
lat
4110 Biharkeresztes,
Hõsök tere 15.

Bocskai István Általá-
nos Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgá-
lat Petõfi Sándor Tag-
iskolája
4114 Bojt,
Ady E. u. 4.

Bocskai István Általá-
nos Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgá-
lat Bocskai István Tag-
iskolája
4127 Nagykereki,
Rákóczi u. 2.

Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, tanító, tanár,
öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakorlat.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû együttmû-
ködési készség, jó kom-
munikáció,
határozottság, megbíz-
hatóság, kreativitás

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. júl. 21.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
f.: Gáll Sándorné.
Tel.: (54) 430-038
A munkáltatóval kapcsolatban
információt a www.baltisk.axe-
lero.net honlapon szerezhet

Szob Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2628 Szob,
Szent Imre u. 12.

Kodály Zoltán Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2628 Szob,
Árpád út 54.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább öt
év szgy.
Elõny: zenemûvészeti
pályán szerzett tapasz-
talat, idegennyelv-tu-
dás.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés, legkésõbb
30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról, a
szakmai gyakorlatról szóló iga-
zolásokat, nyilatkozatot, amely-
ben hozzájárul a pályázatába
való betekintéshez.
A pályázatot „Zeneiskola igaz-
gató pályázat” megjelöléssel el-
látva kell benyújtani.
Pc.: Szob város polgármestere
2628 Szob, Szent Imre u. 12.
f: Remitzky Zoltán polgármester
Tel.: (27) 570-690
A képviselõ-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánítási jo-
gát fenntartja.
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Óvodavezetõ

1. 2. 3. 4.

Besnyõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2456 Besnyõ,
Fõ u. 35.

Besnyõ Pöttömsziget
Óvoda
2456 Besnyõ,
Kultúr köz 1.

Felsõfokú óvónõképzõi
v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó legfontosabb személyi
adatait.

Csemõ Község Önkor-
mányzata
2713 Csemõ,
Petõfi S. u. 1.
Tel./fax: (53) 392-001

Napközi Otthonos
Óvoda
2713 Csemõ,
Petõfi S. u. 2.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség
és legalább öt év szgy.
Elõny: fejlesztõ peda-
gógusi szakvizsga, óvo-
dapedagógusi vagy
tanügyigazgatási vagy
közoktatásvezetõ szak-
képesítés

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. dec. 31-ig szól.
Pbhi: megjelenéstõl számított
40. nap.
Pehi: 2008. szept. 30.
A pályázatot postán vagy szemé-
lyesen egy példányban, zárt bo-
rítékban „Óvodavezetõi
pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc., f: Csemõ Község Önkor-
mányzat polgármestere, Bartha
Alajosné polgármester
Tel.: (53) 392-014

Edelény Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3780 Edelény,
István király u. 52.
Tel.: (48) 524-100

Gimnázium, Szakképzõ
és Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény és
Napközi Otthonos
Óvoda
3780 Edelény,
Borsodi út 34.

Szakirányú felsõfokú
v., pedagógus-szakvizs-
ga, legalább ötéves
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2018. júl. 31-ig,
10 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakirányú felsõfokú végzettsé-
get és a pedagógus-szakvizsgát
igazoló okirat közjegyzõ által hi-
telesített másolatát.
Pc: Edelény város polgármestere
3780 Edelény, István király u. 52.
A képviselõ-testület a vezetési
programokat az Országos szak-
értõi névjegyzékben szereplõ
szakértõvel véleményezi.
A jogszabályban biztosított véle-
ménynyilvánítási joggal rendel-
kezõ szervezetek véleményének
beérkezése után a pályázatokat a
képviselõ-testület Oktatási-Köz-
mûvelõdési, Ifjúsági és Sport Bi-
zottság véleményezi.

Hajós Miske–Drág-
szél–Társult Általános
Iskola, Óvoda és Böl-
csõde Igazgatótanácsa
6344 Hajós,
Jókai u. 4.
Tel./fax: (78) 404-594

Óvodai intézmény-
egység-vezetõ
6344 Hajós,
Jókai u. 1.

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Balogh Gyárfás igazgató
6344 Hajós, Jókai u. 4.
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1. 2. 3. 4.

Tab Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8660 Tab,
Kossuth L. u. 49.
Tel.: (84) 525-900

„Szivárvány” Napközi
Otthonos Óvoda
(Az intézmény feladata:
az intézmény irányítása
és képviselete a vonat-
kozó jogszabályok, bel-
sõ szabályzatok és az
alapító rendelkezései
szerint, az intézmény
alaptevékenységébe tar-
tozó feladatok vezetõi
irányítása. Az intéz-
mény alaptevékenysé-
gébe tartozik a 3–7 éves
gyermekek napközbeni
szakszerû ellátása, gon-
dozása, étkezés biztosí-
tásával. Az óvoda a
nevelési feladatokat
Tab városban, valamint
Lulla, Sérsekszõlõs,
Zala, Torvaj községben
az önkormányzatokkal
kötött közoktatási intéz-
ményfenntartó társulási
megállapodás alapján
látja el.

Óvodapedagógusi, kon-
duktor-óvodapedagógu-
si v., másodszor és
további alkalommal tör-
ténõ megbízás esetén a
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy. A
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. dec. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól, három hónap próba-
idõ kikötésével.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozatot arról, hogy a
pályázat elbírálására vonatkozó
elõterjesztést a képviselõ-testület
nyilvános vagy zárt ülésen tár-
gyalja.
A pályázatot postai úton, egy
példányban kell benyújtani.
Pc., f.: Tab város polgármestere
8660 Tab, Kossuth L. u. 49.
Tel.: (84) 525-901

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
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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

Óvodapedagógus és dajka

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

1. 2. 3. 4.

Zalaegerszeg Kert-
városi Integrált Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Csillag köz 1.
Tel.: (92) 598-702

Óvodapedagógus Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fõis-
kolai szintû óvodapeda-
gógusi szakképzettség.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idõre,
2009. nov. 27-ig szól.
Pc: Kertvárosi Integrált Óvoda
vezetõje 8900 Zalaegerszeg,
Csillag köz 1.

Zenevár Óvoda
1181 Budapest,
Reviczky Gy. u. 52–56.

Óvodapedagógus Fõiskolai v., számítógé-
pes ismeret.
Elõny: óvodapedagógu-
si tapasztalat, zenei is-
meret, hangszertudás.

ÁEI: 2008. aug. 25.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
f: Takács Katalin
Tel.: 295-5198
zenevar@enternet.hu

Dajka Dajka képesítés A pályázatot postai úton, vagy
személyesen kell benyújtani.
f: Takács Katalin
Tel.: 295-5198
zenevar@enternet.hu

Kazinczy és Trefort
Utcai Óvoda
5600 Békéscsaba,
Tábor u. 4.
Tel.: (66) 322-054

Óvodapedagógus Óvodapedagógusi v. ÁEI: 2008. aug.1.

Mozgolóda Óvoda
1119 Budapest,
Lecke u. 15–19.

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Pehi: 2008. júl. 27.
Pc: Elekné R. Matild

Napközi Otthonos
Óvoda
9144 Kóny,
Rákóczi u. 44.
Tel.: (96) 280-316

Dajka (2 fõ) OKJ-s dajka képesítés ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízások határozott idõre
négy hónapra, illetve 1 évre
szólnak.
Pehi: 2008. júl. 30.
A pályázatot írásban, postai úton
kell benyújtani.
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1. 2. 3. 4.

Zengõ Óvoda
Pusztavámi Tagóvodája
8066 Pusztavám,
Petõfi S. út 2.

Dajka Dajka szakképzettség.
Elõny: gyakorlottság a
varrás területén.

ÁEI: 2008. júl. 28.
A megbízás határozatlan idõre
szól (három hónap próbaidõ)
Pehi: a megjelenést követõ 50. nap.
A pályázathoz csatolni kell: pá-
lyázati adatlap.
A pályázati adatlapot a Pusztavá-
mi Tagóvodában lehet átvenni.
f: tagóvoda vezetõje

Váci Mihály Általános
Iskola, Óvoda
4544 Nyírkarász,
Fõ út 67.
Tel.: (45) 495-010

Dajka Középfokú v., vagy daj-
ka szakképesítés

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15. nap.
Pc: Dienes János intézményve-
zetõ

Landorhegyi Integrált
Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ûrhajós u. 2.
Tel./fax: (92) 598-725

Landorhegyi Integrált
Óvoda Ûrhajós utcai
Székelyóvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ûrhajós u. 2.

Dajka

Dajkai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 9.
A pályázatot egy példányban,
írásban kell benyújtani.
Pc: Zajzon Zsuzsanna
integrált óvodavezetõ
Landorhegyi Integrált Óvoda
8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.

Zalaegerszeg Kertváro-
si Integrált Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Csillag köz 1.
Tel.: (92) 598-7002

2 fõ dajka Dajkai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pc: Kertvárosi Integrált Óvoda
vezetõje
8900 Zalaegerszeg, Csillag köz 1.

Egyéb pedagógus állások

Általános Iskola
3126 Bárna,
Petõfi S. u. 15.
Tel./fax: (32) 405-398
e-mail: barnaisko-
la@freemail.hu

Elsõsorban matemati-
ka–fizika vagy
matematika–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 21.
Pbhi: 2008. júl. 20.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: szl. szükség esetén
Pc: Torják Mária igazgató
Tel.: (32) 405-398, (32) 405-021

Pászti Miklós Mûvé-
szetoktatási Intézmény
Biatorbágy

Fuvolatanár
(félállásban)

Szakirányú felsõfokú
v., elõny: tanítási gya-
korlat.

ÁEI: 2008. szept. 1.
f: tel.: (23) 312-833,
06 (30) 337-4792

Egressy Béni Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Ének-Zene Álta-
lános Iskola,
Zenemûvészeti Szak-
középiskola
1211 Budapest,
Rákóczi F. u. 121.
Tel.: 276-6774,
06 (30) 981-1237

Gitártanár, harsona–tu-
batanár, középiskolai
történelem–magyar,
angol, informatika,
testneveléstanár

Szakirányú fõiskolai,
egyetemi v.
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Kodály Zoltán Ének-ze-
nei Általános Iskola,
Gimnázium és Zene-
iskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
1022 Budapest,
Marczibányi tér 1.

Zongora szakos tanár
(1,5 üres álláshely)

zongora szakos tanár
(1,5 álláshely helyette-
sítéssel)

gordonkatanár (0,5 ál-
láshely helyettesítéssel)

gitártanár
(0,75 üres álláshely)

történelem–filozófia
szakos középiskolai
tanár (1 álláshely)

matematika–informati-
ka–fizika szakos közép-
iskolai tanár (0,75
álláshely)

földrajz–biológia–ké-
mia szakos tanár
(0,5 álláshely)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

Egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 25.

Komplex Általános
Iskola
1107 Budapest,
Gém u. 5–7.

Gyógypedagógus

konduktor vagy
szomatopedagógus

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
f.: Nagy Zoltán igazgató
Tel.: 261-7691

Kosztolányi Dezsõ
Általános Iskola
1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 1.

Angol nyelvtanár Fõiskolai v. Jelentkezni lehet: tel. 282-6484
e-mail: kdaltin@kdaltisk.suli-
net.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Hungária Általános
Iskolája
1192 Budapest,
Hungária út 36.

2 fõ nevelõ Tanítói vagy általános
iskolai tanári v., elõny:
informatika szakos v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Tel.: 357-9740
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Giorgio Perlasca Keres-
kedelmi, Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola
és Szakiskola
1106 Budapest, Magló-
di út 8.

Pincér szakoktató Fõiskolai szakoktatói v.
Elõny: idegennyelv-is-
meret, vendéglátóipari
szakmai tapasztalat, bu-
dapesti lakóhely, gép-
jármûvezetõi engedély.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól, teljes munkaidõre (25 köte-
lezõ óra/hét)
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 30 napon
belül.
Értesítés: az elbírálástól számí-
tott öt napon belül.
Szl. nincs
Juttatás: étkh., vidéki állandó la-
kóhely esetén utazásiköltség-té-
rítés.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., amely
összefoglalja eddigi szakmai
munkásságát.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban „Pályázat pincér
szakoktatói állásra” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani.
f: munkaidõben.
Tel.: 260-5790

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Egyetemi matemati-
ka–informatika szakos
tanári v.
Elõny: budapesti lakó-
hely, gépjármûvezetõi
engedély, szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól, teljes munkaidõre (22 köte-
lezõ óra/hét).
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 30 napon
belül.
Értesítés: az elbírálástól számí-
tott öt napon belül.
Szl. nincs.
Juttatás: étkh., vidéki állandó la-
kóhely esetén utazásiköltség-té-
rítés.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., amely
összefoglalja eddigi szakmai
munkásságát.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban „Pályázat mate-
matika–informatika tanári állás-
ra” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
f: munkaidõben
Tel.: 290-5790
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Matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi matemati-
ka–fizika szakos tanár.
Elõny: budapesti lakó-
hely, gépjármûvezetõi
engedély, szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól, teljes munkaidõre (22 köte-
lezõ óra/hét)
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 30 napon
belül.
Értesítés: az elbírálástól számí-
tott öt napon belül.
Szl. nincs
Juttatás: étkh., vidéki állandó la-
kóhely esetén utazásiköltség-té-
rítés.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., amely
összefoglalja eddigi szakmai
munkásságát.
A pályázatot egy példányban,
zár borítékban „Pályázat mate-
matika–fizika tanári állásra”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
f: munkaidõben
Tel.: 260-5790

Kossuth Lajos
Gimnázium
2700 Cegléd,
Rákóczi F. út 46.

Magyar–bármely,
angol–bármely,
történelem–földrajz
szakos tanár szabadidõ
szervezõ

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pc: dr. Kürti György igazgató
2700 Cegléd, Rákóczi út 46.
2700 Cegléd, Pf.: 27

Csobánkai Közösségi
Mûhely Baross Péter
Közösségi Ház és
Könyvtár
2014 Csobánka,
Béke út 4.
e-mail: bertokp@duna-
web.hu
Tel.: (30) 237-3625

Közmûvelõdés–könyv-
tár szakos tanár

Szakirányú fúsikolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 5. nap.
Juttatás: étkh., utazási támogatás

Váci Mihály Közép-
iskolai Kollégium
4028 Debrecen,
Apafi u. 16–26.
Tel.: (52) 412-252
Tel./fax: (52) 413-944

Könyvtáros Egyetemi vagy fõisko-
lai könyvtárosi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 5.
Pehi: 2008. aug. 26.
Pc: Aradi Lajos igazgató
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Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
2400 Dunaújváros,
Kossuth L. u.10/a

Magyartanár

matematika–fizika
szakos tanár

testnevelés

angol–bármely szakos
tanár

német nyelvtanár

Egyetemi v.

fõiskolai v.

Érdeklõdni személyesen az isko-
la titkárságán vagy telefonon
Tel.: (25) 410-254, (25) 402-192

vendéglátóipari szak-
tanár

értékesítési–logisztikai
szakirányon végzett ke-
reskedelem és marke-
ting alapszakú
közgazdász

élelmeiszeripari
mérnöktanár

kereskedelmi szaktanár
vagy ruhaipari mérnök-
tanár

fõiskolai vagy egyetemi
v.

Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ
9023 Gyõr,
Cirkeli u. 31.
Tel.: (96) 518-215

Logopédus Gyógypedagógiai fõis-
kolai, logopédiai v.
Elõny: három év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc., f: Rajtáné Szabó Zsuzsa
igazgató
e-mail: szakertoi01@externet.hu

Gróf Batthyány Lajos
Alapítványi Szakközép-
iskola és Szakiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.
Tel.: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187

Közgazdász tanár Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 21.
Pc: Deme Edina igazgató.
Jelentkezés írásban

Körzeti Általános
Iskola és Óvoda
8424 Jásd,
Kossuth L. u.77.

Magyar–német szakos
tanár

tanító

Szakirányú felsõfokú
v.,

elõny: angolnyelv-tu-
dás, rajz, vagy ének-ze-
ne szakkollégium

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 10. nap.
Pc: Kovács Szilvia iskolaigazgató
8424 Jásd,
Kossuth L. u. 77.
f: tel.: (88) 494-004 vagy jas-
disk@gmail.com

1984 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18. szám



1. 2. 3. 4.

Liszt Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6300 Kalocsa,
Hunyadi János u. 5.

Ütõ szakos tanár

szolfézs–korrepetítor
szakos tanár

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2008. aug. 16.

Berg Gusztáv
Szakiskola
9330 Kapuvár,
Berg Gusztáv u. 2.
Tel.: (96) 241-333

Építészmérnök/mérnök
vagy mûszaki tanár

gépész szakoktató

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., pályakezdõk
elõnyben

mûszaki fõiskolai, tech-
nikumi vagy szakkö-
zépiskolai v., min.
3 éves szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a megjelenéstõl számított
15. nap.

informatika–természet-
ismeret (fizika, bioló-
gia, kémia, földrajz)
szakos tanár

fõiskolai vagy egyetemi
v., pályakezdõk elõny-
ben

Szentannai Sámuel
Mezõgazdasági
Szakközépiskola,
Gimnázium és
Kollégium
5300 Karcag,
Szentannai Sámuel
u. 18.
5301 Pf.: 53

Agrárközgazdász vagy
közgazdász szakos ta-
nár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. júl. 28.
Pf., f: Gyökeres Sándor
igazgató.
A pályázatot írásban, ajánlott
postai küldeményként kell be-
nyújtani
Tel.: (59) 312-744
Fax: (59) 312-451
e-mail: sztannai@externet.hu

Festetics György Zene-
iskola
8360 Keszthely,
Deák F. u. 3.

Zongoratanár,
gitártanár,
fuvolatanár

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
f: Bánhidai Tamás igazgató
Tel.: (83) 312-634

Móricz Zsigmond Gim-
názium, Közgazdasági
Szakközépiskola és
Kollégium
5310 Kisújszállás,
Széchenyi I. u. 4.

Magyar, vagy ma-
gyar–bármely szakos
tanár

német, vagy német–bár-
mely szakos tanár
angol, vagy angol–bár-
mely szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: étkh., szf., útiköltség-té-
rítés
f: az iskola igazgatójánál
Tel.: igazgató (59) 520-635
Titkárság: (59) 520-648
Fax: (59) 520-571

Pedagógiai Szakszolgá-
latok
4600 Kisvárda,
Szent László u. 42.
Tel./fax: (45) 500-027,
(45) 418-089
e-mail: kvnevtan@free-
mail.hu
web: www.kvnev-
tan.extra.hu

Pszichológus

logopédus

Pszichológiai egyetemi
v., elõny: szakvizsga
(klinikai vagy tanács-
adó pszichológus)

fõiskolai v., logopédus
tanár/terapeuta szak,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás határozott idõre
szól, GYES-en lévõ helyettesí-
tésre teljes munkaidõben
Pbhi: 2008. júl. 15.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól, teljes munkaidõben
Pbhi: 2008. júl. 15.
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gyógytestnevelõ egyetemi v., elõny: pe-
dagógus-szakvizsga.

Tüköry Lajos Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5516 Körösladány,
Wenckheim B. u. 5.
Tel./fax: (66) 474-020

Ének–szolfézs–zongo-
ra, vagy furulya szakos
tanár, gitár–ütõ szakos
tanár,
citera szakos tanár
(részmunkaidõs)

társastánc-tanár (rész-
munkaidõs), angol sza-
kos tanár, angol szakos
tanár (helyettesítésre),
fizika–informatika
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. aug. 18.
Juttatások: házaspárnak sz.,
egyedülállónak szf., étkh., vagy
munkahelyi étkezés

Kunfehértói Általános
Iskola és Napközi
Otthon
6413 Kunfehértó,
Úttörõ tér 7.

2 fõ matematika–fizika,
vagy kémia, vagy
földrajz szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Juttatás: étkh.
Pc: igazgató
Tel.: (77) 507-711

Árpád Fejedelem
Általános Iskola
2632 Letkés,
Rákóczi u. 2.
Tel./fax: (27) 376-068
e-mail: arpadlet-
kes@freemail.hu

Matematika, fizika, ké-
mia, biológia, ének,
technika, rajz szakos
tanár (minden szak
részmunkaidõs)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
f: Szalai Zoltánné

Petõfi Sándor ÁMK
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
6456 Madaras,
Nagyboldogasszony
u. 1.
Tel.: (79) 458-061

Harmonikatanár
(fél állás)

ütõ (dob) tanár
(teljes állás)

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: étkh., tp.
Pc: Máté Györgyné igazgató

Petõfi Sándor Közép-
iskolai Fiúkollégium
3527 Miskolc,
Bajcsy-Zs. E. u. 33.
Tel.: (46) 503-321,
(46) 503-322
e-mail: petofi@peto-
fi-koll.sulinet.hu

Nevelõtanár

informatikatanár

nevelõtanár

Magyar–angol
bármely szakos tanár,
egyetemi v.
könyvtár–informatika
szakos tanár egyetemi
v.
informatika–matemati-
ka, fizika, angol szakos
egyetemi v.

matematika, fizika, ké-
mia bármely szakos
egyetemi v.
Elõny: minõségbiztosí-
tási ismeret.

ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás 2009. jún. 31-ig
szól.
Pbhi: 2008. aug. 6.
Pehi: 2008. aug. 13.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
les diplomamásolat

1986 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18. szám



1. 2. 3. 4.

Andrássy Gyula Szak-
középiskola
3530 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán
út 10.
Tel.: (46) 412-444
Fax: (46) 344-500
e-mail:
mail@agymk.sulinet.hu

Matematika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 1.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: étkh.
Pc: Mihalik László igazgató

Ipari Szakközépiskola
és Szakiskola
2760 Nagykáta,
Csonka köz 6.

Gépészmérnök tanár
szakközépiskolában és
szakképzésben elméleti
szakmai tantárgyak ok-
tatása

gépészmérnök tanár
szakképzésben gyakor-
lati oktatás

építészmérnök tanár
szakképzésben elméleti
és gyakorlati szakmai
tantárgyak oktatása

építészmérnök tanár
szakképzésben elméleti
szakmai tantárgyak ok-
tatása

villamosmérnök tanár
szakközépiskolában és
szakképzésben szakmai
elméleti és gyakorlati
tantárgyak oktatása

kémia, fizika szakos ta-
nár szakközépiskolai
tantárgyak oktatása

kereskedelmi végzettsé-
gû tanár, szakképzésben
elméleti tantárgyak ok-
tatása

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.
Elõny: 3 év pedagógiai
gyakorlat.

fõiskolai vagy felsõfo-
kú szakoktató, elõny:
öt év pedagógiai gyak.

fõiskolai v., elõny: há-
rom év pedagógiai gya-
korlat

egyetemi v., elõny: há-
rom év pedagógiai gya-
korlat

fõiskolai v., elõny: há-
rom év pedagógiai gya-
korlat.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pc: Dér Attila igazgató
Tel.: (30) 695-6805,
(30) 695-6801

Damjanich János
Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium
2760 Nagykáta,
Dózsa Gy. út 26/a

Matematika–bármely
szakos tanár

angol–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 22.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolatát.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Csermákné Máté Mária
igazgató
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Inczédy György Közép-
iskola, Szakiskola és
Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Árok u. 53.
Tel.: (42) 508-320

Fémipari mûszaki szak-
oktató

informatika szakos
tanár

Fémipari mûszaki szak-
oktató szakos fõiskolai
v., elõny: épületgépé-
szeti középfokú szakké-
pesítés, mesterlevél,
közép- vagy felsõfokú
pedagógiai v.

informatika szakos
egyetemi tanári v.

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

Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola és
Könyvtár
2095 Pilisszántó,
Petõfi S. u. 37.

Kémia,

informatika,

testnevelés, fizika (ha-
tározott idõre helyette-
sítésre) szakos tanár

Fõiskolai tanári v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: étkh., nyugdíjpénztári-,
egészségpénztári hozzájárulás.
Jelentkezni lehet: az iskola igaz-
gatójánál, írásban vagy telefo-
non
Tel.: (26) 349-519
e-mail: iskola@pilisszanto.net

Madách Imre
Gimnázium és
Szakközépiskola
3100 Salgótarján,
Arany János út 12.

Madách Imre Gimnázi-
um és Szakközépiskola
3100 Salgótarján,
Arany János út 12.
Angol nyelv és infor-
matika szakos tanár
informatika szakos ta-
nár-rendszergazda

Felsõfokú iskolai v.,
egyetem

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. júl. 30.
Pehi: 2008. aug. 8.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Tel.: (32) 411-104

Madách Imre Gimnázi-
um és Szakközépiskola
Kanizsai Dorottya
Tagintézmény
3100 Salgótarján,
Acélgyári út 76.
Egészségügyi szakokta-
tó vagy diplomás ápoló
vagy szociálpedagógus

felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, öt év betegágy
mellett eltöltött szgy.

Tisza-parti Általános
Iskola
6726 Szeged,
Csanádi u. 4–6.
Tel.: (62) 547-130

Matematika–fizika
szakos tanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pc: Máté Eszter igazgató
Tel.: (62) 547-131

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

Német nyelv–bármely
szakos tanár

magyar nyelv és iroda-
lom–angol szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 21.
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Kodály Zoltán
Általános Iskola
2800 Tatabánya,
Kodály tér 1.
2801 Tatabánya,
Pf. 148
e-mail: kodaly@ko-
daly-tbanya.sulinet.hu
www.kodaly-tbanya.su-
linet.hu

Angol szakos tanár

magyar–angol szakos
tanár (helyettesítõ, hatá-
rozott idõre)

napközis tanító

Angol tanári v.

szakirányú fõiskolai v.

tanítói v.
elõny: angol tanító
vagy fejlesztõ pedagó-
gusi képesítés

ÁEI: 2008. aug. 1.
Tel./fax: (34) 310-928

Földváry Károly
Általános Iskola
2764 Tápióbicske,
Rákóczi F. út 82.

Matematika–földrajz
szak vagy matemati-
ka–bármely szakos
tanár

napközis nevelõ

fejlesztõ pedagógus

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: szl., étkh.
Tel.: (29) 421-311

Általános Iskola
2724 Újlengyel,
Kossuth L. u. 80.

Matematika–fizika
vagy matemati-
ka–kémia szakos tanár

tanító

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. aug. 1.
Pehi: 2008. aug. 15.
Juttatás: étkh.
Pc: Petrányi József
igazgató

Simon Antal Általános
Iskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és
Pedagógiai
Szakszolgálat
2600 Vác,
Naszály út 29.
Tel.: (27) 518-910
Fax: (27) 518-918
e-mail: simonantal@si-
monantal.sulinet.hu

Matematika–fizika–in-
formatika szakos tanár

nevelõtanár

gyermekfelügyelõ

Fõiskolai v.

középiskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.

III. Béla Gimnázium,
Mûvészeti Szakközép-
iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8420 Zirc,
Köztársaság u. 9.
Tel.: (88) 414-449

Grafikus

matematika–bármely
szakos tanár (tartós he-
lyettesítésre, határozott
idõre: 2008. 12. 31.)

blockflöte vagy oboa
szakos tanár

Egyetemi v.

szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 26.
Pbhi: 2008. júl. 30.
Pehi: 2008. aug. 15.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
f: Tárkányi Tibor igazgató
Tel.: (88) 414-449
e-mail: 3bela@bela.zirc.suli-
net.hu
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zongora szakos tanár
(korrepetíció, részmun-
kaidõ)

hegedû szakos tanár
(tartós helyettesítésre,
részmunkaidõben)

szolfézs vagy ének-zene
tanár (tartós helyettesí-
tésre, részmunkaidõben)

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

4/2008. (OK 18.) OKM
utasítás

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésérõl szóló 2007. évi CLII. törvény végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a következõ utasítást adom ki:

1. §

(1) Az Oktatási és Kulturális Minisztériumban foglalkoztatott köztisztviselõk az alábbi munkakörökben és határidõk
szerint tesznek eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek:

a) politikai tanácsadó és fõtanácsadó ötévente
b) vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõ ötévente
c) jogszabály alapján „C” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre köteles fontos és bizalmas munkakört
betöltõ köztisztviselõ

ötévente

d) ellenõrzési fõosztály felsõfokú végzettségû köztisztviselõje kétévente
e) beruházási referensi munkakörben foglalkoztatott köztisztviselõ kétévente
f) közbeszerzési eljárásban közremûködõ köztisztviselõ évente

(2) Az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a felügyeleti, tulajdonosi és alapítói jogok gyakorlásáról szóló – 8/2007.
(OK. 35.) miniszteri utasítással kiadott – szabályzatának (a továbbiakban: Tulajdonosi Szabályzat) 1. sz. mellékletében
felsorolt költségvetési intézményeiben foglalkoztatottak közül:

a) a Tulajdonosi Szabályzat mellékletének 1/a) pontja alatt feltüntetett intézmények vezetõi
megbízással rendelkezõ köztisztviselõje

ötévente

b) a Tulajdonosi Szabályzat mellékletének 1/b) pontja alatt feltüntetett intézménynek a szervezeti és
mûködési szabályzatában meghatározott közalkalmazottja

kétévente

tesz vagyonnyilatkozatot.

(3) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó gazdasági társaságok és közalapítványok te-
kintetében:

a) az Országgyûlés és a Kormány által alapított közalapítvány tisztségviselõje ötévente
b) a többségi állami részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezet tisztségviselõje és felügyelõbizottsá -
gának tagja

ötévente

tesz vagyonnyilatkozatot.
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2. §

Jelen utasítást az Oktatási és Kulturális Minisztérium intranetes portálján, valamint internetes oldalán is közzé kell tenni.

3. §

Ez az utasítás a miniszteri aláírás napján lép hatályba. A kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka- vagy
feladatkör fennállása alatt az elsõ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének határideje: 2008. június 30.

Budapest, 2008. június 5.

(Ügyiratszám: 15162/2008.)
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
JOGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
igazgatói tisztségére

Az igazgató feladata az intézet általános és szakirányú továbbképzési tevékenységének szervezése és irányítása; a kizá-
rólagosan saját bevételeibõl gazdálkodó intézet egyszemélyi felelõsséggel történõ vezetése.
Az igazgató a feladatkörét a fõállású oktatói tevékenység mellett a 2005. évi LXXXIX. törvény, az 1992. évi XXXIII.
törvény és a felsõoktatásra vonatkozó végrehajtási rendelete, valamint az ELTE SzMSz és az annak 4/r. sz. mellékletét
képezõ ELTE Jogi Továbbképzõ Intézet szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.
Az igazgatói megbízás 2008. október 1-jétõl 5 évre szól.
A pályázaton az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar fõállású oktatói vehetnek részt.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– részletes szakmai önéletrajzát,
– az intézet vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos elõzetes elgondolásait,
– oktatói, vezetõi, szakmai és tudományos tevékenységét és annak eredményeit,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szervezeti sza-
bályzata szerint az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatokat az ELTE Fõtitkárság címére (1056 Budapest, Szerb u. 21–23., levélcím: 1364 Budapest, Pf. 109) kell az
Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül benyújtani.
A pályázat elbírálási határideje: 2008. szeptember 30.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
Településmérnöki és Építészeti Tanszékre
tudományos segédmunkatársi munkakör betöltésére

A pályázó feladata:
– részvétel az építészoktatás elõkészítésében,
– kari külsõ kutatási projektek számítástechnikai támogatása,
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– tanszéki számítástechnikai labor részirányítása,
– fejlesztési és beszerzési stratégiák kidolgozása,
– a tanszékvezetés által kijelölt szoftverek tanulmányozása és gyakorlati elsajátítása, külsõcéges együttmûködés és kuta-
tómunka végzése az új tervezõ szoftverek oktatásba történõ integrálása terén, a gyakorlati képzés kialakítása,
– tervezési-konstruktõri TDK-munkák, diplomamunkák konzultálása, és részvétel a tervezési-konstruktõri gyakorlatok
végrehajtásában,
– részvétel az építészeti-konstruktõri kutatási munkák végzésében a tanszékvezetõ beosztása alapján,
– az oktatás segítése,
– kijelölt kutatási témákban prezentációk készítése.

A pályázat feltételei:
– építészmérnöki diploma,
– az idegen nyelvû szakirodalom tanulmányozásához szükséges felkészültség angol vagy német nyelven,
– számítástechnikai-szoftverfejlesztõ vállalatnál szerzett gyakorlat,
– elõnyt jelent az oktatásban szerzett gyakorlat, különösen az idegen nyelvû oktatási tapasztalat,
– büntetlen elõélet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó eddigi szakmai munkájának részletes leírását,
– szakmai, oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

Jelentkezés és annak határideje: a pályázattal kapcsolatban információt a Településmérnöki és Építészeti Tanszék veze-
tõje ad. A pályázatot az YMÉK dékánjához (1146 Budapest, Thököly út 74.) kell megküldeni 3 példányban a pályázat
megjelenésétõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

Mechanika és Tartószerkezetek Tanszékére
mérnök tanár munkakör betöltésére

A pályázó feladata:
– a Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék oktatási munkájának segítése,
– oktatási anyagok készítése vezetõtanári felügyelet mellett,
– segédanyagok feldolgozása,
– szakirodalom feldolgozása,
– tanszéki Neptun kezelése,
– a tanszékvezetõ által meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– építõmérnök végzettség,
– statikus tervezõi gyakorlat, különös tekintettel az acélszerkezetekre,
– legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret, Windows, Excel, számítógépes grafika.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.
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Jelentkezés és annak határideje: a pályázattal kapcsolatban információt a Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék veze-
tõje ad. A pályázatot az YMÉTK dékánjához (1146 Budapest, Thököly út 74.) kell megküldeni 3 példányban a pályázat
megjelenésétõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

mérnök tanár munkakör betöltésére

A pályázó feladata:
– a Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék oktatási munkájának segítése,
– oktatási anyagok készítése vezetõtanári felügyelet mellett,
– segédanyagok feldolgozása,
– szakirodalom feldolgozása,
– tanszéki Neptun kezelése,
– a tanszékvezetõ által meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– építõmérnök végzettség,
– statikus tervezõi gyakorlat, különös tekintettel a vasbetonszerkezetekre,
– angol vagy német nyelvbõl középfokú nylevvizsga,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret, Windows, Excel, számítógépes grafika.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

Jelentkezés és annak határideje: a pályázattal kapcsolatban információt a Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék veze-
tõje ad. A pályázatot az YMÉTK dékánjához (1146 Budapest, Thököly út 74.) kell megküldeni 3 példányban a pályázat
megjelenésétõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

Dr. Makovényi Ferenc s. k.,
dékán

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI FÕISKOLAI KARÁNAK
Vizuális Kultúra Tanszékére
két fõiskolai docensi munkakör betöltésére,

MÛSZAKI ÉS MEZÕGAZDASÁGI FÕISKOLAI KARÁNAK
Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszékére
két fõiskolai docensi munkakör betöltésére, valamint

az Agrártudományi Tanszékre,

a PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR
Pszichológia Tanszékére,

a TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
BIOLÓGIA INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi munkakörök betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok, szemináriumok vezetése, hallgatók vizsgáztatása,
– részvétel szakdolgozati témavezetõként a hallgatók képzésében, diplomamunkák konzultálásában,
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– hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel,
– részvétel tananyagok és oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi felada-
tok ellátásában,
– közremûködik a tanszéken folyó egyéb oktató- és kutatómunkában,
– aktív részvétel a fõiskolai (kari) közéletben,
– folyamatos önálló kutatómunka, az eredmények publikálása.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– a karon oktatói munkakörben foglalkoztatott, teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony,
– többéves, felsõoktatásban szerzett gyakorlat,
– legalább egy élõ idegen nyelvbõl középfokú nyelvvizsga, elõny a szakmaival bõvített nyelvvizsga,
– színvonalas publikációs tevékenység (hazai és nemzetközi képzõmûvészeti kiállításokon való szereplés),
– hazai és külföldi konferenciákon való részvétel,
– a doktori fokozat (PhD, DLA).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi szakmai, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– fontosabbnak ítélt publikációs jegyzékét,
– idegennyelv-tudás és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat hiteles
másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai, testületei
megismerjék.

A kinevezésre 2008. szeptember 1. napjától kerül sor.

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.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. augusztus 31.

Prof. Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.
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Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi 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.

Bag Nagyközség
Önkormányzata
2191 Bag,
Szent Imre u. 52.
Tel.: (28) 504-141

Napközi Otthonos
Óvoda
2191 Bag,
Sport u. 1.
Óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v.,
felsõfokú óvodapeda-
gógusi képesítés, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, leg-
alább 5 év óvónõi gya-
korlat.
Elõny: gazdasági kép-
zettség, bármilyen ide-
gen nyelv ismerete,
legalább megkezdett,
folyamatban lévõ óvo-
davezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2008. okt. 19.
A megbízás 2013. okt. 18-ig szól.
Pbhi: 2008. aug. 31.
Pehi: 2008. szept. 30.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot a pályázat nyilvános,
illetve zárt ülésen történõ tárgya-
lásáról, adatvédelmi nyilatkoza-
tot is.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 1221/2008.,
valamint a munkakör megneve-
zését: óvodavezetõ.
Pc.: Bag Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
f: dr. Labundy Norbert jegyzõ
Tel.: (28) 504-140
www.bagfalu.hu
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Balatonboglár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8630 Balatonboglár,
Erzsébet u. 11.
Tel.: (85) 550-333

Hétszínvirág Óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., óvodapeda-
gógus-munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatási
vezetõi v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 14-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési eljárást
követõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: vp. a pótlékalap
250%-a, szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: a
megbízás idõtartamára vonatko-
zó vpr-t, 1 hónapnál nem régeb-
bi b-t, végzettséget igazoló
hiteles om-t, a pályázat benyúj-
tásához mellékelni kívánt egyéb
oklevelek, bizonyítványok, vég-
zettségeket igazoló dokumentu-
mok hiteles másolatát,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
A fenntartó fenntartja a jogát,
hogy intézményátszervezés ese-
tén a pályázati kiírást, illetve a
megbízást visszavonja.
Pc.: Balatonboglár Város Önkor-
mányzat polgármestere

Budajenõ Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2093 Budajenõ,
Fõ u. 1–3.
Tel.: (26) 371-068
Fax: (26) 371-062

Községi Óvoda
2093 Budajenõ,
Kossuth L. 25.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus-képesítés, 10 év
óvodapedagógusi gya-
korlat, 5 év óvodaveze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: 30
napnál nem régebbi b-t is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
Pc.: Budai István polgármester

Kondó Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3775 Kondó,
Szabadság u. 81.
Tel.: (48) 521-025

Harica-völgyi Óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., közokta-
tás-vezetõi v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a közzétételtõl számított
15. nap.
Pehi: 2008. aug. 5.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
irányú felsõfokú végzettséget iga-
zoló okirat hiteles másolatát,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot írásban, 1 példány-
ban kell benyújtani.
Pc.: Lovas Bertalan polgármester.
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Neszmély Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2544 Neszmély,
Fõ u. 129.
Tel./fax: (34) 351-778

Napközi Otthonos
Óvoda
2544 Neszmély,
Fõ u. 205.
Óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v.,
óvodapedagógus-szak-
képzettség, legalább
5 év óvodapedagógusi
gyakorlat.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 30 napon belül.
Személyes beszélgetésnél az ere-
deti okiratokat be kell mutatni.
A pályázatot „Óvodavezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc.: Ruzsa Anna jegyzõ.

Iskolaigazgató és egyéb vezetõi állások

Csaholc Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
4967 Csaholc,
Kossuth L. u. 41.
Tel./fax: (44) 367-888

Általános Iskola és
Óvoda
4967 Csaholc,
Kossuth L. u. 38–40.
Igazgató

Egyetemen vagy
fõiskolán szerzett
pedagógusi v. és
szakképzettség,
közoktatás-vezetõi v.,
pedagógus-munkakör-
ben szerzett legalább
5 év szgy., legalább
2 év vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a véleményezési eljárás le-
folytatását követõ képviselõ-tes-
tületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról szóló
igazolást is.
A pályázatot postai úton, „Pá-
lyázat iskolaigazgatói állásra”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Csaholc Község Önkor-
mányzata
f.: Kádár Zsigmond Bálint pol-
gármester

Darvas József Általános
Iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat
Igazgatótanácsa
6100 Kiskunfélegy-
háza,
Darvas J. tér 10.
Tel.: (76) 462-744
Fax: (76) 560-288

Darvas József Általános
Iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata
Tagintézmény-vezetõ

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
18. §-ában, továbbá a
képzési kötelezettségrõl
és a pedagógiai szak-
szolgálatokról szóló
14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet
3. §-ában meghatározott
feltételek szerint.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
Juttatás: mvp.: 200%. A pályá-
zathoz csatolni kell: adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot 3 példányban, „Tag-
intézmény-vezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Abonyi Henrik igazgató

Lõrinci Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3021 Lõrinci,
Szabadság tér 26.
Tel.: (37) 388-155
Fax: (37) 388-464

Városi Zeneiskola
3021 Lõrinci,
Árpád út 40.
Igazgató

Zenemûvészeti fõisko-
lán szerzett v. és szak-
képzettség, legalább
5 év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról, a szak-
mai gyakorlatról szóló
igazolásokat, adatvédelmi nyi-
latkozatot is.
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A pályázatot postai úton, lezárt
borítékban, „Zeneiskolai igazga-
tói pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc.: Lõrinci város polgármestere

Pápay Endre Általános
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Szakiskola
6900 Makó,
Vásárhelyi u. 1–3.
Tel.: (62) 212-855
Fax: (62) 209-457

Pápay Endre Általános
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Szakiskola
Klúg Péter Általános
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Szakiskola
Tagintézménye
6725 Szeged,
Bécsi krt. 38.
Tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 17.
Pc., f.: Pápay Endre Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény és Szakiskola
Illyés Gyuláné igazgató
Tel.: (62) 212-671,
06 (30) 263-8431

Makói Oktatási Köz-
pont, Szakképzõ Iskola
és Kollégium Igazgató
Tanácsa
6900 Makó,
Posta u. 4–6.
Tel./fax: (62) 510-144

Makói Oktatási Köz-
pont, Szakképzõ Iskola
és Kollégium
Tagintézmény-vezetõ

Galamb József
Szakképzõ Iskola
Tagintézmény-vezetõ

Erdei Ferenc Kereske-
delmi Szakközépiskola
Tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: az intézményben
vagy más oktatási intéz-
ményben szerzett veze-
tõi gyakorlat,
közoktatás-vezetõi v.

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pbhi: 2008. júl. 18.
Pehi: 2008. aug. 8.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön-t, motivá-
ciós levelet, végzettséget, szak-
képzettséget tanúsító okiratok
hiteles másolatát is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Tagintézmény-vezetõ” megje-
löléssel kell benyújtani.
A pályázatok tartalmát a megbí-
zón és a bírálóbizottság tagjain
kívül – a pályázó engedélyének
hiányában – más személlyel nem
közlik.
A pályázatok eredményérõl az
érintettek írásban kapnak értesí-
tést.
Pc., f.: Makói Oktatási Központ,
Szakképzõ Iskola és Kollégium

Körzeti Általános
Iskola és Óvoda
Igazgatótanácsa
5471 Tiszakürt,
Felszabadulás út 2.
Tel.: (56) 318-002

Általános Iskola
Tiszakürt
Intézményegység-veze-
tõ

Petõfi Sándor Általános
Iskola
Csépa
Tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 10 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga keretében
közoktatás-vezetõi
szakvizsga, az intéz-
ményben fennálló hatá-
rozatlan idõre szóló
kinevezés.

ÁEI: az igazgatótanács döntését
követõ hó 1. napja.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat benyújtásától
számított 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
Pc., f.: Turóné Guba Anna
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Értény–Kára–Koppány-
szántó–Miklósi–
Somogyacsa–Somogy-
döröcske–Szorosad–
Törökkoppány–Zics
Községek Intézményi
Tárulás Társulási
Tanácsa
7285 Törökkoppány,
Kossuth L. u. 66.
Tel./fax: (84) 377-694

Törökkoppányi Általá-
nos Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
Igazgató

Felsõfokú szakirányú
v., 5 év szgy, 5 év veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: szl. nincs.
A pályázatot postai úton, „Igaz-
gatói pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc.: Törökkoppány község pol-
gármestere

Ricse Nagyközség
Önkormányzata
3974 Ricse,
Ady Endre u. 5.
Tel.: (47) 376-003
Fax: (47) 376-168

II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Igazgató

Fõiskolai szintû peda-
gógus v., vezetõi gya-
korlat.
Elõny: a munkakör be-
töltéséhez több fõisko-
lai szintû v.

ÁEI: pályázat elbírálását követõ
elsõ munkanap.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: pályázat benyújtási határ-
idejétõl számított 30. nap.
Pc.: Ricse nagyközség polgár-
mestere

Pogány Frigyes Kéttan-
nyelvû Építõipari Szak-
középiskola és
Gimnázium
1183 Budapest,
Thököly I. u. 11.
Tel.: (1) 290-7110
Fax: (1) 290-8222

Gazdasági vezetõ Pénzügyi fõiskolai v.,
mérlegképes könyvelõi
képesítés, 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
3 hónap próbaidõ

Kaszaper Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
5948 Kaszaper,
Szent Gellért tér 1.
Tel.: (68) 423-000

Humán Szolgáltató és
Gondozási Központ
5948 Kaszaper,
Árpád u. 19.
Intézményvezetõ

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. mel-
léklet szerinti szakirá-
nyú szakképzettség,
valamint a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú mellékletében
elõírt képesítés, felsõfo-
kú végzettséget, vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, il-
letve a közoktatás terü-
letén végzett szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben és
a Szociális Közlönyben történõ
közzététel után, a késõbbi meg-
jelenést követõ 30 napon belül.
Pehi: 2008. aug. 25.
A pályázathoz csatolni kell: a pá-
lyázó nyilatkozatát arról, hogy a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, szociális
szakvizsga-bizonyítványt, vagy a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a kinevezést követõ 2 éven belül
vállalja a szakvizsga letételét,
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nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázó kéri-e zárt ülés tartását,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 1 példányban,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Csürhés István polgármester
f: telefonon.

Darvas József Általános
Iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat
Igazgatótanácsa
6100 Kiskunfélegyháza,
Darvas tér 10.
Tel.: (76) 462-744
Fax: (76) 560-288

Darvas József Általános
Iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgála-
tának Egységes
Pedagógiai Szakszolgá-
lata
Tagintézmény-vezetõ

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
18. §-ában, továbbá a
képzési kötelezettségrõl
és a pedagógiai szak-
szolgálatokról szóló
14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet
3. §-ában meghatározott
feltételek szerint.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
Juttatás: mvp.: 200%.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 3 példányban, „Tag-
intézmény-vezetõi pályázat” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Abonyi Henrik igazgató

Kistarcsa Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.
Tel.: (28) 470-711
Fax: (28) 470-357

Humán Szolgáltató Ne-
velési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet
2143 Kistarcsa,
Batthyány u. 2/a
Intézményvezetõ

A 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendelet 3. §
(2) bekezdésében meg-
határozott képesítési
elõírások, a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú mellékletének
1. pontjában meghatá-
rozott képesítési elõírá-
sok szerinti felsõfokú
v., legalább 5 év, felsõ-
fokú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: szociális szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. dec. 1., 3 hónap
próbaidõ.
A megbízás 2013. nov. 30-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a Hivatalos Értesítõben, a
Szociális Közlönyben, az Egész-
ségügyi Közlönyben, valamint az
Oktatási Közlönyben történõ ké-
sõbbi megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ 30 na-
pon belül.
A pályázathoz csatolni kell: képe-
sítést igazoló okiratok közjegyzõ
által hitelesített másolatát, a pályá-
zó nyilatkozatát arról, hogy a
gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8) be-
kezdésében meghatározott kizáró
ok vele szemben nem áll fenn,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Kistarcsai Humán Szolgáltató
Nevelési Tanácsadó és Logopé-
diai Intézet vezetõje” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc.: Nagy Tímea jegyzõ
f.: polgármesteri hivatal
Tel.: (28) 507-149, vagy szemé-
lyesen.
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Leányfalu Nagyközség
Önkormányzata
2016 Leányfalu,
Móricz Zs. út 126.
Tel.: (26) 383-134
Tel./fax: (26) 383-363

Faluház és Ravasz
László Könyvtár
2016 Leányfalu,
Móricz Zs. út 124.
Mûvelõdési ház és
könyvtárigazgató

Felsõfokú egyetemi v.,
vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása,
szakirányú egyetemi v.
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfo-
kú szakirányú munka-
köri szakvizsga, vagy
fõiskolai könyvtárosi
v., legalább 5 év szgy.,
legalább 5 év vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. aug. 27.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai végzettséget igazoló doku-
mentumok másolatát, eredeti
példány: vezetõi gyakorlat igazo-
lása, munkakör ellátásával kap-
csolatos szakmai elképzelések.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 807/2008.,
valamint a munkakör megneve-
zését: mûvelõdési ház és könyv-
tárigazgató.
Pc.: Leányfalu Nagyközség Ön-
kormányzata
f.: dr. Sóki Anett jegyzõ

Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése
3525 Miskolc,
Városház tér 8.
Tel.: (46) 512-700

Iránytû Avasi Szociális
Szolgálat
3529 Miskolc,
Hajós A. u. 1.
Intézményvezetõ

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. szá-
mú melléklete, valamint
a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklete szerinti ké-
pesítés, legalább 5 év
felsõfokú végzettséget,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, il-
letve a közoktatás terü-
letén végzett
munkakörben szerzett
szgy., szociális szak-
vizsga.
Elõny: intézményveze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 2013. szept. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: képe-
sítést igazoló okiratokat, vagy
azok hitelesített másolatát, a pá-
lyázó nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy vele szemben a
gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében meg-
határozott kizáró ok nem áll fenn,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 2 példányban,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Káli Sándor polgármester
f.: tel.: (46) 512-767

Sárvár és Kistérsége
Többcélú Kistérségi
Társulás
9600 Sárvár,
Hunyadi u. 54.
Tel.: (95) 326-690

Kistérségi Gyermek-
jóléti Szolgálat
Intézményvezetõ

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklete I/1. pontjá-
ban elõírt képesítés,
legalább 5 év felsõfokú
végzettséget, vagy fel-
sõfokú szakmai képesí-
tést igénylõ,

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2008. júl. 25.
Pehi: 2008. aug. 31.
A pályázathoz csatolni kell: szo-
ciális szakvizsga oklevelének
másolatát, vagy a pályázónak
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a gyermekvédelem,
a szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás te-
rületén végzett munka-
körben szerzett szgy.

a nyilatkozatát a két éven belüli
vizsgatételre, a pályázó nyilatko-
zatát arról, hogy a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. §-ának (8) bekezdé-
sében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn, adat-
védelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban kell benyújtani.
Pc.: Sárvár és Kistérsége Több-
célú Kistérségi Társulás
f.: dr. Németh Gábor
munkaszervezet-vezetõ

Teleki Blanka Gimnázi-
um, Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium
4450 Tiszalök,
Ady Endre út 35.
Tel.: (42) 278-456

Kollégiumi nevelõ
vezetõi megbízással

Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, pedagógus-szak-
vizsga.
Elõny: kollégiumi ne-
velés területén szerzett
legalább 8 év szgy.,
sport- és kulturális tevé-
kenységek szervezésé-
ben való jártasság.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 8.
f.: Koszta Mihály igazgató

Pályázati felhívás pedagógus álláshelyek és egyéb munkakör 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
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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

Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Bükköny Óvoda
1116 Budapest,
Bükköny u. 9/b
Tel.: (1) 208-1693
Fax: (1) 208-2299

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
2 hét.

Deák Ferenc Általános
Iskola és Óvoda
7095 Iregszemcse,
Móricz Zs. u. 8–10.
Tel.: (74) 580-020
Tel./fax: (74) 481-081

Iregszemcsei Tagóvoda
7095 Iregszemcse,
József A. u. 11–13.
2 fõ óvodapedagógus

Fõiskolán szerzett óvo-
dapedagógusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 31.
Pc.: Balogh Béláné igazgató

Gesztenyés Óvoda
2900 Komárom,
Igmándi út 38.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógiai v.

ÁEI: 2008. aug. 18.

Vackor Óvoda
2851 Környe,
Alkotmány u. 55.
Tel.: (34) 473-089

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi vagy fõiskolai
óvodapedagógusi szak-
képzettség.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2009. aug. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 15. nap.
Pc.: Nikáné Vadász Erzsébet
óvodavezetõ

Napraforgó Óvoda
8132 Lepsény,
Fõ u. 97.
Tel./fax: (22) 437-022
E-mail: napraforgo-
ovi@citromail.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 20.
Pehi: 2008. júl. 30.
Pc.: Kincsesné Kiss Ildikó
óvodavezetõ

Frey János Általános
Iskola és Óvoda
7783 Majs,
Petõfi S. tér 3.

Német nemzetiségi
óvodapedagógus (hatá-
rozatlan idõre)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés
(német nemzetiségi).

ÁEI: 2008. aug. 18.
3 hónap próbaidõ
Pbhi: 2008. júl. 25.
Pehi: 2008. aug. 15.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettségrõl szóló bizo-
nyítványok hiteles másolatát is.
A pályázatot írásban, postai úton
kell benyújtani.
Pc.: Dani Gáborné igazgató
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Napközi Otthonos
Óvoda
8825 Miháld,
Fõ út 6.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvónõi vagy
tanítói oklevél.
Elõny: a Munkaügyi
Központon keresztüli
támogatottság.

ÁEI: 2008. aug. 21.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
15 napon belül.
Jelentkezni az ovoda.mi-
hald@freemail.hu címen lehet.

Sombereki Általános
Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
7728 Somberek,
Rákóczi F. u. 21.
Tel./fax: (69) 338-126

Sombereki Általános Is-
kola, Óvoda Sombereki
Tagóvodája
Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Sombereki Általános Is-
kola, Óvoda Sombereki
Tagóvodája
Óvodapedagógus
(határozott idõre,
GYES miatt)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v, német nemze-
tiségi szakképesítés.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap.
Pc: SÁIÓ és AMI igazgatója

Mancz János Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi F. u. 28.
Tel.: (22) 312-388

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapeda-
gógusi képesítés.
Elõny: szgy.

ÁEI: 2008. aug. 11.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: óvodavezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
2133 Szõdliget,
Vörösmarty M. u. 6–8.
Tel.: (27) 590-230

Óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 15.
Pc.: óvodavezetõ

Kéz a Kézben Óvoda
2112 Veresegyház,
Széchenyi I. tér 2.
Tel.: (28) 589-871
Fax: (28) 589-870

6 fõ óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógus-szakképesítés.

ÁEI: 2008/2009. nevelési évtõl.

Zákányszéki Manó-kert
Óvoda
6787 Zákányszék,
Petõfi S. u. 7.
Tel.: (62) 290-680

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.
Elõny: szgy. vegyes
csoportban, tevékeny-
ségközpontú pedagó-
giai programmal, zöld
óvodai szellemiség.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 10.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Liebhaber Gáborné óvoda-
vezetõ

Dajka

Bükköny Óvoda
1116 Budapest,
Bükköny u. 9/b
Tel.: (1) 208-1693
Fax: (1) 208-2299

Dajka Dajkaképzõ ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
2 hét.
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Deák Ferenc Általános
Iskola és Óvoda
7095 Iregszemcse,
Móricz Zs. u. 8–10.
Tel.: (74) 580-020
Tel./fax: (74) 481-081

Iregszemcsei Tagóvoda
7095 Iregszemcse,
József A. u. 11–13.
Dajka

Dajkaképesítés ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 31.
Pc.: Balogh Béláné igazgató

Gesztenyés Óvoda
2900 Komárom,
Igmándi út 38.

Dajka 18. életév betöltése,
egészségügyi alkalmas-
ság.

ÁEI: 2008. aug. 18.

Napközi Otthonos
Óvoda
8825 Miháld,
Fõ út 6.

Dajka OKJ-s dajkaképzõ, en-
nek hiányában 1 éven
belül a szakképesítés
megszerzése.
Elõny: a Munkaügyi
Központon keresztüli
támogatottság.

ÁEI: 2008. aug. 21.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
15 napon belül.
Jelentkezni az ovoda.mi-
hald@freemail.hu címen lehet.

Egyéb

Varga Katalin
Gimnázium
5000 Szolnok,
Szabadság tér 6.
Pf.: 172
Tel.: (56) 512-240
Fax: (56) 420-310
E-mail: titkar@var-
ga-szolnok.sulinet.hu

Laboráns Középiskolai érettségi.
Elõny: középfokú mun-
kavédelmi képesítés.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idõre,
1 évre szól.
Pbhi: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. aug. 19.
Pc.: Molnár László igazgató

Iskolapedagógus

Aba Sámuel Általános
Iskola
8127 Aba,
Szent István király
tér 7.
Tel./fax: (22) 430-019

Napközis nevelõ
(ének, rajz, néptánc
oktatása is)

Fõiskolai tanítói v.,
pályakezdõ

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. aug. 8.
Pehi: 2008. aug. 18.
Pc: Kasó László igazgató

Bocskai István Gimná-
zium, Szakképzõ Iskola
és Diákotthon
4110 Biharkeresztes,
Ady E. u. 2.
Tel./fax: (54) 430-084

Angol szakos tanár Egyetemi vagy fõisko-
lai szintû, a tantárgynak
megfelelõ tanári v.
Elõny: másik tanári
szak.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2009. jún. 30-ig,
1 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
egyéb végzettséget tanúsító iga-
zolásokat is.
A pályázatot „Angoltanár” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc: Bocskai István Gimnázium,
Szakképzõ Iskola és Diákotthon
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Borsodnádasdi Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.
Tel./fax: (48) 442-035

ÁMK Móra Ferenc
Általános Iskola
angol szakos tanár
(határozatlan idõre)

Felsõfokú iskolai szak-
képzettség

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: kép-
zettséget igazoló okirat vagy an-
nak hiteles másolatát is.
A pályázatot zárt borítékban,
„ÁMK angol szakos tanári állás”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Neuwirth László
ÁMK igazgató

Kossuth Lajos Kéttan-
nyelvû Fõvárosi
Gyakorló Mûszaki
Középiskola és
Szakiskola
1211 Budapest,
Kossuth Lajos u. 12.
Tel./fax: (1) 267-4167
E-mail: kos-
suth.tit@freemail.hu

Angol nyelv szakos
tanár
(határozott idõre)

Elsõsorban egyetemi
vagy fõiskolai v.

ÁEI: 2008. júl. 31.
A pályázatot postai úton vagy
elektronikusan kell benyújtani.

Brassó Utcai Általános
Iskola
1182 Budapest,
Brassó u. 1.
Tel.: (1) 291-8323
Fax: (1) 290-7577
E-mail: iskola@brasso-
iskola.hu

Tanító, angol mûveltsé-
gi területtel
(határozott idõre)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc: Tasnádi András igazgató

Németvölgyi Általános
Iskola
1126 Budapest,
Németvölgyi u. 42–46.
Tel.: (1) 356-0046
Fax: (1) 356-0019

Tanító, napközis nevelõ Fõiskolai v., angol
nyelv spec. koll. vagy
angolnyelv-vizsga

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 6.
f: tel.: (20) 931-6066

Csepeli Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola
és Szakiskola
1212 Budapest,
Petõfi S. tér 1.
Tel.: (1) 276-4676
Fax: (1) 276-7034

Szakács szakoktató

cukrász szakoktató
(határozott idõre)

magyar–angol szakos
tanár

Fõiskolai v.

egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 25.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön-t is.
A pályázatot 1 példányban, zárt
borítékban, „Pályázat … állásra”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Kozák György igazgató
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Rosti Pál Gimnázium,
Általános és Szakképzõ
Iskola
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla tér 2–4.
Tel./fax: (25) 410-936

Angol szakos tanár Felsõfokú iskolai v.,
egyetem, angol nyelv
szakos középiskolai ta-
nári képesítés, angol
nyelvbõl társalgási
szintû nyelvtudás, kö-
zépiskolai tanári v., leg-
alább 1–3 év közötti
szgy., felhasználói szin-
tû MS Windows
NT/2000XP.
Elõny: németnyelv-tu-
dás társalgási szinten,
középfokú C típusú
nyelvvizsga

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2009. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 2008. júl. 21.
Pehi: 2008. júl. 25.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

matematika szakos
tanár

felsõfokú iskolai v.,
egyetem, matematika
szakos középiskolai ta-
nári képesítés, középis-
kolai tanári v., legalább
1–3 év közötti szgy.,
felhasználói szintû MS
Windows NT/2000XP.
Elõny: angol- vagy né-
metnyelv-tudás társal-
gási szinten, középfokú
C típusú nyelvvizsga

Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola
és Kollégium
3300 Eger,
Kertész u. 128.
Tel.: (36) 312-290
Fax: (36) 313-392

Építész szakmacsoport-
ban tanító szakmai
tanár

gépész szakmacsoport-
ban gyakorlati oktató

Építész egyetemi vagy
fõiskolai diploma.
Elõny: mérnöktanár
vagy mûszaki tanári ké-
pesítés

épületgépész felsõfokú
vagy középfokú v.
Elõny: tanár vagy mû-
szaki szakoktatói képe-
sítés

ÁEI: 2008. aug. 21.
Pbhi: 2008. júl. 14.
Pehi: 2008. júl. 11.
Juttatás: étkh.

közlekedési szakmacso-
portban tanító szakmai
tanár

közlekedésgépész egye-
temi vagy fõiskolai dip-
loma.
Elõny: mérnöktanári
vagy mûszaki tanári ké-
pesítés

elektronika szakmacso-
portban tanító gyakorla-
ti oktató

villamosmérnök vagy
villamos üzemmérnök v.
Elõny: mérnöktanári
vagy mûszaki szakokta-
tói képesítés
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Szent István Gimnázium
2509 Esztergom,
Wesselényi u. 40–42.
Tel.: (33) 413-255
Fax: (33) 523-181

Ének–bármely szakos
tanár

magyar–bármely szakos
tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

egyetemi v.

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

Fóti Népmûvészeti
Szakközép-, Szakiskola
és Gimnázium
2153 Fót,
Vörösmarty M. tér 2.
Tel./fax: (27) 359-607
E-mail: fot@freema-
il.hu

2 fõ angol vagy
angol–német szakos
tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Kandersné
Madarász Zsuzsanna
igazgató

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

Napközis tanító
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v.
Elõny: végzettség mate-
matika mûveltségterü-
letre, nem
szakrendszerû oktatásra

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. júl. 28.
Pehi: 2008. aug. 22.
Juttatás: étkh.

napközis tanító
(határozatlan idõre)

fõiskolai v.
Elõny: végzettség ma-
gyar mûveltségterület-
re, nem szakrendszerû
oktatásra

magyar történelem sza-
kos tanár
(határozatlan idõre)

fõiskolai v.
Elõny: végzettség nem
szakrendszerû oktatásra

angol–német szakos
tanár
(határozott idõre, gyed
idejére)

rajz szakos tanár
(félállás)
(határozatlan idõre)

fõiskolai v.

iskolatitkár
(határozott idõre, gyed
idejére)

érettségi ÁEI: 2008. aug. 18.
Pbhi: 2008. júl. 28.
Pehi: 2008. aug. 15.
Juttatás: étkh.

Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Községi
Könyvtár
2314 Halásztelek,
Somogyi Béla u. 50–52.
Tel.: (24) 474-231
Tel./fax: (24) 474-432

Rajz szakos tanár
(részmunkaidõs,
félállás)

ÁEI: 2008. aug. 15.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani
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Deák Ferenc Általános
Iskola és Óvoda
7095 Iregszemcse,
Móricz Zs. u. 8–10.
Tel.: (74) 580-020
Tel./fax: (74) 481-081

Tanító
angol mûveltségterület

Fõiskolai v., pályakez-
dõ

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: 2008. aug. 15.
Pc: Balogh Béláné igazgató

Deák Ferenc Szakképzõ
és Mûvészeti Szak-
középiskola
3701 Kazincbarcika,
Herbolyai út 9.
Tel.: (48) 310-034
Fax: (48) 512-684

1 fõ matematika–fizika
szakos tanár vagy
matematika–bármely
szakos tanár

2 fõ gépészeti mûszaki
oktató

Egyetemi v.

fõiskolai, mûszaki
oktatói v.

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 7.
Pc: Biró Károly igazgató

1 fõ német nyelv szakos
tanár
(határozott idõre,
gyes-gyed idejére)

Katedra Informatikai és
Mûvészeti Szakközép-
iskola
6000 Kecskemét,
Izsáki út 8.
Tel.: (76) 498-777
Fax: (76) 410-812
E-mail: katedra@kated-
ra-iskola.hu

Informatika és/vagy
fizika és/vagy
matematika szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc: dr. Tubak István igazgató
f: telefonon vagy e-mailben

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és Diák-
otthon
5310 Kisújszállás,
Rákóczi F. u. 1.
Tel./fax: (59) 321-312

Logopédus
(határozatlan idõre)

gyógytestnevelõ
(határozatlan idõre)

gyógypedagógus
(határozatlan idõre)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 21.
Pc: Varga Vincéné igazgató

pszichológus
(határozatlan idõre)

szakirányú egyetemi v.

logopédus
(0,6 álláshelyre, határo-
zatlan idõre)

szakirányú fõiskolai v.

Fekete István Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2458 Kulcs,
Kossuth L. u. 75.
Tel.: (25) 252-062
E-mail: iskola@altisk-
kulcs.sulinet.hu

Tanító
(határozatlan idõre)

szolfézs tanár
(határozott idõre, rész-
munkaidõs)

Tanítói v. ÁEI: 2008. aug. 21.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
étkh.
Pc: Ébl Andrea igazgató
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Andrássy Gyula
Általános Iskola
8868 Letenye,
Bajcsy-Zsilinszky E.
u. 2.
Tel./fax: (93) 343-042

Gyógytestnevelõ Felsõfokú szakirányú
v., B kategóriás jogosít-
vány, felhasználói szin-
tû MS Office

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: 2008. júl. 30.
A pályázatot postai úton, a mun-
kakör megnevezésével (gyógy-
testnevelõ) kell benyújtani.
Pc: Andrássy Gyula Általános
Iskola

Általános Iskola és
Óvoda
7098 Magyarkeszi,
Hõsök tere 12.
Tel.: (74) 478-756
Tel./fax: (74) 578-010

Matematika–kémia
szakos tanár
(határozatlan idõre)

Felsõfokú szakirányú
v., 3–5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: 2008. júl. 30.
Pc: igazgató

Földes Ferenc
Gimnázium
3525 Miskolc,
Hõsök tere 7.
Tel.: (46) 508-459
Fax: (46) 508-460

Matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 1.

Széchenyi István
Általános Iskola
9485 Nagycenk,
Iskola u. 4.
Tel.: (99) 532-034
Fax: (99) 532-033
E-mail: igazga-
to@cenksuli.sulinet.hu

Magyar–ének-zene
vagy
magyar–rajz
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15 napon belül.
Pc.: Szabó Attila igazgató

Rozgonyi Úti Általános
Iskola
8800 Nagykanizsa,
Rozgonyi u. 25.
Tel.: (93) 311-543

Fizika–informatika
szakos tanár

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: a közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 2 hét.

Nagykõrösi Kolping
Katolikus Általános
Iskola
2750 Nagykõrös,
Mentovich F. u. 2.
Tel./fax: (53) 552-024
E-mail: kolping@free-
mail.hu

Biológia–kémia
(+földrajz, technika)
szakos tanár
(határozott idõre)

Szakirányú tanárképzõ
fõiskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 15.
Pc.: Ballai Ottó igazgató

Keresztury Dezsõ Álta-
lános Mûvelõdési Köz-
pont Általános Iskolája
8284 Nemesgulács,
József A. u. 72.
Tel.: (87) 553-007
Fax: (87) 433-268

Informatika–kémia–fi-
zika szakos tanár
(határozatlan idõre,
3 hónap próbaidõ
kikötésével)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a beadási határidõ lejárta
utáni 5. munkanap.
Juttatás: étkh.
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Pálóczi Horváth István
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2377 Örkény,
Fõ u. 5–7.
Tel.: (29) 310-015

Matematika–kémia
szakos tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. aug. 11.
Pehi: 2008. aug. 15.
Juttatás: szl.
Pc.: Baranyi Béla igazgató-
helyettes

Baranya Megyei Ön-
kormányzat II. Béla
Középiskola, Élelmi-
szeripari Szakiskola és
Kollégium
7720 Pécsvárad,
Vak Béla u. 8.
Tel.: (72) 465-030
E-mail: titkarsag@be-
la2.sulinet.hu

Kollégiumi nevelõtanár

történelem–magyar
szakos tanár

fõiskolai v.

egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. aug. 15.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc.: Papp Gyula igazgató
f: www.bela2.sulinet.hu

Krúdy Gyula Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
8600 Siófok,
Koch Róbert u. 8.
Tel.: (84) 310-029
Fax: (84) 313-336

Közgazdász tanár,
számvitel vagy pénzügy
szakiránnyal.

Felsõfokú iskolai v.,
egyetem, közgazdász
(pénzügy vagy számvi-
tel szakirány).

ÁEI: 2008. aug. 21.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: 2008. aug. 1.
Pehi: 2008. aug. 6.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai, fényképes ön-t is.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Krúdy Gyula Szakközép-
iskola és Szakiskola
f.: dr. Gruberné Kis-Pál Andrea
www.krudy-siofok.sulinet.hu

Bokod-Szákszend
Kistérségi ÁMK
2856 Szákszend,
Száki u. 61.

Angol–kémia vagy in-
formatika, vagy rajz
szakos tanár (határozott
idõre)

angol–kémai vagy
informatika, vagy rajz
szakos tanár (részmun-
kaidõs, határozott
idõre)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 25.
Pehi: 2008. aug. 15.
Pc.: Horváth Csabáné igazgató

Tarjáni Magyar–Német
Kéttannyelvû Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6723 Szeged,
Építõ u. 9.
Tel.: (62) 458-116

Angol szakos tanár

informatika szakos
tanár

táncpedagógus (balett
tanszakra)

tanító (napközis munka-
körbe)

ÁEI: 2008. aug. 28.
Pbhi: 2008. jún. 30.
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tanító (napközis munka-
körbe, határozott idõre)

német–rajz szakos tanár
(határozott idõre)

fejlesztõ pedagógus
(határozott idõre)

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

Fodrász szakmai oktató
(határozott idõre, he-
lyettesítõ, részmunka-
idõs)

Fodrász szakmai és fel-
sõfokú szakoktatói v.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. júl. 28.
Pehi: 2008. júl. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
Pc.: dr. Tóth Andrásné igazgató

Varga Katalin Gimná-
zium
5000 Szolnok,
Szabadság tér 6.
Pf.: 172.
Tel.: (56) 512-240
Fax: (56) 420-310
E-mail: titkar@var-
ga-szolnok.sulinet.hu

Matematika szakos ta-
nár (határozott idõre,
3 hónap próbaidõ kikö-
tésével)

biológia szakos tanár
(határozott idõre, 2 év)

könyvtáros (határozott
idõre, 1 év)

Egyetemi v.
Elõny: angolnyelv-tu-
dás (esetleg angol taná-
ri szak), további
szakok.

egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. aug. 19.
Pc: Molnár László igazgató

Derkovits Gyula
Általános Iskola
9700 Szombathely,
Bem József u. 7.
Tel.: (94) 501-271

Tanító (napközis neve-
lõ, angol mûveltségi te-
rülettel, részmunkaidõs,
12 óra/hét)

angol nyelv–informati-
ka szakos tanár
(részmunkaidõs,
16 óra/hét)

ÁEI: 2008. aug. 21.
Pehi: 2008. aug. 13.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: dr. Kovács Péterné igazgató

testnevelés–vívó szak-
edzõi tanár

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 13.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: dr. Kovács Péterné
igazgató

Szorgalmatos Község
Általános Mûvelõdési
Központ
4441 Szorgalmatos,
Közép út 11.
Tel./fax: (42) 372-316
E-mail: isko-
la@amk-szorgalma-
tos.sulinet.hu

Informatika–fizika
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 1.
Pbhi: a megjelenést követõ
15. nap
Pc.: Gélákné Székely-Szabó
Kornélia igazgató
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Teleki Blanka Gimnázi-
um, Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium
4450 Tiszalök,
Ady Endre út 35.
Tel.: (42) 278-456

Biológia–kémia szakos
tanár

földrajz–német szakos
tanár

informatika–bármely
szakos tanár

Felsõfokú iskolai v.,
egyetem,
biológia–kémia szak

felsõfokú iskolai v.,
egyetem, földrajz–né-
met szak

felsõfokú iskolai v.,
egyetem, informati-
ka–bármely szak

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 8.
f.: Koszta Mihály igazgató

matematika–informati-
ka szakos tanár

felsõfokú iskolai v.,
egyetem, matemati-
ka–informatika szak

testnevelés–bármely
szakos tanár

felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, testnevelés–bár-
mely szak
Elõny: labdarúgóedzõi
gyakorlat.

közgazdaságtan szakos
tanár

felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, közgazdaságtan
szak., gyakorlott szintû
számviteli/pénzügyi
szoftverismeret

kollégiumi nevelõtanár felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, testnevelés–bár-
mely szak
Elõny: pályakezdõ.

Jankó János Általános
Iskola és Gimnázium
5940 Tótkomlós,
Erzsébet u. 2.
Tel.: (68) 462-069

Biológia–kémia szakos
tanár (határozatlan idõre)

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. júl. 28.
Pehi: 2008. aug. 3.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön-t is.

német nyelvtanár (fél-
állás, helyettesítésre)

szakirányú egyetemi,
vagy nyelvtanári v.

ÁEI: 2008. aug. 26.
Pbhi: 2008. júl. 28.
Pehi: 2008. aug. 3.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön-t is.

napközi otthonos
nevelõ

tanító vagy nevelõtanár
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Bálint Márton Általá-
nos- és Középiskola
2045 Törökbálint,
Köztársaság tér 8.
Tel./fax: (23) 335-639

Testnevelõ szakos tanár
(helyettesítésre)

japán nyelv szakos ta-
nár (helyettesítésre, fél-
állás, részmunkaidõs,
11 tanítási óra/hét)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2009. aug. 15-ig szól.
Pbhi: a megjelenést követõ 2 hét.
Juttatás: kiemelt bérezés, étkh.,
útiköltség-térítés, cafetéria.
A pályázathoz csatolni kell: mo-
tivációs levelet is.
Pc.: dr. Németh István igazgató

Apáczai Csere János
Általános Iskola
2164 Váchartyán,
Halászi Károly u. 2.
Tel.: (27) 566-620
Fax: (27) 566-621

Angol–matematika
szakos tanár

angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Pbhi: 2008. júl. 25.
Pehi: 2008. aug. 10.
Pc.: Bohus László igazgató

A Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Általános Mûvelõdési Központ
Igazgatósága

6000 Kecskemét, Alkony u. 11.
pályázati kiírása intézményegység-vezetõi állások betöltésére

1. Pályázatot meghirdetõ szerv:
Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mûvelõdési Ház
(2008. július 1-jén hatályba lépõ alapító okirat szerint)
6000 Kecskemét, Alkony u. 11.
Tel: (76) 493-145

(76) 508-446

2. Meghirdetett munkahely:
– Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mûvelõdési Ház

Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye
6000 Kecskemét, Alkony u. 11.
intézményegység-vezetõ

– Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mûvelõdési Ház
Móricz Zsigmond Általános Iskolája
6044 Hetényegyháza, Iskola u. 1.
intézményegység-vezetõ

– Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mûvelõdési Ház
Ménteleki Általános Iskolája
6008 Méntelek, Kecskeméti u. 41.
intézményegység-vezetõ

– Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mûvelõdési Ház
Kadafalvi Általános Iskolája
Kecskemét, Boróka u. 4.
intézményegység-vezetõ

– Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mûvelõdési Ház
Egyetértés Utcai Óvodája
Kecskemét, Egyetértés u. 17.
intézményegység-vezetõ
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– Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mûvelõdési Ház
Hetényegyházi Óvodája
Hetényegyháza, Pajtás u. 2.
intézményegység-vezetõ

– Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Mûvelõdési Ház
Hetényegyházi Mûvelõdési Háza
6044 Hetényegyháza, Kossuth u. 83.
intézményegység-vezetõ

3. Képesítési és egyéb feltételek:

Óvodában:
Szakirányú felsõfokú végzettség és legalább 5 év óvodapedagógusi gyakorlat

Általános iskolában:
Szakirányú fõiskolai vagy egyetemi végzettség
és legalább 5 év általános iskolai szakmai gyakorlat

Mûvelõdési házban:
Szakirányú felsõfokú közmûvelõdési végzettség

4. Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb:
– ÁEI: 2008. szeptember 1.
– A megbízás 2014. július 31-ig szól.
– PEHI: a nevelõtestületi véleményezési határidõ lejártát követõ 30. nap
– A pályázathoz csatolni kell: korábbi jogviszonyról szóló, munkaviszonyról kiadott munkáltatói igazolást.
– A kiíró a beadási határidõn túl hiánypótlásra lehetõséget nem biztosít.
– A pályázatot zárt borítékban 1 példányban, „Pályázat a ……….közoktatási (közmûvelõdési) intézményegység-veze-

tõi beosztásának betöltésére” c. megjelöléssel kell benyújtani.

Pályázat címzése:
– Kálmán Lajos Óvoda, Általános Iskola és Általános Mûvelõdési Központ 6000 Kecskemét, Alkony u. 11.

Felvilágosítás: Császár Cirill igazgató (76) 493-145, (76) 508-446

Császár Cirill s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás érvénytelenítése

Az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 16. számának 1617. oldalán megjelent, Tunyogmatolcs Község Képviselõ-testü-
lete által a Petõfi Sándor Általános Iskola és Óvoda igazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázati felhívás érvényte-
len. Az állás betöltésére az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 15. számában megjelent pályázati felhívásban foglaltak
irányadóak.

Dr. Nagy Tímea s. k.,
jegyzõ

Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 17. számában megjelent, Rád Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazga-
tói, valamint Rád Község Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõi álláshelyének betöltésére kiírt pályáza-
ti felhívások tekintetében a pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstõl számított 30 napot követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés idõpontjára módosul.

Kosztyán Kálmán s. k.,
polgármester
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

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

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 945 Ft + postaköltség)
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
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266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz-
lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 25 200 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával, egy példány ára 735 Ft áfával.
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