
KÖZLEMÉNYEK

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapító okirata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, amelynek jogelõ-
dei:

– a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskola, amelynek jogelõdje, az 1900-ban megindult váci Gyógypedagógiai
Tanítóképzõ Tanfolyam, az 1906-ban létrejött Gyógypedagógiai Tanítóképzõ, amely 1922-tõl Gyógypedagógiai Ta-
nárképzõ Intézetként, 1928-tól Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolaként folytatta mûködését, a fõiskola Bárczi
Gusztáv nevét a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló 1975. évi 21. sz. tvr. értelmében vette fel;

– a Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola, amelynek történeti elõzménye a népoktatási törvény értelmében az 1869-ben felál-
lított elsõ magyarországi állami tanítóképezde; közvetlen jogelõdje a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz.
tvr. és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M. K. 23.) MM. sz. uta-
sítás alapján létrejött felsõfokú Budapesti Tanítóképzõ Intézet, amelyet a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló
1974. évi 13. sz. tvr. és az egyes pedagógusképzõ intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló
1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat 1975. szeptember 1-jétõl Budapesti Tanítóképzõ Fõiskolává szervezett át;

– a Ho Si Minh Tanárképzõ Fõiskola budapesti kihelyezett tagozata, amely az 1001/1983. (I. 29.) sz. minisztertanácsi
határozattal ELTE Általános Iskolai Tanárképzõ Fõiskolai Karként mûködött tovább;
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– az Eötvös Loránd Tudományegyetem, amely az 1635. május 12-én Pázmány Péter által Nagyszombat székhellyel
alapított egyetem jogutódja; az egyetem 1777-ben költözött Budára, ahol Királyi Magyar Tudományegyetemként
mûködött, 1921-tõl viselte az alapító Pázmány Péter nevét, ezt követõen elnevezése a Budapesti Tudományegye-
tem elnevezésérõl szóló 1950. évi 35. tvr. alapján Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, az 1953. évi 7.
tvr.-ben pedig már Eötvös Loránd Tudományegyetem.

1. Az intézmény hivatalos neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem.
Rövidített megnevezése: ELTE.
Angol nyelvû megnevezése: Eötvös Loránd University.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.
4.2. telephelyei:

– Göd, Jávorka u. 14.
– Szombathely, Szent Imre herceg u. 112.
– Tata, Fekete u. 2.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 3515 Miskolc, Egyetemváros 1.,
– 7624 Pécs, Ifjúság u. 6.,
– 3100 Salgótarján, Kossuth L. u. 8.,
– 9700 Szombathely, Kõszegi út 2.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ
– címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.,
– neve: ELTE Gyakorló Óvoda
– címe: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.,
– neve: ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
– címe: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 42–44.,
– neve: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
– címe: 1053 Budapest, Papnövelde u. 4–6.,
– neve: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
– címe: 1088 Budapest, Trefort u. 8.,
– neve: ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
– címe: 1146 Budapest, Cházár András u. 10.,
– neve: ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ
– címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.,
– neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértõi és

Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény
– címe: 1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
– szakágazat: 854200
– jellemzõ szakfeladat: 803119

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:

– Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézet, címe: 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.,
– Eötvös Loránd Tudományegyetem Idegennyelvi Továbbképzõ Központ, címe: 1085 Budapest, Rigó u. 16.
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8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztatlan
képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt ad
ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és
a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatás-
nak nem minõsülõ szakképzési, egyéb felnõttképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési fel-
adatok megvalósításában.

– A 8.1.3. pontban meghatározott tudományterületeken doktori képzést folytat és doktori fokozatot ad ki.
– Nyelvvizsgáztatást folytat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Idegennyelvi Továbbképzõ Központ által akkredi-

tált nyelvekbõl.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-

lesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.
– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató in-

tézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Könyvtári és tudományos információszolgáltatást lát el az oktatott és kutatott tudományok területén. Levéltári tevé-

kenységet lát el az egyetem és jogelõdei által létrehozott dokumentumok körében.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát el

feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-

get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egy-
ségeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes
felsorolása:

alaptevékenységek:
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
5629 egyéb vendéglátás,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6312 világháló-portál szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
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5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5821 számítógépes játék kiadása,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
8560 oktatást kiegészítõ egyéb tevékenység,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûvészet, mûvé-
szetközvetítés, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek;

mesterképzés: székhelyen, telephelyen: bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, pe-
dagógusképzés, társadalomtudomány, természettudomány;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:

– informatika,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,
– vegyipar.

8.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.
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8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények, oktatást szolgáló
helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7810 munkaközvetítés,
6201 számítógépes programozás,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
1723 irodai papíráru gyártása,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1820 egyéb sokszorosítás,
4761 könyv-kiskereskedelem,
4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem,
7990 egyéb foglalás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8810 idõsek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
4776 dísznövény kiskereskedelme,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
4222 elektromos, híradás-technikai célú közmû építése,
4322 víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló szerelés,
4321 villanyszerelés,
8020 biztonsági rendszer szolgáltatás,
4329 egyéb épületgépészeti szerelés.
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8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérel-
me nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb fel-
adatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevé-
telnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevé-
kenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási
tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek.
9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, tanszék, intézet, botanikus kert, kutató-
csoport és a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott más elnevezésû egység mûködik.
Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.

Az intézmény karai:
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Természettudományi Kar,
– Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar,
– Informatikai Kar,
– Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
– Társadalomtudományi Kar,
– Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, szociális, kulturális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, közoktatási
feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó, valamint
igazgatási, szervezési mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött és többször módosított 370877/1998/0100. számú vagyonkezelési szerzõdéssel.
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: az ELTE tulajdonában ingatlan nincs.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 2. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 34 400 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 27 358 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben részt vevõk száma ebbõl: 52 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.
Az egyetem 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik az ELTE Eötvös Kiadó Kft.-ben (1053 Budapest, Királyi Pál u.
18. fszt. 5.).

13. Az alapító okirat a 3365-5/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

Ügyiratszám: 13937-1/2008.
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2. számú melléklet

Az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

Pontos cím Helyrajzi szám Használat jogcíme

1050 Budapest, Képíró u. 8. III. emelet/1. 24105/0/A/7 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1051 Budapest, Ferenciek tere 6.
(6–10. Károlyi Mihály u. 6.)

24186 használt, kezelt fenntartói tulajdon

1053 Budapest, Cukor u. 6. (Papnövelde u. 4–6.) 24019 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. 24037/2 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1053 Budapest, Kecskeméti u. 10–12. (Magyar u. 31.) 24150 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1056 Budapest, Szerb u. 21. 24041 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1056 Budapest, Szerb u. 23. 24040 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1056 Budapest, Szerb u. 3. 23950 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1064 Budapest, Izabella u. 46. 29507 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1071 Budapest, Damjanich u. 41–43. 33458 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1081 Budapest, Bezerédi u. 16/B. (14-16.) 34635 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1083 Budapest, Illés u. 25. (Korányi Sándor u. 2.) 36177/2 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1085 Budapest, Rigó u. 16. (Baross u. 62.) 35214 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1088 Budapest, Rákóczi út 5. 36556 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1088 Budapest, Trefort u. 6–8. (Szentkirályi u. 9.) 36539 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1088 Budapest, Trefort-kert 36558/5 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1097 Budapest, Ecseri út 3. 38236/170 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1106 Budapest, Maglódi út 8. (Téglavetõ u. 35.) 40991/35 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1116 Budapest, Petzvál József u. 45. (Mérnök u. 35.) 3766/2 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1117 Budapest, Bogdánfy u. 10. (Magyar tudósok körút 7.) 4082/23 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1.
(Magyar tudósok körút 2.)

4082/31 használt, kezelt fenntartói tulajdon

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1.
(Magyar tudósok körút 5.)

4082/26 használt, kezelt fenntartói tulajdon

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1.
(Neumann János u. 3.)

4082/5 használt, kezelt fenntartói tulajdon

1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4. 2572/3 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 5069 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1118 Budapest, Ménesi út 12. 4968 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1119 Budapest, Dayka Gábor u. 2. (Budaörsi út 93.) 2572/1 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 13. 3885/3 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1121 Budapest, Irhás árok, Maros u. 8887/3 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 40. 7887/1 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 42–44. 7894 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1143 Budapest, Vezér út 112. (Kalocsai u. 15–17.) 39738 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23. 32705 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1146 Budapest, Cházár András u. 10. (Abonyi u. 7.) 32745 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1147 Budapest, Huszt u. 11. (Telepes u. 96.) 31159/4 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1203 Budapest, Vízisport u. 48. 184116 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1223 Budapest, Nagytétényi út 162–164. 228805 használt, kezelt fenntartói tulajdon
2025 Visegrád, Fõ u. 117. 298 használt, kezelt fenntartói tulajdon
2131 Göd, Jávorka u. 14. 367 használt, kezelt fenntartói tulajdon
2890 Tata, Fekete u. 2. 235/4 használt, kezelt fenntartói tulajdon
2890 Tata, Fekete u. 2. 236/4 használt, kezelt fenntartói tulajdon
2890 Tata, Fekete u. 2. 236/5 használt, kezelt fenntartói tulajdon
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Pontos cím Helyrajzi szám Használat jogcíme

2890 Tata, Fekete u. 2. 236/6 használt, kezelt fenntartói tulajdon
2890 Tata, Fekete u. 2. 254/18 használt, kezelt fenntartói tulajdon
8173 Balatonkenese, Kikötõ u. 6. 4759/1 használt, kezelt fenntartói tulajdon
8230 Balatonfüred, Kisfaludy üdülõtelep 1/A/3.
Kosztolányi u. 4. fszt. 20.

3928/I/20 használt, kezelt fenntartói tulajdon

9707 Szombathely, Szent Imre herceg u. 112. 811 használt, kezelt fenntartói tulajdon
9938 Nagyrákos, Nemesszer u. 8. 6 használt, kezelt fenntartói tulajdon
1050 Budapest, Gerlóczy u. 11. 24239 tartós bérlet
1050 Budapest, Gerlóczy u. 11. 24239/0/A/2 tartós bérlet
1053 Budapest, Királyi Pál u. 18. 24090/0/4 tartós bérlet
1053 Budapest, Királyi Pál u. 18. 24090/0/5 tartós bérlet
1075 Budapest, Kazinczy u. 23. 34263 tartós bérlet
1075 Budapest, Kazinczy u. 27. 34264 tartós bérlet
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 29. 7742/20 tartós bérlet
1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 31–33/A. 7745 tartós bérlet
1135 Budapest, Kerekes u. 12–20. (Szent László út 20.) 27293/1 tartós bérlet

A Nyíregyházi Fõiskola alapító okirata

A Nyíregyházi Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdei:

– a Bessenyei György Tanárképzõ Fõiskola, amelynek jogelõdje az 1947-ben létesített evangélikus tanítóképzõ inté-
zet, a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr.-tel és a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz.
tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) MM számú utasítás alapján létrejött felsõfokú Nyíregyházi Tanító-
képzõ Intézet, a pedagógiai fõiskola létesítésérõl szóló 1962. évi 11. számú tvr.-tel létesített Pedagógiai Fõiskola; a
Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló 1972. évi 17. sz. tvr. alapján vette fel a Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskola nevet;

– a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara, Nyíregyháza, amelynek jogelõdje az
1961-ben alapított Nyíregyházi Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum, a Nyíregyházán Mezõgazdasági Fõiskola
létesítésérõl szóló 1971. évi 22. sz. tvr.-tel és a nyíregyházi Mezõgazdasági Fõiskola irányításáról, kari tagozódásá-
ról és képzési idejérõl szóló 1036/1971. (IX. 8.) Korm. számú határozattal létesített Nyíregyházi Mezõgazdasági
Fõiskola, az egyetemek kari tagozódásáról szóló 1049/1990. (III. 21.) MT határozattal létrehozott Gödöllõi Agrár-
tudományi Egyetem, Mezõgazdasági Fõiskolai Kar.

1. Az intézmény hivatalos neve: Nyíregyházi Fõiskola.
Rövidített megnevezése: NYF.
Angol nyelvû megnevezése: College of Nyíregyháza.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B.
4.2. telephely:

– Nyíregyházi Fõiskola Tangazdasága (4552 Napkor, Kállói út 58. sz.).

24. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2755



4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helyei:
– II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola 90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.,
– Aquincum Általános Iskola, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. sz.,
– Arany János Általános és Szakképzõ Iskola, 4234 Szakoly, Mátyás K. u. 14.,
– EURÓ Szakközépiskola, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.,
– Régió Oktatási Központ, 4025 Debrecen, Arany János u. 12.,
– Discimus Üzleti Akadémia, 4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1.,
– Széchenyi István Mezõgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképzõ Intézet, 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Miklós u. 3.,
– Zrínyi Ilona Gimnázium, 3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5.,
– Karacs Ferenc Gimnázium, Szakiskola és Kollégium (4150 Püspökladány, Gagarin út 2.).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola
– címe: 4400 Nyíregyháza, Erdõ sor 7.,
– neve: Nyíregyházi Fõiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
– címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár st. 12.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
– szakágazat: 854200
– jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirá-
nyú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad
ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön
jogszabályok rendelkezései szerint.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A gyakorlati képzés céljára tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket (mûhelyeket) tart fenn.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és

fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra (a tudományok és a mûvészetek) közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével,
az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi
létre.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges hazai és nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
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– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásban lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok sze-

rint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát

el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-

get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egy-
ségeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
5811 könyvkiadás,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
6201 számítógépes programozás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– mûvészetközvetítés,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés: székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, mûvé-
szetközvetítés, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány;

székhelyen kívül: gazdaságtudományok (90200 Beregszász, Illyés Gyula sétány 1.);

mesterképzés: székhelyen, telephelyen: pedagógusképzés.
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8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:

– élelmiszeripar,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közlekedés,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
– informatika (4234 Szakoly, Mátyás K. u. 14., 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.),
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1., 4025 Debrecen, Arany János u.

12., 4150 Püspökladány, Gagarin út 2., 3530 Miskolc),
– közgazdaság (4032 Debrecen, Tessedik S. u. 1., 4150 Püspökladány, Gagarin út 2., 4220 Hajdúböszörmény, Radnó-

ti Miklós u. 3., 3530 Miskolc, Nagyváthy u. 5.).

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb

tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (nyomdaipari szolgáltatások, üzemi étkeztetés,

sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);
– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:
8559 m. n. s. egyéb oktatás,
8552 kulturális képzés,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
7490 m. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
8299 m. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 m. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9312 sportegyesületi tevékenység.
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8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására.
Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie
kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást œ beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó
arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási tevékenység
bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.
8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása: az
intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, ahhoz kapcsolódóan intézet, tanszék,
tanszéki csoport mûködik.
Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.

Az intézmény karai:
– Bölcsészettudományi és Mûvészeti Fõiskolai Kar,
– Gazdasági és Társadalomtudományi Fõiskolai Kar,
– Mûszaki és Mezõgazdasági Fõiskolai Kar,
– Pedagógusképzõ Kar,
– Természettudományi Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, könyvtári, közoktatási, kiadói feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûköd-
nek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági-mûszaki, belsõ ellenõrzési, igazgatási funkcionális
szervezeti egységeket tart fenn.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal megkötött 390110-2006/0100 sz. vagyonkezelési szerzõdéssel, a 2003. 11. 19-én jóváha-
gyott vagyonmegosztási dokumentáció (száma: E-8859/20045., KVÖO-6713/2004.) alapján.
Jogelõdök vagyonkezelésének számai:
Besenyei 1997. 12. 08. 370619/1997/0100.
GATE 1998. 01. 14. 370200/1998/0100.
(2. számú melléklet szerint.)
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 13 800 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 9347 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 3365-14/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

Ügyiratszám: 15559-1/2008.
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2. számú melléklet

Ssz.
Cím település
utca, házszám Hrsz.

Mûvelési
ág meg-
nevezés

Területe
(m2)

Vagyon-
kezelési
hányad

Beépí-
tetlen
terület

(m2)

Felépít-
mények
száma
(db)

Beépített
terület (m2)

1 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. 1375/21 Fõiskola 4443 1/1 2996 1 1447

2 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. 1375/22 Egyetem és
gázmotoros kp.

98283 1/1 76772 14 21511

3 Nyíregyháza Ungvár sétány 12. 2263/94 Ált. iskola 11786 1/1 8776 2 3010

4 Nyíregyháza Erdõ sor 7. 1396 Ált. iskola 9596 1/1 6712 2 2884

5 Nyíregyháza Rákóczi u. 69-1 1024/4 Fõiskola 45358 1/1 43334 2 2024

6 Nyíregyháza Rákóczi u. 69-2. 1024/5 Fõiskola 42361 1/1 32977 15 9384

7 Nyíregyháza Kójai u. 9-11. 1385/10 Ipartelep 29493 1/1 24188 2 5305

8 Nyíregyháza Kótaji út 9-2 1385/3 Lakóház, udvar,
gazd. épület

828 1/1 828 - -

9 Nyíregyháza belterület 1385/11 Beépítetlen ter. 240 1/1 240 - -

10 Nyíregyháza belterület 1385/12 Épület és udvar 500 1/1 500 - -

11 Nyíregyháza belterület 1384/2 Beépítetlen ter. 669 1/1 669 - -

12 Rakamaz Strand u. 10. 2408 Üdülõ épület 3487 1/1 3197 1 290

13 Mátraszentimre Szabadság u. 46. 092/113 Lakóház,udvar,
gazd.épület

742 1/1 634 2 108

14 Mátraszentimre Szabadság u. 46. 092/114 Lakóház,udvar,
gazd.épület

164 1/1 136 1 28

15 Mátraszentimre Szabadság u. 46 092/115 Lakóház,udvar,
gazd.épület

614 1/1 553 1 61

16 Nyírtelek Ferenctanya 0138/8 Mûv.alól kivont 1396 1/1 1396 - -

17 Nyírtelek Ferenctanya 0138/9 Szántó 65818 1/1 65818 - -

18 Nyírtelek Ferenctanya 0150/2 Út 4924 1/1 4924 - -

19 Nyírtelek Ferenctanya 0150/4 Szántó 559207 1/1 559207 - -

20 Nyírtelek Ferenctanya 0151 Út 13971 1/1 13971 - -

21 Nyírtelek Ferenctanya 0152 Szántó 334876 1/1 334876 - -

22 Nyírtelek Ferenctanya 0154 Szántó 1026154 1/1 1026154 - -

23 Nyírtelek Ferenctanya 0157 Út 16445 1/1 16445 - -

24 Nyírtelek Ferenctanya 0203 Szántó 336272 1/1 336272 - -

25 Nyírtelek Ferenctanya 0205 Szántó 354237 1/1 354237 - -

26 Napkor Külterület 0178/27 Major 21270 32/100 11398 1 9872

27 Napkor Külterület 0178/26 Major 2681 1/1 2681 - -
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A Tessedik Sámuel Fõiskola alapító okirata

A Tessedik Sámuel Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekez-
dése és a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény, majd a felsõoktatási
intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletet módosító 251/2005. (XI. 23) Korm.
rendelet alapján 2006. január 1-jétõl szervezeti felépítésében módosult intézmény jogelõdei:

– a Debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kar, Szarvas,
amelynek jogelõdje az 1927-ben alapított szarvasi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézet, az 1961-ben
létrehozott Tessedik Sámuel Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum, Szarvas, a Debreceni Agrártudományi Egye-
tem létesítésérõl szóló 1970. évi 20. sz. tvr.-tel és a debreceni Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970.
évi 20. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 1028/1970. (VIII. 7.) Korm. számú határozattal létesített debreceni Agrártudo-
mányi Egyetem, Öntözéses – Meliorációs Fõiskolai Kar, 1989-tól Mezõgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási
Fõiskolai Kar;

– a Körös Fõiskola, Békéscsaba, amely a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1998. ja-
nuár 1-jétõl az 1997. évi CXXVII. törvény alapján a Kõrösi Csoma Sándor Fõiskola és a Brunszvik Teréz Óvókép-
zõ Fõiskola jogutódaként mûködik;

– a Brunszvik Teréz Óvóképzõ Fõiskola (Szarvas) történeti elõzményei 1845-re, az evangélikus tanítóképzés megin-
dításához nyúlnak vissza. Az intézmény a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvó-
nõképzésrõl szóló 1958. évi 26. számú tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M.K. 23.) M.M. számú utasítás alapján
1959-ben felsõfokú Szarvasi Óvónõképzõ Intézetként, a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) MT határozat sze-
rint Brunszvik Teréz Óvóképzõ Fõiskolaként mûködött;

– a Kõrösi Csoma Sándor Fõiskola (Békéscsaba), amely a Debreceni Tanítóképzõ Fõiskola kihelyezett tagozataként
1986-ban kezdte meg mûködését, majd az 1048/1990. (III. 21.) MT sz. határozattal önálló fõiskolává vált: az intéz-
mény Kõrösi Csoma Sándor nevét 1992-ben vette fel.

– A Debreceni Orvostudományi Egyetem 1993-ban Gyulára kihelyezett tagozata, amely 2000. április 1-jén csatlako-
zott a Tessedik Sámuel Fõiskolához.

1. Az intézmény hivatalos neve: Tessedik Sámuel Fõiskola.
Rövidített megnevezése: TSF.
Angol nyelvû megnevezése: Tessedik Sámuel College.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 5540 Szarvas, Szabadság út 2.
4.2. telephelyei:

– 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.,
– 5700 Gyula, Szent István tér 17–19.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helyei:
– 5000 Szolnok, Abonyi út 36.,
– 6722 Szeged, Gutenberg u. 25.

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Tessedik Sámuel Fõiskola Pedagógiai Fõiskolai Kar Gyakorló Óvodája és Gyakorló Általános Iskolája
– címe: 5540 Szarvas, Szabadság út 4.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803218
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7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbkép-
zést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad
ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön
jogszabályok rendelkezései szerint.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátáshoz szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok

szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát

el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-

get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egy-
ségeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8510 iskolai elõkészítés oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8810 idõsek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül,
8891 gyermekek napközibeni ellátása,
8899 m. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás,
6201 számítógépes programozás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5829 egyéb szoftverkiadás,
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7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– mûszaki,
– orvos- és egészségtudományi,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, mûszaki, orvos- és egészségtudományi, pe-
dagógusképzés, társadalomtudományi.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:

– gépészet,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– vendéglátás-idegenforgalom,
– ügyvitel.

székhelyen kívül:
szociális szolgáltatások (5000 Szolnok, Abonyi út 36., 6722 Szeged, Kodály tér 1.).

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb

tevékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, közoktatásban részt vevõk étkeztetése és üzemi étkezte-
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tés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, szállító jármûvek, valamint kollégiumi szálláshelyek
bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
kiegészítõ tevékenységek:
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0143 ló, lóféle tenyésztése,
0145 juh, kecske tenyésztése,
5811 könyvkiadás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
4799 egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7490 m. n. s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7021 PR kommunikáció,
7912 utazásszervezés,
7010 üzletvezetés,
7810 munkaközvetítés,
7830 egyéb emberi erõforrás ellátás, – gazdálkodás,
8299 m. n. s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8553 jármûvezetõ-okatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 m. n. s. egyéb oktatás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 m. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9312 sportegyesületi tevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intéz-
mény belsõ szabályzata rögzíti.
8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása: nincs az
intézménynek.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok, intézetek, tanszékek, tangazdaság mû-
ködik.
Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.
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Az intézmény karai:
– Gazdasági Fõiskolai Kar,
– Mezõgazdasági Víz– és Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kar,
– Pedagógiai Fõiskolai Kar.

9.2. Az intézményben kollégiumi, informatikai, sport-, könyvtári, közoktatási feladatot ellátó szervezeti egységek mû-
ködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, mûszaki, belsõ ellenõrzési, igazgatási feladatot ellátó
szolgáltató funkcionális szervezeti egységeket tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak: (2. számú mellék-
let szerint). A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kezelõi jogra vonatkozó szerzõdés szerint.
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 6146 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 4277 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 3365-24/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

13934-1/2008.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet

2768
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

24.szám



2. számú melléklet

A magyar állam tulajdonában levõ ingatlanok,
melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak

Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi száma Használat jogcíme

Pedagógiai Fõiskolai Kar épület,
tornaterem, I. sz. Kollégium, konyha,
kazánház, telek, alumínium
játékraktár, udvari építmények

5540 Szarvas Szabadság u. 4. 2043 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kötött
370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Pedagógiai Fõiskolai Kar II. sz.
Kollégium, telek

5540 Szarvas Bolza sétány 2. 204 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kötött
370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Gyakorló Óvoda és Gyakorló Ált.
Iskola

5540 Szarvas Szabadság u. 4. 2041/2 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kötött
370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Bérlakások,telek 5540 Szarvas Vajda P.u.3. 2016 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kötött
370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Köröspart-strand telek és építménye 5540 Szarvas Üdülõ utca 721 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kötött
370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Tessedik rezervátum,telek 5540 Szarvas Vajda P. u. 90. 1340 kezelõ
(A jogelõd Brunszvik Teréz
Óvóképzõ Fõiskola által kötött
370176-1998/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Pedagógiai Fõiskolai Kar “B”
oktatási épület, étterem

5540 Szarvas Szabadság u. 2. 1 kezelõ
(90600-111/2005. számú
vagyonkezelõi jog kijelölõ
nyilatkozat)

Mezõgazdasági Víz- és
Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kar
épület, kollégium, elõcsarnok,
folyosó, alagsor, kazánház, könyvtár,
udvari lakás, kerítések és telek

5540 Szarvas, Szabadság u. 13. 5301 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Telek 5540 Szarvas, Petõfi u. 7. 5302 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Telek 5540 Szarvas, Petõfi u. 9/1. 5304 kezelõ(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Mezõgazdasági Víz- és
Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kar
Géptan tanszék épületei és telek

5540 Szarvas, Petõfi u. 9/2. 5305 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)
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Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi száma Használat jogcíme

Tanári lakás és telek 5540 Szarvas, Lehel u. 1. Fsz.4. 5288/1/A/4 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Tanári lakás - 12 lakás és telek 5540 Szarvas, Bolza sétány 1. 4 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Konditerem 5540 Szarvas, Vajda P. u. 4. 4/A/11 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Tanüzem-Galambos: gépszín, faház,
mintafarm, kerítés

5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01381 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Mezõgazdasági Víz- és
Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kar
B Kollégium: vendéglõ és telek

5540 Szarvas, Erzsébet liget 5327/2 kezelõ
(31000/2623/1/2006 sz.
vagyonkezelõi jog kijelölõ
nyilatkozat)

B Kollégium: horgásztanya, és telek 5540 Szarvas, Erzsébet liget 5331 kezelõ
(3100015/37/1/2003 sz.
vagyonkezelõi jog kijelölõ
nyilatkozat)

Tanüzem-Rózsás:
iroda,szerszámraktár,
gépszín,terménytároló

5540 Szarvas, Külterület Rózsás 0553/3 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Lajtostelep, kerítés, kapu, betonút 5540 Szarvas, Külterület Káka 01142/6/D kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Tessedik Sámuel Fõiskola, vendégház
és telek

5561 Békésszentandrás, Deák
Ferenc u. 5-2.

20 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Mezõgazdasági Víz- és
Környezetgazdálkodási Fõiskolai Kar
Körös Völgye Panzió

5540 Szarvas, Budai Nagy Antal
u. 12.

5273 kezelõ(31000/2623/1/2006 sz.
vagyonkezelõi jog kijelölõ
nyilatkozat

Szántó, saját használatú út 5540 Szarvas, Külterület Rózsás 0555 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Saját használatú út 5540 Szarvas, Külterület Rózsás 0548 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)
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Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi száma Használat jogcíme

Saját használatú út 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01373 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Szántó 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01374/1 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Saját használatú út 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01377 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Árok 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01378 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Erdõ, szántó 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01379 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Árok 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01380 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Udvar, erdõ, szántó 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01381 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Saját használatú út 5540 Szarvas, Külterület
Galambos

01382 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Szántó, gyep 5561 Békésszentandrás,
Külterület Galambos

073/4 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Szántó 5540 Szarvas, Külterület Káka 01200/2 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Szántó 5540 Szarvas, Külterület Káka 01201 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)
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Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi száma Használat jogcíme

Csatorna 5540 Szarvas, Külterület Káka 01202 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Csatorna 5540 Szarvas, Külterület Káka 01203 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Csatorna 5540 Szarvas, Külterület Káka 01204 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési szerzõdés)

Szántó, erdõ 5540 Szarvas, Külterület Káka 01205 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési

Csatorna 5540 Szarvas, Külterület Káka 01206 kezelõ
(A jogelõd Debreceni
Agrártudományi Egyetem által
kötött 370365-1997/0100 sz.
vagyonkezelési

Bolza kastély, telek, gazdasági épület,
porta, mûhely,üvegházak, csónakház,
automata öntözõrendszer

5540 Szarvas, Szabadság u. 2. 1 kezelõ
(tulajdonjog fenntartással történt
eladás folyamatban)
(90600-111/2005. számú
vagyonkezelõi jog
kijelölõnyilatkozat)

Agrometeorológiai obszervatórium,
meteorológiai állomás, lakások,
garázsok, szennyvíz-rácsatlakozás és
telek

5540 Szarvas, T. I.Kerület 6/1. 1349 kezelõ
(31000-2798/4/2004. számú
vagyonkezelõi jog
kijelölõnyilatkozat)

Egészségügyi Intézet II. épület és
telek

Gyula, Szt.István út 17–19. 4239/A/1 kezelõ
(31.000-1537-5/2003. számú
vagyonkezelõi jog
kijelölõnyilatkozat)

Szanazugi telek Doboz-Szanazug 3270/2 kezelõ
(A jogelõd Körös Fõiskola által
kötött 370121-1998/0100. számú
vagyonkezelési szerzõdés)

Szolgálati lakás, telek Békéscsaba, Horváth u. 6. 1/2/3. 4099 kezelõ
(A jogelõd Körös Fõiskola által
kötött 370121-1998/0100. számú
vagyonkezelési szerzõdés)
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3. számú melléklet

További az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme

Ingatlan megnevezése Címe Helyrajzi száma Használat jogcíme

(Gyakorló Óvoda és Általános Iskola)
Telek

5540 Szarvas, Szabadság u 4. 2041/2 ingyenes használati jog

Gazdasági Fõiskolai Kar kollégiumi
épület

Békéscsaba, Gyulai út 59.1493/11 1493/11 ingyenes használati jog

Gazdasági Fõiskolai Kar fõépület Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 1493/11 ingyenes használati jog

Gazdasági Fõiskolai Kar
tornacsarnok

Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Építmények:kazánház 40. Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Kerítés a Gazdasági Fõiskolai Karhoz Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Udvarrész, park Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Járda, térburkolat Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Gépkocsitároló Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Sportpálya Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Park-járda-koll.-hoz Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Gépkocsitároló Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Kerítés Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Gépkocsigarázs Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Portásfülke Békéscsaba, Bajza u.33. 1493/11 ingyenes használati jog

Egészségügyi intézet fõépület
(I .épület)

Gyula, Szt.István út 17/19. 4220 ingyenes használati jog

A Debreceni Egyetem alapító okirata

A Debreceni Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.

Az intézmény történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538), amelynek ké-
sõbb kialakult három akadémiai tagozatára alapozva jött létre a Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem az 1912.
évi XXXVI. törvénycikk alapján. A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létreho-
zott intézmény jogelõdei:

– a Debreceni Agrártudományi Egyetem, amely a Debreceni Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970. évi
20. sz. tvr.-tel és a Debreceni Agrártudományi Egyetem létesítésérõl szóló 1970. évi 20. sz. tvr. végrehajtásáról szó-
ló 1028/1970. (VIII. 7.) Korm. számú határozattal jött létre az 1868. évben létrehozott Országos Felsõbb Gazdasági
Tanintézet, majd az 1906-tól Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémia jogutódaként; és az ennek szerveze-
tében mûködõ, 1947-ben alapított Karcagi Kutatóintézet, továbbá az 1927-ben alapított Nyíregyházi Kutató Köz-
pont;

– a Debreceni Orvostudományi Egyetem, amelynek jogelõdje az 1912. évi XXXVI. törvénycikk alapján létrehozott
Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetembõl az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködésének
átmeneti szabályozásáról szóló 27/1951. (I. 28.) MT sz. rendelettel önálló egyetemként létrehozott orvostudományi
egyetem;
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– a hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Fõiskola, amely a tanárképzõ fõiskolán folyó képzésrõl szóló 1970.
évi 25. sz. tvr. és a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskolán az óvónõképzés megszervezésérõl szóló 153/1971. (M.K.
16.) MM számú utasítás alapján a Nyíregyházi Tanárképzõ Fõiskola intézeteként jött létre és a fõiskolákról szóló
1048/1990. (III. 21.) MT határozat szerint Hajdúböszörményi Óvóképzõ Fõiskolaként mûködött;

– a Kossuth Lajos Tudományegyetem, amely az 1912. évi XXXVI. törvénycikk alapján létrehozott Debreceni Ma-
gyar Királyi Tudományegyetem jogutód felsõoktatási intézménye, amely Kossuth Lajos nevét 1952-ben vette fel.
Az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola debreceni tagozata 1995-tõl, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola debreceni
konzervatóriuma 1998-tól került az egyetem szervezetébe.

1. Az intézmény hivatalos neve: Debreceni Egyetem.
Rövidített megnevezése: DE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Debrecen.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium

3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
4.2. telephelyei: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1–9., 5300 Karcag, Kisújszállási u. 166., 4400 Nyíregyháza, Sós-
tói u. 2., 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4–6.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelye: RO 410209 Oradea, Str. Primariei, Nr. 36.
4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
– neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Napközi Otthonos Óvoda
– címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.,
– neve: Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája
– címe: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.,
– neve: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma címe: 4029 Debrecen, Csengõ út 4.,
– neve: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája
– címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 33.,
– neve: Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája
– címe: 4026 Debrecen, Hajó u. 18-20.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 851121

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egységei:
– Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum
– címe: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.,
– Debreceni Egyetem Agrár- és Mûszaki Tudományok Centruma
– címe: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.,
– Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok
– címe: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

2774 OKTATÁSI KÖZLÖNY 24. szám



8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osztat-
lan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad
ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.

– Az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatának mellékletében foglalt területeken, az erre vonatkozó külön
jogszabály rendelkezései szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszi-
chológus, a népegészségügyi szakember képzésében, beleértve más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészség-
ügyi szak- és továbbképzését.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gez.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy és agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában a vo-
natkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A gyakorlati képzés céljaira tanüzemet, tangazdaságot üzemeltet.
– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek átadásával, fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
– Az oktatás, a kutatás és a mûvészeti tevékenység színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fej-

leszti és ápolja.
– Tankönyv - és jegyzetkiadást, taneszközfejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Könyvtára – nemzeti gyûjtõkörû könyvtárként – részt vesz a tudományos és 4 szakkönyvtári ellátásban.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez, a vonatkozó jogszabályok

szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát

el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-

get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egy-
ségeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

alaptevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása:
8542 felsõfokú oktatás,
0143 ló, lóféle tenyésztése,
0145 juh-, kecske tenyésztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0210 erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység,
5629 egyéb vendéglátás,
5811 könyvkiadás,
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5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8552 kulturális képzés,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
8610 fekvõbeteg-ellátás,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
8891gyermekek napköziben ellátása,
8899 máshova nem sorolt szociális ellátás bentlakás nélkül,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8551 sport-szabadidõs képzés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– agrár,
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– orvos- és egészségtudományi,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár-, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûsza-
ki, mûvészet, mûvészetközvetítés, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természet-
tudomány;
székhelyen kívül:
– agrár (Nagyvárad, RO 410209 Oradea, Str. Primariei, Nr. 36.);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár-, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûsza-
ki, mûvész, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány.
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8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:

– egészségügy,
– egyéb szolgáltatások,
– elektrotechnika- elektronika,
– informatika,
– kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel.

8.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélése folyik:
– agrártudományok,
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– orvostudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó, iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– kivételes zenei tehetségû fiatalok számára elõkészítõ tagozat mûködtetése;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb

tevékenység;
– egészségbiztosítás által nem finanszírozott gyógyító, egészségügyi és népegészségügyi szolgáltatás;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló
helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

kiegészítõ tevékenységek TEÁOR szerinti felsorolása:
0170 vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
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7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7820 munkaerõ-kölcsönzés,
7830 egyéb emberi erõforrás ellátás, – gazdálkodás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérel-
me nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb fel-
adatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevé-
telnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevé-
kenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási
tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.
8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, ezeken belül tanszék, nem önálló
tanszék, tanszékcsoport, kihelyezett tanszék, kutatóintézet, klinika, doktori iskola és tangazdaság mûködik. Az intéz-
mény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken, kép-
zési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Általános Orvostudományi Kar,
– Gyógyszerésztudományi Kar,
– Fogorvostudományi Kar,
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Közgazdaság-tudományi Kar,
– Informatikai Kar,
– Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar,
– Mezõgazdaságtudományi Kar,
– Természettudományi és Technológiai Kar,
– Mûszaki Kar,
– Egészségügyi Kar,
– Hajdúböszörményi Pedagógiai Fõiskolai Kar,
– Népegészségügyi Kar,
– Zenemûvészeti Kar.

Az intézményben agrár- és mûszaki tudományok centruma és orvos- és egészségtudományi centrum mûködik.

9.2. Az intézményben kollégiumi, könyvtári, nyelvoktatási, informatikai, gyakorló iskolai, gyakorló óvodai, kiadói fel-
adatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához funkcionális szervezeti egységként tervezési és gazdálkodási
egységeket, gazdasági fõigazgatóságot, rektori hivatalt, központi igazgatóságot és belsõ ellenõrzési szervezetet tart fenn.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg. Az intézmény ve-
zetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szervezeti és mûködési
szabályzata határozza
meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári Va-
gyoni Igazgatósággal kötött, 390189– 2004/0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel.
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 2. és 3. számú melléklet szerint.
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11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 29 800 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 23 031 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 795 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 3365–4/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

15699-1/2008.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
A Debreceni Egyetem szervezeti felépítése
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2. számú melléklet

A Debreceni Egyetem használatában levõ ingatlanok listája

Sor-
szám

Megye Cím
Helyrajzi

szám
Használatba

vétel éve
Használó
szervezet

Összesen

ha m2 ak., fill.

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Sóstói út 2. 1398/1 1999 OEC 4346 0,00

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Sóstói út 4. 1398/2 2005 OEC 4370 0,00

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Bethlen G. u. 58–60. 5847/3 1992 OEC 2870 0,00

3. számú melléklet

A Debreceni Egyetem által tartósan bérbe vett ingatlanok listája

Sor-
szám

Megye Cím
Helyrajzi

szám

Bérbe vétel
Bérbeadó

Összesen

kezdete lejárta ha m2 ak., fill. rendeltetés

1.
Hajdú-
Bihar

Debrecen Látókép
0334/1 a
alrészlete

1999 2009. 03. 31. ÁPV Rt./NFA 79 5428 3244,11 szántó

2.
Hajdú-
Bihar

Debrecen Bem tér 18/C 21066/2 határozatlan
MTA

ATOMKI
898 helyiségek

3.
Hajdú-
Bihar

Debrecen Kassai út 26. 10796/11 2004
HUNÉP

CAMPUS
HOTEL Rt.

2 352 Diákotthon PPP

4.
Hajdú-
Bihar

Debrecen
Móricz Zs.
krt. 22.

22227 2001 2021
HUNÉP

UNIVERSAL
Rt.

1-2 épület
alagsor

Családorvosi
Tanszék PPP

5.
Hajdú-
Bihar

Debrecen
Móricz Zs.
krt. 22.

22227 2002 2021
HUNÉP

INVEST Rt.
1-2 épület

tetõtér
Aneszteziológiai

Tanszék PPP

6.
Hajdú-
Bihar

Debrecen
Móricz Zs.
krt. 22.

22227 2003 2023
HUNÉP

INVEST Rt.
2-3 épület

alagsor
Magatartás-tudo-
mányi Intézet PPP

A Károly Róbert Fõiskola alapító okirata

A Károly Róbert Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló, 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
Az intézmény jogelõdje az 1962-ben alapított Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum, a Kertészeti Egyetem kari tagozó-
dásáról, a Kertészeti és Agronómiai Fõiskolai Kar létesítésérõl és a gyöngyösi Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum
megszüntetésérõl szóló 1030/1972. (VII. 31.) Mt. h. számú határozat alapján a Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronó-
miai Fõiskolai Kara, az egyes mezõgazdasági felsõoktatási intézmények szervezetének és feladatának módosításáról,
valamint névváltoztatásáról szóló 1025/1976. (VIII. 3.) Mt. h. számú határozat alapján a Gödöllõi Agrártudományi
Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara.
Az egyetemek kari tagozódásáról, valamint az egyetemi továbbképzõ intézetekrõl szóló 37/1986. (VIII. 31.) számú mi-
nisztertanácsi rendelet szerint az Agrártudományi Egyetem (Gödöllõ) Társadalomtudományi Kara, az egyetemek kari
tagozódásáról szóló 1049/1990. (III. 21.) Mt.h. számú határozat alapján a Gödöllõi Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai
Kara, mezõgazdasági fõiskolai kar létesítésérõl szóló 1069/1992. (XII. 23.) Korm. határozatnak megfelelõen a Gödöllõi
Egyetem Mezõgazdasági Fõiskolai Kara, majd a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvénnyel létrehozott Szent István Egyetem, Gödöllõ
Gazdálkodási és Mezõgazdasági Fõiskolai Kara (Gyöngyös).
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1. Az intézmény hivatalos neve: Károly Róbert Fõiskola.
Rövidített megnevezése: KRF.
Angol nyelvû megnevezése: Károly Róbert College.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
4.2. telephelyei:

3213 Atkár, Tass-puszta,
3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf út 4.,
3358 Erdõtelek, Fõ út 129.,
3300 Eger, Kõlyuktetõ.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye:
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.,
2. Eötvös József Középiskola 3360 Heves, Dobó út 29.,
3. Újhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 7940 Szentlõrinc, Erzsébet u. 1.,
4. EURO Iskola Oktatási Kht. 3530 Miskolc, Széchenyi út 90.,
5. Fényes Elek Gazdasági Szakközépiskola 9400 Sopron, Kuruc dombsor 2.,
6. Reményik Zsigmond Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.,
7. Március 15. Gimnázium 4024 Lõrinci, Kastélykert,
8. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 4.,
9. Békés Megyei Munkácsy Mihály Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
10. Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium 8100
Várpalota, Dankó út 16/VII.,
11. Irinyi János Élelmiszer-ipari Középiskola és Gimnázium 4024 Debrecen, Irinyi u. 1.
12. Atlasz Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1–9.
13. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
14. Novoschool Nyelvi Gazdasági Továbbképzõ és Vizsgacentrum 1091 Budapest, Üllõi út 63.
15. Biztosítási Oktatási Intézet Szakközépiskola 1094 Budapest, Balázs Béla u. 18.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
– szakágazat: 854200
– jellemzõ szakfeladat: 803218.

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, továbbá szakirá-
nyú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélyek alapján kifutó rend-
szerben fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt
ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõokta-
tásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok megvalósítá-
sában.
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– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat vé-
gezhet.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásában, a vonatkozó külön
jogszabályok rendelkezései szerint.

– A gyakorlati képzés céljaira tangazdaságot üzemeltethet.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv-, jegyzetiratást és kiadást, taneszközfejlesztést végezhet.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében könyvtári szolgáltatást nyújt, kollégiumi

elhelyezést biztosít. Kulturális és sportolási lehetõséget, továbbá olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek a hallga-
tók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátást szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok

szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében lát

el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-

get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egy-
ségeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, a számára felajánlott, illetve saját vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
6201 számítógépes programozás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
0121 szõlõtermesztés,
1102 szõlõbor termelése,
0111 gabonaféle (kivéve: rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése,
0119 egyéb, nem évelõ növény termesztése,
0130 növényi szaporítóanyag termesztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0163 betakarítást követõ szolgáltatás,
0164 vetési célú magfeldolgozás,
1032 gyümölcs-, zöldséglé gyártása,
1039 egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás,
4634 ital nagykereskedelme,
4721 zöldség, gyümölcs kiskereskedelme,
4725 ital-kiskereskedelem,
5630 italszolgáltatás,
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5510 szállodai szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7490 máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8292 csomagolás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
9104 növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése,
0127 italgyártási növény termesztése,
0128 fûszer-, aroma-, gyógynövény termesztése,
0113 zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat

képzési terület:
– agrár,
– gazdaságtudományok;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat

székhelyen, telephelyen:
– közgazdaság,
– mezõgazdaság,
– vendéglátás-idegenforgalom;

székhelyen kívül:
1. vendéglátás-idegenforgalom (Balassagyarmat Város Önkormányzata, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.,

EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széchenyi út 90., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Is-
kola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII., Békés Megyei
Munkácsy Mihály Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium, 5700 Gyula, Szent István u. 38., Irinyi János Élel-
miszer-ipari Középiskola és Gimnázium, 4024 Debrecen, Irinyi u. 1., Atlasz Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola,
4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9.),

2. mezõgazdaság (Eötvös József Középiskola 3360 Heves, Dobó út 29., Újhelyi Imre Mezõgazdasági és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola és Kollégium 7940 Szentlõrinc, Erzsébet u. 1., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általá-
nos Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII.),

3. közgazdaság (EURO Iskola Oktatási Kht., 3530 Miskolc, Széchenyi út 90., Március 15. Gimnázium, 4024 Lõrinci,
Kastélykert, Fényes Elek Gazdasági Szakközépiskola, 9400 Sopron, Kuruc dombsor 2., Széchenyi István Közgaz-
dasági Szakközépiskola, 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 4., Képesség- és Tehetségfejlesztõ Magán Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium, 8100 Várpalota, Dankó út 16/VII., Széchenyi István Köz-
gazdasági Szakközépiskola, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6., Novoschool Nyelvi Gazdasági Továbbképzõ és
Vizsgacentrum, 1091 Budapest, Üllõi út 63., Biztosítási Oktatási Intézet Szakközépiskola, 1094 Budapest, Balázs
Béla u. 18.)
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8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken szaktanácsadói és egyéb tevékenység;
– mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek termelése, feldolgozása, forgalmazása;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, nyomdaipari termékek gyártása és értékesítése, munkahelyi vendég-
látás, üzemi étkeztetés, oktatást szolgáló létesítmények, sportlétesítmény, valamint kutatási kapacitások bérbeadá-
sa, szállásértékesítés);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes
felsorolása:
kiegészítõ tevékenységek:
0111 gabonaféle (kivéve: rizs) hüvelyes növény, olajos mag termesztése,
0119 egyéb, nem évelõ növény termesztése,
0130 növényi szaporítóanyag termesztése,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0163 betakarítást követõ szolgáltatás,
0164 vetési célú magfeldolgozás,
1032 gyümölcs, zöldséglé gyártása,
1039 egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás,
4634 ital nagykereskedelme,
4721 zöldség, gyümölcs kiskereskedelme,
4725 ital-kiskereskedelem,
5630 italszolgáltatás,
5510 szállodai szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5590 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5629 egyéb vendéglátás,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
6209 egyéb információ- technológiai szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7490 máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7741 immateriális javak kölcsönzése,
8231 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8292 csomagolás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
9104 növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése,
0127 italgyártási növény termesztése,
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0128 fûszer-, aroma-, gyógynövény termesztése,
0113 zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérel-
me nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb fel-
adatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevé-
telnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevé-
kenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. A vállalkozási
tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása: az
intézménynek nincs vállalkozási tevékenysége.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási szervezeti egységként karok, a karokon belül tanszékek, tudományos kutatási szervezeti
egységként kutatóintézetek mûködnek.
Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.
A felsõoktatási intézmény karai:

– Gazdálkodási Kar,
– Agrár- és Vidékfejlesztési Kar.

9.2. Az intézményben könyvtári, informatikai, minõségirányítási, diákotthoni, továbbá hallgatói tanácsadó és felnõtt-
képzési feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.
A fõiskola gyakorlati képzést segítõ tangazdaságot üzemeltet.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági és szolgáltató funkcionális szervezeti egységként
gazdasági és mûszaki igazgatóságot, igazgatási szervezeti egységként fõtitkári hivatalt mûködtet.
Belsõ ellenõrzési feladat ellátására belsõ ellenõrt foglalkoztat.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, a 390196-004-0100. számú vagyonkezelési szerzõdéssel.
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 2. számú melléklet szerint.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.
Használat jogcíme: bérlet, haszonbérlet.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 19 400 fõ, amely számított hallgatói lét-
számként 9916 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 3365-9/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

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

Ügyiratszám: 13744-1/2008.
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok

Sor-
szám

Helyrajzi szám Cím Tulajdoni hányad

1. 796/3 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 1/1
2. 1900/3/A/23 3200 Gyöngyös, Egri út 4. III/1. 1/1
3. 4053/A/9 3200 Gyöngyös, Kócsag út 31. IV./9. 1/1
4. 4057/A/3 3200 Gyöngyös, Kócsag út 23. I./3. 1/1
5. 0165/15 3213 Atkár, Tass -puszta 1/2

3. számú melléklet

Használat jogcíme: bérlet, haszonbérlet

Sorszám Helyrajzi szám Mûvelési ág
Terület

Település
ha m2

1. 0133/1 erdõ 677 Atkár
2. 0133/2 erdõ 3309 Atkár
3. 0133/3 erdõ 4158 Atkár
4. 0133/5 erdõ 76 Atkár
5. 0134/1 szántó 1482 Atkár
6. 0136/1 szántó 27 1765 Atkár
7. 0140/a erdõ 9216 Atkár
8. 0140/b szántó 26 4929 Atkár
9. 0140/c gyep 1518 Atkár

10. 0142/1/a gyep 1 5812 Atkár
11. 0142/1/b,c,d,f,g,h szõlõ 20 4874 Atkár
12. 0142/1/j szántó 10 3512 Atkár
13. 0151 erdõ 3873 Atkár
14. 0153/8/a szántó 2 0582 Atkár
15. 0153/8/f gyep 1 4359 Atkár
16. 0153/8/j erdõ 5430 Atkár
17. 0153/8/k szántó 10 5803 Atkár
18. 0166/1 szántó 11 7144 Atkár
19. 0174 erdõ 1 3511 Atkár
20. 0176/3/b szántó 12 0650 Atkár
21. 0176/5 gyep 1 1722 Atkár
22. 045/6 szántó 11 7724 Detk
23. 045/7 szántó 4 5891 Detk
24. 045/8 szántó 2 2797 Detk
25. 0199 szántó 9 5000 Kompolt
26. 0248/1/a szántó 4331 Nagyréde
27. 0248/1/b kivett 391 Nagyréde
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Közlemény habilitált doktor címet elnyertekrõl

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott hablitációs eljárások
eredményeként habilitált doktor címet nyert el:

Állam- és jogtudományok
Lehoczkyné Kollonay Csilla tv. egyetemi docens (ELTE)
Kabódi Csaba tv. egyetemi docens (ELTE)

Történelemtudományok
Lengyel Zsolt igazgató (Ungarisches Institut München)

Filozófiai tudományok
Rugási Gyula fõiskolai tanár (Szent Pál Akadémia)

Irodalomtudományok
Kiss Attila tv. egyetemi docens (SZTE)

Szociológiai tudományok
Felkai Gábor egyetemi docens (ELTE)

Földtudományok
Kázmér Miklós egyetemi docens (ELTE)

Kémiai tudományok
Salma Imre egyetemi docens (ELTE)

Biológiai tudományok
Kovács Mihály tudományos fõmunkatárs (ELTE)

Informatikai tudományok
Gonda János egyetemi docens (ELTE)

Dr. Fazekas Marianna s. k.,
rektorhelyettes

Közlemény a Technikatanárok XIII. Országos Konferenciájáráól
(Budapest 2008. október 11.)

A Technikatanárok Országos Egyesülete hagyományosan szervezi a szokásos évi konferenciáját és egyesületi közgyû-
lését.

Az egynapos rendezvény a „Képességfejlesztés technikaórákon a kompetencia elvû oktatásban” témakört helyezi köz-
pontba.
Az elõadók korunk követelményeire épített természet- és társadalomtudományok korszerû alkalmazásáról, és a minden-
napi technikát áldássá változtató gyakorlati módszerekrõl szólnak.
A szakmai napot kiállítások, gyakorlati bemutatók teszik teljessé.
A konferencia idõpontja: 2008. október 11.
A konferencia helyszíne: Budapest.
Részletes információk és letölthetõ jelentkezési lap található a www.toe.sulinet.hu weboldalon.

Technikatanárok Országos Egyesülete
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Közlemény a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny megrendezésérõl

A szegedi Gábor Dénes Gimnázium, Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium a 2008/2009-es tanévre is meghirdeti a Gá-
bor Dénes Országos Számítástechnikai Emlékversenyt általános- és középiskolai tanulók számára. A versenyt három
fordulóban rendezzük meg. Az elsõ (levelezõ) fordulóból a legjobb dolgozatokat beadott versenyzõk jutnak a második
(iskolai) megmérettetésre, ahonnan a legjobbak jutnak tovább a harmadik fordulóba, a döntõbe.

A verseny korcsoportjai:
– I. korcsoport: az általános iskolák 7–8. évfolyamának tanulói
– II. korcsoport: a középiskolák 9–10. évfolyamának tanulói
– III. korcsoport: a középiskola 11–12. évfolyamának tanulói

A verseny tárgya, követelménye:
Operációs rendszerek, Fájlkezelés, Hálózatok, Windows, MS Office, Access (a feladatok megoldását más programok
felhasználásával is elfogadjuk) programrendszerek ismerete, aktív használata.
Algoritmusok elemzése és készítése, programok elemzése és készítése, rekurzió, visszalépéses algoritmusok ismerete,
használata.

Szükséges ismeretek:
Alkalmazói kategória:
I. korcsoport: Fájlkezelés, Hardver-, Szoftverelmélet, Tömörítés, Szövegszerkesztés (betû, bekezdés, szakasz, oldalfor-
mázások, objektumok beszúrása, táblázatok), Táblázatkezelés (képletek, egyszerû függvények használata, diagramké-
szítés, formázások), Rajzolóprogram használata, Internet használata.
II. korcsoport: (I. korcsoport anyaga +): Szövegszerkesztés (körlevél feltétellel, hasábok, szövegdoboz használata), Táb-
lázatkezelés (összetett függvények használata, függvények egymásba ágyazása, diagramok formázása, adatbázis-keze-
lés), Kapcsolat a szoftverek között, Levelezés, Honlapkészítés, Rajzok és képek szerkesztése.
III. korcsoport (II. korcsoport anyaga +): Adatbázis-kezelés (többtáblás adatbázis létrehozása, ûrlap, segédûrlap, objek-
tumok használata, parancsgombok használata, menüvezérlés, mûveletek, függvények használata), Alkalmazások kap-
csolata (pl. körlevél készítése adattábla segítségével).

Programozói kategória:
I. korcsoport: Ciklusok, feltételes utasítások, típusok (egyszerû és összetett), fájlkezelés. Egyszerûbb függvények, eljá-
rások készítése. Grafikus képernyõ kezelése, valamint a korcsoportnak megfelelõ matematikai ismeretek.
II. korcsoport: a IV. generációs programnyelvek használata, objektumorientált programozás, bonyolultabb algoritmu-
sok. Fizikai és matematikai ismeretek.
III. korcsoport: Egy komplex probléma részfeladatokra bontása és megoldása. Rendezési, keresési algoritmusok, rekur-
zió, visszalépési algoritmus.

A programozói kategóriában a következõ programozási nyelvek használhatóak, illetve ezek korábbi verziói:
– FreePascal
– Turbo PAscal 7.0
– Visual Studio 2005 nyelvcsomag
– Delphi 2006
– Python

Az iskoláktól mindhárom korcsoportban

2008. október 24-ig

várjuk a jelentkezéseket az alábbi címre:
Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny, 6724 Szeged, Mars tér 14.
A jelentkezést ajánlottan kérjük postázni.

A verseny részvételi díjas, diákonként és kategóriánként 2500 Ft vagy 10 euró. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével
válik hivatalossá, melyet a következõ számlaszámra kell befizetni: Raiffeisen Bank Rt. 12067008-00103129-05600005,
vagy postai nyomtatványon feladni (a 770 számú kód feltüntetésével).
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A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
– a tanuló nevét, korcsoportját,
– a részvételi kategóriáját,
– az iskola nevét, címét, telefonszámát,
– a felkészítõ tanár nevét,
– a befizetést igazoló csekk fénymásolatát,
– programozó kategóriánál a használt programnyelv(ek) megnevezését.
A jelentkezést ajánlottan kérjük postázni.

A fordulók idõpontjai:
– Az elsõ forduló otthoni munkát igényel. Minden versenyzõ 2008. november 28-ig kap egy feladatsort, melyet 2008. de-
cember 9-ig be kell küldeni a már megadott címre. A feladatlapok sokszorosítását és az iskolába való eljuttatását vállal-
juk. A feladatsorok kiosztásáról az iskolának kell gondoskodnia.
– A második (iskolai) forduló 2009. február 13-án (csütörtök: 14.00–17.00) lesz. Az iskolák meghatározott számú fel-
adatsort kapnak, melyek elméleti és gyakorlati feladatokat tartalmaznak. Minden iskola önállóan szervezze meg a fordu-
ló lebonyolítását.
– A harmadik forduló 2009. április 17-én (péntek: 9.00–12.00) a Gábor Dénes Gimnázium, Mûszaki Szakközépiskolá-
ban lesz. A döntõben egy vagy két összetettebb programot, feladatot kell megoldani.

Eredményhirdetés:
2009. június 5-én 10.00 óra.

Díjazás: kategóriánként és korcsoportonként 10-10 fõ (60 fõ).
– az elsõ korcsoportban az elsõ tíz fõ felvételt nyerhet a Gábor Dénes Gimnázium, Mûszaki Szakközépiskola és Kollégi-
umba (Szeged, Mars tér 14.),
– a döntõbe jutott versenyzõk oklevelet kapnak,
– a korcsoport elsõ tíz helyezettje tárgyjutalomban részesül, amelyet a díjkiosztón adunk át.

A versennyel kapcsolatos minden tudnivalót, tájékoztatót az iskola címére a versenyért felelõs nevére küldjenek el.
A verseny felelõse dr. Szörényi Tamásné igazgatóhelyettes, e-mail: szor@gdszeged.hu.

Mustos Tamás János s. k.,
igazgató
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Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny
2008/2009

JELENTKEZÉSI LAP

Név:

Korcsoport:

I. korcsoport: az általános iskolák 7–8. évfolyamának tanulói

II. korcsoport: a középiskolák 9–10. évfolyamának tanulói

III. korcsoport: a középiskola 11–12. évfolyamának tanulói

Kategória:

Alkalmazói kategória

Programozói kategória
Programozási nyelvek: ................................................................................................................................................

Iskola neve: .................................................................................................................................................................

Iskola címe: megye: ....................................................................................................................................................

irányítószám: helység: ............................................................................................

utca:.............................................................. házszám: ........................................................................................

Felkészítõ tanár neve: ...................................................................................................................................................

A részvételi díj fizetésének módja:

átutalás

csekk

(A nevezési díj befizetését/átutalását igazolni kell a jelentkezéssel együtt!
A nevezés a befizetés igazolása nélkül érvénytelen!)

Közlemény a X. Országos Technikaverseny megrendezésérõl

A Technikatanárok Országos Egyesülete és Veszprém Megyei Területi Szervezete,
a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
MTESZ Veszprém megyei Szervezete,
a veszprémi Hriszto Botev Általános Iskola
a 2008/2009-es tanévre Energiatkarékosság a jövõ kulcsa címmel meghirdeti az általános iskolai tanulók X. Országos
Technikaversenyét.

A verseny célja az általános iskolás korosztály energiatakarékossággal kapcsolatos ismereteinek bõvítése, a felelõs ener-
giagazdálkodás iránti igény felkeltése. A versenyre való készülés során a tanulók ismerkedjenek meg azokkal a gondok-
kal, problémákkal, amelyekkel a globális felmelegedés következtében az emberiségnek szembe kell néznie. Keressék

2792 OKTATÁSI KÖZLÖNY 24. szám



meg azokat a lehetõségeket, megoldásokat, amelyekkel csökkenteni lehet az energiafelhasználás mértékét, különös te-
kintettel a megújuló energiaforrások alkalmazására. A verseny feladatait az adott témából, valamint a NAT Életvitel és
gyakorlati ismeretek mûveltségterület technikai tantervi anyagból állítjuk össze.
A verseny résztvevõi: a 19 megye egy-egy csapata, a fõváros 2 csapata, valamint a megelõzõ tanév gyõztes csapatának
iskolája, összesen 22 csapat.

A verseny fordulói:
Iskolai forduló: 2009. január 31-ig. Az iskolai forduló feladatait a szaktanárok állítják össze, melyhez az egyesület hon-
lapján (www.toe.sulinet.hu) 2008. november 15-tõl javaslatokat adunk. Az iskolai fordulóra való felkészülés során a ta-
nulók elsõsorban a környezetükben (iskolájukban, lakásukban, házukban) megvalósítható energiatakarékossági lehetõ-
ségeket tárják fel. A gyõztes csapat nevezése a megyei fordulóra az illetékes pedagógiai intézetnél 2009. február 5-ig.
Megyei forduló: 2009. március 20-ig. A megyei forduló megrendezéséhez – kérés esetén – a szervezõk számára segéd-
anyagot küldünk, amely elméleti feladatsort és modell javaslatot tartalmaz. A gyõztes csapat nevezése az országos fordu-
lóra 2009. március 25-ig: 8200 Veszprém, Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Kossuth L.
u. 10. címen.

Országos forduló ideje: 2009. május 15–16., helye: Veszprém, Hriszto Botev Általános Iskola, Botev u. 2.

Az országos versenyre érkezõ csapatok 3 perces elõadás keretében mutassák be megyéjük (kerületük) energiaforrásai-
nak felhasználását, az energiaforrásainak felhasználását, az energiatakarékosságra, a megújuló energiaforrások felhasz-
nálására irányuló helyi törekvéseket, megoldásokat.
A versenyzõ tanulók útiköltségét, a kísérõ tanárok összes költségét a küldõ iskolák fizetik. A versenyzõk szállás- és étke-
zési költségeihez csapatonként hozzájárulást kérünk. A verseny rendezési költségeit, a feldolgozandó anyagok beszerzé-
si és elõkészítési költségeit a rendezõ szervek fedezik.
A versennyel kapcsolatban felmerülõ kérdésekre Kercsó Zsuzsanna tanárnõtõl kérhetõ válasz a technika@gportal.hu
e-mail címen.

Szervezõk

Közlemény a VIII. Országos Életvitel és Gyakorlati Ismeretek Verseny megrendezésérõl

A verseny meghirdetõje: Technikatanárok Országos Egyesülete, Széchenyi István Általános Iskola Siófok.

A verseny célja: napjaink rohanó világának következménye az emberi kapcsolatok és a családi kötelékek fellazulása,
ami egyéni és társadalmi problémák forrása is lehet. Hagyományosan mindig a nõk feladata volt a család összetartása, a
hagyományok ápolása, továbbadása a következõ generációk számára. Az együtt töltött perceket gazdagíthatja egy szé-
pen terített asztal, finom ételek és italok.
A verseny feladata, hogy a tanulók szûkebb környezetükbõl kitekintve megismerkedjenek hazánk legnagyobb idegen-
forgalmi régiójának hagyományaival, jelenével. A tantervi tananyagot ötvözve a korszerû információhordozók segítsé-
gével gyújtött ismereteiket elméletben és gyakorlatban alkalmazva számot adjanak a témával kapcsolatos tudásukról.

Téma:
Hazánk gasztronómiai öröksége, kultúrája
Az alkalomhoz terített asztal esztétikuma, textíliáinak díszítõ hímzése a népmûvészeti tájegységek tükrében
A vendéglátás és az étkezés illemtana

A verseny résztvevõi: a 19 megye egy-egy csapata, a fõváros 2 csapata, valamint a megelõzõ tanév gyõztes csapatának
iskolája, összesen 22 csapat. A csapatok 3 fõsek lehetnek, általános iskola 7. és 8. osztályának megfelelõ életkorúak.

A verseny fordulói: iskolai forduló 2009. február 7-ig, melynek feladatait a szaktanárok állítják össze. A gyõztes csapat
nevezése a megyei fordulóra az illetékes pedagógiai intézetnél 2009. február 12-ig.
Megyei forduló 2009. március 27-ig. A gyõztes csapat nevezése az országos fordulóra 2009. április 1-jéig: Széchenyi
István Általános Iskola 8600 Siófok, Kele u. 33. címre.
Országos forduló ideje: 2009. május 21–23.
Helye: Siófok, Széchenyi István Általános Iskola, Kele u. 33. Nevezési díj csapatonként 10 000 Ft.
A versennyel kapcsolatosan információ kérhetõ Somogyváriné Pajzs Klára, Széchenyi István Általános Iskola Siófok
(84) 311-503, (20) 471-7909.
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Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁYI KAR
Matematika Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
részmunkaidõben foglalkoztatott egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb feladatai:
– magas színvonalú oktatói munka kifejtése graduális és doktori képzésben,
– kapcsolódjon be a tanszék kutatómunkájába a matematikai közgazdaságtan vagy az ökonometria területén,
– vezetõ oktatóként vegyen részt az oktatáshoz kapcsolódó szervezési feladatokban, különösen a doktori szemináriu-
mok, konferenciák szervezésében és az azokhoz kapcsolódó külsõ szakmai kapcsolatok ápolásában,
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak szakmai fejlõdését.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar részmunkaidõben foglalkoztatott egyetemi adjunktusai nyújthatnak be, akik rendelkeznek okleveles
közgazdász szakirányú végzettséggel, tudományos fokozattal (doktori fokozatát legalább öt évvel korábban szerezte),
idegen nyelven is képes elõadás tartására. A pályázónak magas színvonalú hazai és nemzetközi publikációs tevékeny-
séggel és idézettséggel kell rendelkeznie. További elvárás nemzetközi konferenciákon rendszeresen tartott elõadások.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, a
pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi oktató-, kutató-, tudományos mun-
kájára, elért eredményeire is ki kell térnie. Fentieken kívül a hazai és nemzetközi szakmai, tudományszervezõi és közéle-
ti tevékenysége leírását, tudományos közleményeinek jegyzékét, valamint a tanszék által mûvelt tudományterület okta-
tásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit.
A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem
„Foglalkoztatási követelményrendszer” foglalkoztatási szabályzatában foglalt feltételeknek.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat – hite-
lesített – másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai publikációs jegyzékét, tudományos konferenciákon tartott elõadásai jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanul-
mányútjainak felsorolását,
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– pályázati jelentkezési és adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és az
egyetemi szabály szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyáról, munka-
végzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok be-
adási határidejét követõ 90 napon belül.
A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (mun-
kaidõben az egyetem humán erõforrás irodája részére) beérkeznie – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék
szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. VI. emelet 639.).
A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is
– a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok, er-
kölcsi bizonyítvány (másolatai) kivételével – meg kell küldeni.
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A pályázattal kapcsolatban részletes szakai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5158) ad, egyéb, a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123-as telefonszámon kérhetõk.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI ÉS GAZDÁLKODÁSI FAKULTÁS
GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN
két fõiskolai docensi álláshelyre

A kinevezendõ docens fõbb feladatai:
– a gazdálkodási és menedzsment alapszak, illetve az intézet által gondozott felsõfokú szakképzések tárgyainak oktatá-
sa, valamint az intézet oktató- és tudományos kutatómunkájában való részvétel, ezen belül elõadások, szemináriumok
tartása, vizsgáztatás,
– oktatási segédanyagok összeállítása, évfolyamdolgozatok, szakdolgozatok és diákköri dolgozatok témavezetése a nap-
pali és levelezõ tagozaton, pályázati munkákban való aktív részvétel.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat (PhD) megléte.

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

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

Prof. dr. Majdán János s. k.,
rektor

A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Jazz Tanszék
egyetemi docensi álláshelyének betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a jazzelmélet és a jazz-zongora címû tárgyak oktatása, részvétel a tanszék okta-
tó-nevelõ, tudományos kutatómunkájában, mûvészeti alkotótevékenységében, az egyetem belsõ szabályzatai és a tan-
székvezetõ által elõírt vezetõ oktatói teendõk ellátása, a tanszék nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, mûvésztanári szakképesítéssel, mûvészeti fokozattal (DLA) vagy azzal azonos
értékû mûvészeti díjjal, többéves zenemûvészeti felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, idegen nyelven is képesnek
kell lennie elõadás tartására, továbbá meg kell felelnie az egyetem oktatói követelményrendszere által a docensekkel
szemben támasztott követelményeknek.
A pályázatot az egyetem rektorának címezve, az egyetem fõtitkári irodájában kell leadni, a pályázati felhívás megjelené-
sétõl számított 30 napon belül. A pályázathoz csatolni kell szakmai életrajzot, a végzettséget, szakképesítést, mûvészeti
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fokozatot vagy mûvészeti díjat tartalmazó okiratok másolatát, a mûvészi alkotótevékenységet jelzõ koncertek, hangle-
mezek, mesterkurzusok stb. jegyzékét, valamint a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy pályázati anyagait az arra
jogosult egyetemi testületek és vezetõk megtekinthessék.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 120 nap.

Zenepedagógiai Tanszék
egyetemi docensi álláshelyének betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a szolfézs, zeneelmélet és karvezetés címû tárgyak oktatása, részvétel a tanszék
oktató-nevelõ, tudományos kutatómunkájában, mûvészeti alkotótevékenységében, az egyetem belsõ szabályzatai és a
tanszékvezetõ által elõírt vezetõ oktatói teendõk ellátása, a tanszék nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, mûvészeti fokozattal (DLA) vagy azzal azonos értékû mûvészeti díjjal, legalább
ötéves zenemûvészeti felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, idegen nyelven is képesnek kell lennie elõadás tartá-
sára, továbbá meg kell felelnie az egyetem oktatói követelményrendszere által a docensekkel szemben támasztott köve-
telményeknek.
A pályázatot az egyetem rektorának címezve, az egyetem fõtitkári irodájában kell leadni, a pályázati felhívás megjelené-
sétõl számított 30 napon belül. A pályázathoz csatolni kell szakmai életrajzot, a végzettséget, szakképesítést, mûvészeti
fokozatot vagy mûvészeti díjat tartalmazó okiratok másolatát, a mûvészi alkotótevékenységet jelzõ koncertek, hangle-
mezek, mesterkurzusok stb. jegyzékét, publikációs jegyzéket, valamint a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy pá-
lyázati anyagait az arra jogosult egyetemi testületek és vezetõk megtekinthessék.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 120 nap.

Karmester és Kórusvezetõ Tanszék
egyetemi docensi álláshelyének betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a vezényléstechnika – vezénylési gyakorlat, karvezetés címû tárgyak oktatása,
részvétel a tanszék oktató-nevelõ, tudományos kutatómunkájában, mûvészeti alkotótevékenységében, az egyetem belsõ
szabályzatai és a tanszékvezetõ által elõírt vezetõ oktatói teendõk ellátása, a tanszék nemzetközi kapcsolatainak
fejlesztése.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, mûvészeti fokozattal (DLA) vagy azzal azonos értékû mûvészeti díjjal, legalább
ötéves zenemûvészeti felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, idegen nyelven is képesnek kell lennie elõadás tartá-
sára, továbbá meg kell felelnie az egyetem oktatói követelményrendszere által a docensekkel szemben támasztott köve-
telményeknek. A karnagyként szerzett szakmai gyakorlat elõnyt jelent.
A pályázatot az egyetem rektorának címezve, az egyetem fõtitkári irodájában kell leadni, a pályázati felhívás megjelené-
sétõl számított 30 napon belül. A pályázathoz csatolni kell szakmai életrajzot, a végzettséget, szakképesítést, mûvészeti
fokozatot vagy mûvészeti díjat tartalmazó okiratok másolatát, a mûvészi alkotótevékenységet jelzõ koncertek, hangle-
mezek, mesterkurzusok stb. jegyzékét, publikációs jegyzéket, valamint a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy pá-
lyázati anyagait az arra jogosult egyetemi testületek és vezetõk megtekinthessék.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 120 nap.

Vonós Tanszék
egyetemi docensi álláshelyének betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a gordonka és a kamarazene fõtárgy oktatása, részvétel a tanszék oktató-nevelõ,
tudományos kutatómunkájában, mûvészeti alkotótevékenységében, az egyetem belsõ szabályzatai és a tanszékvezetõ ál-
tal elõírt vezetõ oktatói teendõk ellátása, a tanszék nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, mûvészeti fokozattal (DLA) vagy azzal azonos értékû mûvészeti díj-
jal, legalább ötéves zenemûvészeti felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, idegen nyelven is képesnek kell lennie
elõadás tartására, továbbá meg kell felelnie az egyetem oktatói követelményrendszere által a docensekkel szemben tá-
masztott követelményeknek.
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A pályázatot az egyetem rektorának címezve, az egyetem fõtitkári irodájában kell leadni, a pályázati felhívás megjelené-
sétõl számított 30 napon belül. A pályázathoz csatolni kell szakmai életrajzot, a végzettséget, szakképesítést, mûvészeti
fokozatot vagy mûvészeti díjat tartalmazó okiratok másolatát, a mûvészi alkotótevékenységet jelzõ koncertek, hangle-
mezek, mesterkurzusok stb. jegyzékét, publikációs jegyzéket, valamint a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy pá-
lyázati anyagait az arra jogosult egyetemi testületek és vezetõk megtekinthessék.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 120 nap.

Akkordikus Hangszerek Tanszék
egyetemi docensi álláshelyének betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a gitár fõtárgy oktatása, részvétel a tanszék oktató-nevelõ, tudományos kutató-
munkájában, mûvészeti alkotótevékenységében, az egyetem belsõ szabályzatai és a tanszékvezetõ által elõírt vezetõ ok-
tatói teendõk ellátása, a tanszék nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, mûvészeti fokozattal (DLA) vagy azzal azonos értékû mûvészeti díj-
jal, legalább ötéves zenemûvészeti felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, idegen nyelven is képesnek kell lennie
elõadás tartására, továbbá meg kell felelnie az egyetem oktatói követelményrendszere által a docensekkel szemben tá-
masztott követelményeknek.
A pályázatot az egyetem rektorának címezve, az egyetem fõtitkári irodájában kell leadni, a pályázati felhívás megjelené-
sétõl számított 30 napon belül. A pályázathoz csatolni kell szakmai életrajzot, a végzettséget, szakképesítést, mûvészeti
fokozatot vagy mûvészeti díjat tartalmazó okiratok másolatát, a mûvészi alkotótevékenységet jelzõ koncertek, hangle-
mezek, mesterkurzusok stb. jegyzékét, publikációs jegyzéket, valamint a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy pá-
lyázati anyagait az arra jogosult egyetemi testületek és vezetõk megtekinthessék.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 120 nap.

Zeneszerzés Tanszék
egyetemi docensi álláshelyének betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a formatan és analízis, a XX. századi zenei stílusok és más tantárgyak oktatása,
részvétel a tanszék oktató-nevelõ, tudományos kutatómunkájában, mûvészeti alkotótevékenységében, az egyetem belsõ
szabályzatai és a tanszékvezetõ által elõírt vezetõ oktatói teendõk ellátása, a tanszék nemzetközi kapcsolatainak fejlesz-
tése.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, mûvészeti fokozattal (DLA) vagy azzal azonos értékû mûvészeti díj-
jal, legalább ötéves zenemûvészeti felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie, idegen nyelven is képesnek kell lennie
elõadás tartására, továbbá meg kell felelnie az egyetem oktatói követelményrendszere által a docensekkel szemben tá-
masztott követelményeknek.
A pályázatot az egyetem rektorának címezve, az egyetem fõtitkári irodájában kell leadni, a pályázati felhívás megjelené-
sétõl számított 30 napon belül. A pályázathoz csatolni kell szakmai életrajzot, a végzettséget, szakképesítést, mûvészeti
fokozatot vagy mûvészeti díjat tartalmazó okiratok másolatát, a mûvészi alkotótevékenységet jelzõ koncertek, hangle-
mezek, mesterkurzusok stb. jegyzékét, publikációs jegyzéket, valamint a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy pá-
lyázati anyagait az arra jogosult egyetemi testületek és vezetõk megtekinthessék.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 120 nap.

gazdasági fõigazgatói megbízás betöltésére

A gazdasági fõigazgató feladata az egyetem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátásának meg-
szervezése, irányítása és ellenõrzése, a hatályos jogszabályi és szabályzati rendelkezéseknek megfelelõen, valamint az
egyetem Gazdasági Fõigazgatóságának irányítása.
A gazdasági fõigazgatót, a szenátus állásfoglalását figyelembe véve, a rektor javaslata alapján, az oktatási és kulturális
miniszter bízza meg.
A pályázónak büntetlen elõélettel, közgazdaság-tudományi egyetemi végzettséggel, többéves egyetemi felsõvezetõi
gyakorlattal kell rendelkeznie. A költségvetési szervek gazdálkodásában, valamint a magánszektorban szerzett gyakor-
lat és a tárgyalóképes angolnyelv-tudás elõnyt jelent.
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A pályázathoz mellékelni kell szakmai életrajzot, a végzettséget és a szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
valamint a pályázó arra vonatkozó hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásá-
ban részt vevõ egyetemi testületek és vezetõk megismerhessék. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó fenti megbí-
zásra vonatkozó elképzeléseit, programját.
A pályázatot a rektorhoz címezve, a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 30 napon belül az egyetem fõtitkári iro-
dájába kell benyújtani (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az egyetem fõtit-
kára ad (dr. Bankó Sándor, 462-4657).
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított 120 nap.

Dr. Batta András s. k.,
egyetemi tanár, rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladatkörébe tartozik: a karon folyó képzési, tudományos, kutatási, személyzeti, igazgatási és gazdasági mun-
ka irányítása, a kar képviselete egyetemi, illetõleg más fórumok elõtt.
Pályázhatnak azok az egyetemi tanárok és docensek, akik a kar fõ képzési területeinek megfelelõ okleveles egyetemi
(mérnöki vagy építész) végzettséggel és tudományos fokozattal rendelkeznek, valamint birtokában vannak legalább egy
világnyelv tárgyalóképes ismeretének, széles körû és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek, elkötelezettsé-
get éreznek a PTE érvényben lévõ intézményfejlesztési tervének megvalósítására, ismerik a PTE szervezeti és mûködési
szabályzatát, és ennek betartásával képesek egy integrált egyetem keretei között mûködõ mûszaki kar átfogó irányításá-
ra, a kar szellemi és anyagi javainak fejlesztésére.
A dékáni megbízás 2009. január 1-jétõl 2013. december 31-ig szól.
A pályázati anyag pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást iga-
zoló okiratok másolatából, publikációs jegyzékbõl (az eddigi szakmai tevékenység teljes, jegyzékszerû ismertetésébõl),
a vezetõi feladattal kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetésébõl áll, illetve tar-
talmaznia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá a PTE foglal-
koztatási követelményrendszer 22. számú melléklete szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
A pályázatokat a PTE honlapján történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának
címezve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

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

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

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

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

ÁMK Nikosz Beloian-
nisz Általános Iskola
és Óvoda
2455 Beloiannisz,
Rákóczi u. 26–28.
Tel./fax: (25) 225-109

Óvoda
2455 Beloiannisz,
Petõfi u. 1.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, öt év
elsõsorban óvodában,
óvodapedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: óvodában szer-
zett vezetõi gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
30 napot követõen azonnal.

Óvodafenntartó
Társulás
7072 Diósberény,
Iskola u. 9.

Napraforgó Óvoda
(Kindergarten)
7072 Diósberény,
Iskola u. 9.

Felsõfokú német nem-
zetiségi óvodapedagó-
gusi képzettség,
intézményvezetõ szak-
képzettség (vagy folya-
matban lévõ képzés).
Elõny: ötéves szakmai
és vezetõi gyak.

A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat megjelenését
követõ 30. napot követõ elsõ
társulási ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
képzési okirat hiteles másolata,
kézzel írott szakmai ön, adatvé-
delmi nyilatkozat.
A pályázatot ajánlott külde-
ményként vagy személyesen le-
het benyújtani.
Pc: Tillmann András László
társulási elnök
7072 Diósberény,
Iskola u. 9.
Tel./fax: (74) 548-051.
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Térségi Közös Igazgatá-
sú Közoktatási Intéz-
mény Igazgatótanácsa
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 3.
Tel.: (62) 259-167

Hétszínvirág Óvoda
6760 Kistelek,
Petõfi u. 28.

Szivárvány Óvoda
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 1.

Csizmazia György
Óvoda
6769 Pusztaszer,
Kossuth u. 55.

Napsugár Napközi
Otthonos Óvoda
6768 Baks,
Rózsa u. 1.

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

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig,
hat évre szól.
Pehi: 2008. okt. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettségeket igazoló doku-
mentumok hiteles másolatát.
A pályázatot zárt borítékban
„Tagintézmény-vezetõi pályá-
zat” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Faragó Klára igazgató
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 3.

Körzeti Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda Igazgatója
7472 Szentbalázs,
Fõ u. 33.

Napközi Otthonos
Óvoda
7472 Szentbalázs

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

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

Tura Város Önkormány-
zatának Képviselõ-
testülete
2194 Tura,
Petõfi S. tér 1.

I. Számú Napközi
Otthonos Óvoda
2194 Tura,
Kossuth L. út 36.

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülésen.
Juttatás: vp. 300%.
A pályázathoz csatolni kell: iga-
zolás szakmai gyakorlatról,
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc: Tura Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala
2194 Tura,
Petõfi S. tér 1.
f: polgármesteri hivatal jegyzõje
Tel.: (28) 581-020
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Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

BOLYART Mûvészeti
Oktató Kht.
1094 Budapest,
Tompa u. 8.
Tel.: (70) 232-0092

Aquincum-Szántó
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
(ASAMI)
2095 Pilisszántó,
Petõfi u. 37.
részmunkaidõs igazgató

Szakirányú egyetemi,
esetleg fõiskolai v.
Minimum 5 év szgy.
Elõny: vezetõi gyak.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázatot a fenntartó és
az iskola mûvészeti tanácsa bí-
rálja el.
Pc: Bólya Annamária intéz-
ményfenntartó,
1094 Budapest,
Tompa u. 8.

Füzesgyarmat Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5525 Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1.

Kossuth Lajos Általá-
nos és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
5525 Füzesgyarmat,
Széchenyi u. 2.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., öt év peda-
gógus-munkakörben el-
töltött szgy.
Elõny: közoktatási in-
tézményben eltöltött
vezetõi gyak., valamint
közoktatási intézmény-
vezetõi szakképzettség
és szakvizsga

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
1-jétõl.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
A pályázatot zárt borítékban,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Várkonyi Imre polgármester
5525 Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1.

Térségi Közös Igazgatá-
sú Közoktatási Intéz-
mény Igazgatótanácsa
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 3.
Tel.: (62) 259-167

Kisteleki Általános
Iskola
6760 Kistelek,
Petõfi u. 9.

Csizmazia György
Általános Iskola
6769 Pusztaszer,
Kossuth u. 38.

Baksi Általános Iskola
6768 Baks,
Fõ u. 82.

Rózsaliget Kollégium
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 4.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig, hat
évre szól.
Pehi: 2008. okt. 31.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettségeket igazoló dokumentu-
mok hiteles másolatát.
A pályázatot zárt borítékban,
„Tagintézmény-vezetõi pályá-
zat” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Faragó Klára igazgató
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 3.

24. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2801



1. 2. 3. 4.

Tolcsva Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3934 Tolcsva,
Szabadság tér 16.

Általános Iskola
3934 Tolcsva,
Kossuth L. u. 37.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább öt-
éves pedagógus-mun-
kakörben eltöltött
jogviszony.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Juttatás: vp. 250%, ruhaköltség-té-
rítés: pótlékalap 120%-a, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: községi önkormányzat jegy-
zõje
3934 Tolcsva,
Szabadság tér 16.

Tura Város Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tülete
2194 Tura,
Petõfi S. tér 1.

Hevesy György Általá-
nos Iskola
2194 Tura,
Hevesy György u. 1.

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás: vp: 300%.
A pályázathoz csatolni kell: igazo-
lás szakmai gyakorlatról, szakmai
ön., adatvédelmi nyilatkozat.
Pc: Tura Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala
2194 Tura,
Petõfi S. tér 1.
f: polgármesteri hivatal jegyzõje
Tel.: (28) 581-020

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

Kandó Kálmán Közle-
kedési Szakközépisko-
la, Gimnázium és Dr.
Béres József Kollégium
4625 Záhony,
Kárpát út 4.

Egyetemi szintû v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga, közok-
tatás-vezetõi
szakképesítés, élõ ide-
gen nyelv ismerete és
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., a végzettséget ta-
núsító eredeti oklevelet, okleve-
leket vagy annak, ill. azoknak
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát, korábbi munkaviszonyokra
vonatkozó igazolásokat.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen, zárt borítékban,
írásban és CD-n kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei fõjegyzõ
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzati Hivatal In-
tézményfenntartói és Humán
Osztály, Gergely Zsolt osztály-
vezetõ-helyettes
Tel.: (42) 599-540.
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A megyei közgyûlés fenntartja
azt a jogát, hogy megfelelõ pá-
lyázók hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Perényi Péter Általános
Iskola, Készségfejlesz-
tõ Speciális Szakiskola
és Kollégium
4823 Nagydobos,
Fõ út 45.

Oligofrénpedagógiai
vagy értelmileg akadá-
lyozottak pedagógiája
szakos gyógypedagó-
giai tanári v. és szak-
képzettség, legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga közok-
tatás-vezetõi
szakképesítéssel, élõ
idegennyelv-ismeret és
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., a végzettséget ta-
núsító eredeti oklevelet, okleve-
leket vagy annak, ill. azoknak
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát, korábbi munkaviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, a veze-
tési program egy A/4 oldal terje-
delmû összefoglalóját.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen, zárt borítékban,
írásban és CD-n kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei fõjegyzõ
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzati Hivatal
Intézményfenntartói és Humán
Osztály, Gergely Zsolt osztály-
vezetõ-helyettes
Tel.: (42) 599-540.
A megyei közgyûlés fenntartja
azt a jogát, hogy megfelelõ pá-
lyázók hiányában a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Egyéb vezetõi állások

Budapest Fõváros XVI.
Kerületi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1163 Budapest,
Havashalom u. 43.

Budapest Fõváros XVI.
Kerületi Önkormányzat
Egyesített Bölcsõde
1163 Budapest,
Kolozs u. 36.
Az intézmény tevé-
kenységi köre: gyerme-
kek napközbeni ellátása

Orvos, pszichológus,
pedagógus intézetveze-
tõ, szakoktató, védõnõ,
felsõfokú szociális
alapvégzettség, a gyer-
mekvédelem területén
szerzett legalább ötéves
felsõfokú v. vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletének I. rész
2/b. pontban felsorolt
végzettségek valame-
lyikének megléte

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2013. nov. 1-jéig
szól.
Pehi: 2008. okt. 15.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai életrajz, adat-
védelmi nyilatkozat, nyilatkozat
arról, hogy az 1997. évi XXXI.
tv. 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok a pályá-
zóval szemben nem áll fenn, a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a pályázat elbírálása nyilvános
vagy zárt ülés keretében történ-
jen.
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A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban, „Pályázat az
Egyesített Bölcsõde intézmény-
vezetõi álláshelyére” megjelölés-
sel ellátva kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros XVI. Ke-
rületi Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának Szociális és
Egészségügyi Ügyosztálya
1163 Budapest,
Havashalom u. 43.

Csorna Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9300 Csorna,
Szt. István tér 22.

Szociális és Gyermek-
jóléti Központ Gyer-
mekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat
9300 Csorna,
Szent István tér 17.
intézményvezetõ
családgondozói felada-
tok ellátására

Felsõfokú szociális
alapvégzettség (általá-
nos szociális munkás,
szociális munkás, szo-
ciális szervezõ, szociál-
politikus, szociál-
pedagógus), legalább
öt év felsõfokú végzett-
séget vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi
ellátás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. szept. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60. nap.
A pályázatokat elõkészítõ bizott-
ság véleményezi, amely a kiírt
feltételeknek megfelelõ pályázó-
kat személyesen meghallgatja.
Az elõkészítõ bizottság, vala-
mint Csorna Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete
szociális és egészségügyi bizott-
ságának véleményezését követõ-
en a képviselõ-testület dönt.
A pályázathoz csatolni kell: va-
gyonnyilatkozat, szakmai élet-
rajz, adatvédelmi nyilatkozat,
nyilatkozat arról, hogy a gyer-
mekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8)
bekezdésében meghatározott ki-
záró ok vele szemben nem áll
fenn, nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul-e a pályázat elbírálá-
sára vonatkozó elõterjesztésnek
a szociális és egészségügyi bi-
zottság, illetve a képviselõ-testü-
let nyilvános ülésén történõ
tárgyalásához, nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elnyerése ese-
tén, megbízásával egyidejûleg a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényben elõírt vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségé-
nek eleget tesz.
A pályázatot postai úton, ajánlott
küldeményként „Családgondo-
zó, az intézmény vezetésére
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vonatkozó magasabb vezetõi
megbízással” megjelöléssel el-
látva kell benyújtani.
f: dr. Turi György polgármester
Tel.: (96) 590-112.

Decs Nagyközség Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
7144 Decs,
Fõ u. 23.

Általános Mûvelõdési
Központ
7144 Decs,
Haladás u. 1.
igazgató

Szakirányú v., öt év
szgy., pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60. nap.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Decs Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatala.
A borítékra kérjük ráírni: „Veze-
tõi pályázat”.

Térségi Közös Igazgatá-
sú Közoktatási Intéz-
mény Igazgatótanácsa
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 3.
Tel.: (62) 259-167

Térségi Közös Igazga-
tású Intézmény Egysé-
ges Pedagógiai
Szakszolgálat
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 4.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig,
hat évre szól.
Pehi: 2008. okt. 31.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettségeket igazoló dokumentu-
mok hiteles másolatát.
A pályázatot zárt borítékban,
„Tagintézmény-vezetõi pályá-
zat” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Faragó Klára igazgató
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyûlés fõ-
jegyzõje
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.

Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Önkor-
mányzat Területi
Gyermekvédelmi Köz-
pontja
4400 Nyíregyháza,
Vasvári Pál u. 3.

Felsõfokú szociális
alapvégzettség, peda-
gógus, pszichológus
vagy mentálhigiénés
szakember, gyermek-
és ifjúságvédelmi ta-
nácsadó, jogi szakokle-
veles családvédelmi
tanácsadó, szociális
igazgatásszervezõ, szo-
ciális menedzser okle-
véllel rendelkezõ:
jogász, igazgatásszer-
vezõ, szociológus, köz-
gazdász
szociálpolitikai szakon,
szociális szakvizsga
vagy annak a megbí-
zást követõ két éven

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. szept. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, végzettséget ta-
núsító okirat(ok) közjegyzõ által
hitelesített másolata(i), szociális
szakvizsga-bizonyítvány hiteles
másolata vagy a pályázó nyilat-
kozata arról, hogy a vezetõi
megbízást követõ két éven belül
vállalja a szociális szakvizsga le-
tételét, személyes adatok kezelé-
sére vonatkozó nyilatkozat.
A pályázó nyilatkozata, amely
szerint a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról
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belüli megszerzésére
történõ kötelezettség-
vállalás, legalább öt év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
ill. közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: szociális szak-
vizsga-bizonyítvány
megléte, egy idegen
nyelv ismerete

szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázó zárt
vagy nyilvános ülésen kéri a pá-
lyázat illetékes bizottságok és a
megyei közgyûlés által történõ
elbírálását.
A pályázatot postai úton, ajánlott
küldeményként, egy eredeti és
egy másolati példányban, „Pá-
lyázat a Területi Gyermekvédel-
mi Központ igazgatói álláshelye
betöltésére” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatár-Bereg me-
gye fõjegyzõje
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzati Hivatal In-
tézményfenntartói és Humán
Osztálya
Tel.: (42) 599-550
A megyei közgyûlés fenntartja
jogát, hogy megfelelõ pályázat
hiányában a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

Izsák Imre Általános
Mûvelõdési Központ
8900 Zalaegerszeg,
Szivárvány tér 1–3.

Gazdasági vezetõ Szakirányú felsõfokú
v.
Felsõfokú szakirányú
v. (pénzügyi számviteli
fõiskola vagy mérleg-
képes könyvelõ és fel-
sõfokú diploma),
költségvetési intéz-
ménynél gazdasá-
gi-pénzügyi területen
szerzett gyak.
Szervezõi tapasztalat,
számítógépes felhasz-
nálói (számviteli/pénz-
ügyi szoftver)
ismeretek

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tától számított 15 napon belül.
A pályázat eredményérõl az
érintettek írásbeli értesítést kap-
nak.
Az eredménytelen pályázók pá-
lyázati anyagát az értesítéssel
egyidejûleg visszaküldjük.
A pályázat benyújtásának tényét
és annak tartalmát bizalmasan
kezeljük.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó jelenlegi munkájáról
szóló tájékoztatást.
A pályázathoz mellékelni kell:
részletes ön.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
f. ÁMK igazgatója
Tel./fax: (92) 511-927,
(30) 254-1315
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Pályázati felhívás
pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30.

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Almásfüzitõ, Sün Ba-
lázs Óvoda
2931 Almásfüzitõ,
Petõfi S. u. 7.

Óvodapedagógus Felsõfokú iskolai v. és
óvodapedagógusi képe-
sítés.
Elõny: érvényes egész-
ségügyi könyv.

ÁEI: 2008. nov. 1.
Pehi: 2008. okt. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., iskolai végzettsé-
get, képzettséget tanúsító okira-
tok, oklevelek hiteles másolata,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal, valamint a
munkakör megnevezésével el-
látva kell benyújtani.
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Napközi Otthonos
Óvoda
9169 Barbacs,
József Attila u. 29.

Óvodapedagógus Fõiskolai v., alapszintû
ECDL, elhivatottság,
határozott, magabiztos
kapcsolatteremtõ és
konfliktusfeloldó-ké-
pesség.
Elvárt kompetenciák:
aktív tevékenység a falu
és az óvoda életében.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a személyes meghallgatá-
sok és a pályázatok bírálata után
az intézmény vezetõje dönt.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban számmal ellátva
(21/2008.) valamint a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani, ill. Elektronikus úton
Gellér Jánosné részére.
e-mail: marina7@freemail.hu
f: Gellén Jánosné
Tel.: (96) 270-105

Hétszínvirág Mûvészeti
Óvoda
1039 Budapest,
Medgyessy F. u. 1.
e-mail: medgy-o@
kszki.obuda.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtás utáni 15 nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

Városmajori Óvodák
1122 Budapest,
Városmajor u. 59/B.
Tel.: 202-2566,
20/317-0614
e-mail: ovodavezeto@
varosmajorovi.bp12.hu

2 fõ
Óvodapedagógus

1 fõ dajka

Fõiskolai v.
Orvosi alkalmasság

Középiskola/gimnázium,
Orvosi alkalmasság

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.
A pályázatot postai és elektroni-
kus úton kell benyújtani.

Mackós Óvoda
1126 Budapest, Német-
völgyi út 46.

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól, négy hónap próbaidõ kikö-
tésével.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.
e-mail: postamester@mackoso-
voda.aexdelero.net

Köztársaság utcai
Óvoda
2700 Cegléd,
Köztársaság u. 18.

Köztáraság Utcai
Óvoda
2700 Cegléd,
Köztársaság u. 18.
Óvodapedagógus

Köztársaság Utcai
Óvoda Tagóvodája
2700 Cegléd,
Fûtõház u. 6.
Óvodapedagógus

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: 2008. okt. 30.
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Ady Endre Utcai Óvoda
2700 Cegléd,
Ady E. u. 3–5.

Ady Endre Utcai Óvo-
da Malom Téri Tag-
óvodája
2700 Cegléd,
Malom tér 1.
Óvodapedagógus

Ady Endre Utcai
Óvoda
2700 Cegléd,
Ady E. u. 3–5.
Óvodapedagógus

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.

Ady Endre Utcai
Óvoda Deák Téri
Tagóvodája
2700 Cegléd,
Deák tér 2.
Óvodai dajka

Dajkaképzõ ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.

Lövész Utcai Óvoda
2700 Cegléd,
Lövész u. 2.

Lövész Utcai Óvoda
Szép Utcai Tagóvodája
2700 Cegléd,
Szép u. 34–36.
Óvodapedagógus

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.

Széchenyi Úti Óvoda
2700 Cegléd,
Széchenyi út 14.

Széchenyi Úti Óvoda
Budai Úti Tagóvodája
2700 Cegléd,
Külsõ Budai út 10.
Óvodapedagógus

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. nov. 15.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pbhi: 2008. okt. 15.

Szabó István Általános
Iskola és Óvoda
8372 Cserszegtomaj,
Iskola u. 17.
Tel./fax: (83) 330-003
e-mail: sziacs@axele-
ro.hu

2 fõ óvónõ Fõiskolai v.
Elõny: gyógypedagógu-
si v., cserszegtomaji la-
kos

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.

Bartók-Babits Utcai
Óvoda
4031 Debrecen,
Bartók Béla út 78.
Tel./fax: (52) 417-858

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
f: Illés Jánosné óvodavezetõ
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Fertõd Város Napközi
Otthonos Óvoda
9451 Röjtökmuzsaj,
Röjtöki út 19.

Röjtökmuzsaji Tagin-
tézmény Óvodája
Óvónõ

Óvónõképzõ fõiskolai
v., legalább 3–5 év
szakmai tapasztalat.
Elõny: német nyelvbõl
nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás.
Óvodai gyakorlat, kü-
lönbözõ pedagógiai
módszerekben való jár-
tasság, legalább 3–5 év
szakmai tapasztalat.
Felhasználói szintû MS
Office (irodai alkalma-
zások). Egyéb óvodá-
ban hasznosítható
ismeretek, hobbi: (drá-
mapedagógiai ismere-
tek, természetjárás,
mozgásfejlesztés, hang-
szeres zenélés, néptánc
stb.)

ÁEI: azonnal.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a személyes meghallga-
tások és a pályázatok bírálata
után az óvodavezetõ-helyettes
javaslata alapján az intézmény
vezetõje dönt.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szakmai elképzelé-
sek összefoglalása.
A pályázatot postai úton „óvó-
nõi pályázat” megjelöléssel el-
látva kell benyújtani.
f: Kreiterné Kovács Jolán
Tel.: (99) 370-544

Napközi Otthonos
Óvoda
2183 Galgamácsa,
Vasút u. 6.
Tel./fax: (27) 489-025

Váckisújfalui Tagóvoda
2185 Váckisújfalu,
Kossuth L. u. 23.
Óvodapedagógus

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Máté Istvánné óvodavezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
2183 Galgamácsa,
Vasút u. 6.
Dajka

Szakirányú szakkép-
zettség

Arany János Általános
Iskola,
Óvoda és Bölcsõde
igazgatótanácsa
6120 Kiskunmajsa,
Fõ u. 69.

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követõ
10. nap.

Önálló Napközi Ottho-
nos Óvoda
4264 Nyírábrány,
Hajnal u. 3.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Zilahi Istvánné óvodavezetõ.
Tel.: (52) 208-013

Körzeti Általános Iskola
és Óvoda
3743 Ormosbánya,
Fõ út 2.
Tel.: (48) 569-205
Fax: (48) 569-206
e-mail: ormosisk@free-
mail.hu

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2008. nov. 1.
Pbhi: 2008. okt. 22.
Pehi: 2008. okt. 29.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettségrõl szóló bizo-
nyítványok hiteles másolatát is.
A pályázatot írásban, postai
úton kell benyújtani.
Pc: Folyaminé Tomori Tünde
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József Attila Közös
Igazgatású Általános
Iskola és Óvoda
2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás király u. 14.
Tel.: (25) 507-750
(25) 507-751
e-mail: iskola@jozsefa-
pszaabolcs-sulinet.hu

2 fõ óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól
GYES-en lévõ helyett, három
hónap próbaidõ kikötésével.
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc., f: Kocsis József igazgató.

Árpád Úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Árpád u. 5.

Óvónõ Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2010. jún. 30-ig szól.

Tarka-barka Óvoda
1192 Budapest,
Dobó Katica u. 73.

Dajka Általános iskolai v.,
elõny: dajkaképzõi v.
Gyermekek iránti elkö-
telezettség, együttmû-
ködõ-képesség.

ÁEI: azonnal.
(Határozatlan idejû szerzõdés
lehetõsége a próbaidõ után)
f: Tel: 357-0147
e-mail: tarkabarka@ovoda.kis-
pest.hu

Kuruc Utcai Óvoda
4028 Debrecen,
Kuruc u. 22–30.

Dajka Elõny: dajkai
szakképesítés

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól. (4 hónap próbaidõ)
Pc: Kuruc Utcai Óvoda vezetõje
4028 Debrecen, Kuruc u. 22–30.

Tolna Utcai Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Tolna u. 1.
Tel.: (22) 315-592

Dajka Dajka v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton vagy
elektronikus úton kérjük benyúj-
tani.
e-mail: postamester@tolnaiovi.
t-online.hu

Tanító, tanár

Abai Gimnázium
és Kollégium
8127 Aba,
Béke tér 1.

Földrajz–környezettan
szakos tanár, kollégiu-
mi nevelõ

Egyetem, földrajz–kör-
nyezettan, földrajz ok-
tatása legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat.
Elõny: alternatív peda-
gógia legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat.

ÁEI: 2008. azonnal.
A megbízás 2009. aug. 1-jéig
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (1/P/2008) valamint a
munkakör megnevezésével el-
látva kell beküldeni.

Angol szakos tanár Egyetem, angolnyelv-
tanári szak

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. szept. 1-jéig
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (4/P/2008) valamint a
munkakör megnevezésével el-
látva kell beküldeni.
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Magyar szakos ta-
nár–kollégiumi nevelõ

Egyetem, magyar tanári
szak.
Elõny: kollégiumi neve-
lõi szakmai tapasztalat,
legalább 1–3 év szak-
mai tapasztalat.
Fazekas oktatói v., népi
játszóház vezetõi v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (2/P/2008) valamint a
munkakör megnevezésével el-
látva kell beküldeni.

Informatika szakos
tanár

Egyetem, informatika.
Elõny: egyetem, mate-
matika szakos tanár

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. szept. 1-jéig
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (3/P/2008) valamint a
munkakör megnevezésével el-
látva kell beküldeni.

Német szakos tanár Egyetem, németnyelv-
tanári szak

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. szept. 1-jéig
szól.
A pályázathoz postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (5/P/2008) valamint a
munkakör megnevezésével el-
látva kell beküldeni.

Aggteleki Általános
Iskola
3759 Aggtelek,
Kossuth út 12.
Tel.: (48) 503-212
Fax: (48) 503-213
e-mail: aggtisk@agg-
tisk.sulinet.hu

Matematika–földrajz
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Aggteleki Általános Iskola
igazgatója

Gõöz József Általános
Iskola, Napközi Ottho-
nos Óvoda és Könyvtár
3841 Aszaló, Rákóczi út
72.
Tel.: (46) 596-214

Gyógypedagógus
Tanulásban akadályo-
zottak pedagógiája szak

Napközis nevelõ

Könyvtáros

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
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Petõfi Sándor Gimná-
zium, Gépészeti
Szakközépiskola
és Kollégium
2170 Aszód,
Hatvani út 3.
Tel./fax: (28) 400-006,
(28) 500-545

Mûszaki tanár Egyetemi vagy fõisko-
lai v.
Gépész, gépgyártástech-
nológia szakon. Jártas-
ság CNC- technológia,
AutoCAD, robottechni-
ka, számítástechnika
használatában.
Elõny: gazdasági, mi-
nõségbiztosítási, mun-
kajogi ismeretek

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.
f: Kovács Ferenc mûszaki igaz-
gatóhelyettes.
Tel.: (28) 500-545 vagy az aláb-
bi címe: kovacs48@gmail.com
A pályázatot írásban, postai
úton kell benyújtani.

Békéssámson Községi
Általános Iskola
5946 Békéssámson,
Andrássy u. 41.

Matematika–kémia sza-
kos tanár

testnevelés–bármely
szakos tanár

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú szakképzett-
ség.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Juttatás: szl., étkh.
Pc: Batáné Mátó Teodóra igaz-
gató.
F: tel.: (68) 470-032 (keddi na-
pokon)
(30) 496-7666

Zugligeti Általános
Iskola
1121 Budapest,
Zugligeti út 113.
Tel.: 274-4313

Rajtanár– általános is-
kola 5-8 évfolyam
(részmunkaidõs)

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
fõiskolai szintû felsõfo-
kú iskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Zugligeti Általános Iskola
igazgatója

Eötvös József Általános
Iskola
1191 Budapest,
Eötvös u. 13.
Tel.: 357-0077
e-mail: eotvos@isko-
la.kispest.hu

Napközis nevelõ (alsó
tagozat)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
Juttatás: étkh.
Pc: Végh Judit igazgató.

Kapocs Általános és
Magyar–Angol Két
Tannyelvû Iskola
1188 Budapest,
Kapocs u. 56.
Tel./fax: 295-4629
Tel.: 290-7353
e-mail: kapocsisko-
la@kapocsiskola.hu

Földrajz–testnevelés
szakos tanár

ÁEI: azonnal.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.

Szent István Általános
Iskola
1051 Budapest,
Szent István tér 13–14.

Számítástechnika–an-
gol, vagy számítástech-
nika–bármely szakos
tanár és könyvtáros ta-
nár

Szakirányú v. Pc: Molloné dr. Balog Éva igaz-
gató
Tel.: (30) 491-2843
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Molnár Ferenc Általá-
nos Iskola
1095 Budapest, Mester
u. 19.

Angol szakos pedagó-
gus (4–8. osztályig)

tanító–gyógypedagógus
(oligofrénpedagógiai
szakos)

Elõny: Meixner-mód-
szer gyakorlati isme-
rete.

ÁEI: azonnal.
A megbízás három évre szól
(szerzõdéssel)

ÁEI: azonnal.

Kandó Téri Általános
Iskola
1182 Budapest,
Kandó tér
Tel.: 292-2864
e-mail: altkando@exter-
net.hu

Matematika–kémia sza-
kos tanár

Fõiskolai v., min. 2 év
szgy.

ÁEI: azonnal.
f: Magyar Márta igazgató

Elsõ Óbudai Általános
Iskola
1033 Budapest,
Vörösvári út 93.

Informatika tanár Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás részfoglalkozású.
Pc: az iskola címén
e-mail: vorosvari-a@kszki.obu-
da.hu
f: tel.: (388-6900 vagy 367-2410

Napközis tanító és né-
met tanítás

Fõiskolai v., német
nemzetiségi mûveltség-
terület

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól, elõreláthatólag egy év.
Pc: az iskolai címén
e-mail: vorosvari-a@kszki.obu-
da.hu
f: tel.: 388-6900 vagy 367-2410

Vajda Péter Ének-zenei
Általános és Sportiskola
1089 Budapest, Vajda
Péter u. 25–31.

Napközis nevelõ Tanítói v., elõny: test-
nevelõi vagy sportszak-
mai v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Szontagh Pál igazgató

félállású németnyelv-
tanár

németnyelv-tanári fõis-
kolai vagy egyetemi v.

Damjanich János Általá-
nos Iskola
5462 Cibakháza,
Czibak Imre tér 40.
Tel./fax: (56) 577-003
Tel.: (56) 577-004
e-mail: damjanichisk.ig
@pr.hu

Magyar–bármely sza-
kos tanár

Szakirányú v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: tp., étkh.
Pc: Kertész Iván iskolaigazgató
5462 Cibakháza, Czibak Imre
tér 40.

Baross Gábor Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
Tel.: (52) 471-798
Fax: (52) 534-207

Angol–bármely szakos
tanár

informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc., f: Mátyás Tibor igazgató
Tel.: (52) 471-811
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Kinizsi Pál Általános
Iskola
4028 Debrecen,
Kuruc u. 32–42.

Németnyelv-szakos ta-
nár

Fõiskola, németnyelv
szakos tanári v.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani „németnyelv-szakos ta-
nár” megjelöléssel.
f: dr. Saáryné Pásztor Zsuzsanna
Tel.: (52) 534-386

Angolnyelv-szakos ta-
nár

Fõiskola, angol nyelv,
vagy fõiskola, tanító,
angol mûveltségterületi
képzéssel. Legalább há-
rom év szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig ha-
tározott idõre szól.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani „tanító angol mûveltség
területi képzéssel, ill. angolnyelv-
szakos tanár” megjelöléssel.
f: dr. Saáryné Pásztor Zsuzsanna
Tel.: (52) 534-386

Kereskedelmi és Ven-
déglátó-ipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
4027 Debrecen, Vénkert
u. 2.

Matematika–informati-
ka szakos középiskolai
tanár

Szakirányú egyetemi v.
Elõny: legalább három-
éves középiskolában
szerzett gyak.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap.

matematika szakos ta-
nár (részmunkaidõben)

magyar–történelem
szakos tanár

angol szakos tanár

angol szakos tanár
(részmunkaidõben)

biológia–kémia szakos
tanár

kémia-bármely szakos
tanár (részmunkaidõ-
ben)

2 fõ német szakos tanár
(helyettesítésre)

gazdasági szaktanár szakirányú felsõfokú v.,
elõny: legalább három-
éves középiskolában
szerzett gyak.

szakács szakoktató szakirányú felsõfokú v.,
vagy mestervizsga,
elõny: legalább három-
éves középiskolában
szerzett gyak.
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kereskedelmi szakok-
tató

szakirányú felsõfokú v.,
szakoktató szak., vagy
mestervizsga, elõny:
legalább hároméves kö-
zépiskolában szerzett
szgy.

vendéglátó-szaktanár
(helyettesítésre)

fõiskolai vagy egyetemi
szakirányú v., elõny:
legalább hároméves,
középiskolában szerzett
gyak.

Gárdonyi Géza Közös
Fenntartású Általános és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Iskola
8460 Devecser,
Várkert 1.

Angol–német, vagy an-
gol–informatika szakos
tanár

matematika–informati-
ka szakos tanár

Szakirányú v. ÁEI: azonnal.

Dobozi Általános Iskola
5624 Doboz,
Kossuth tér 15.

Angol–matematika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
f: telefonon és személyesen le-
het.
Tel.: (66) 268-298

Duna Menti Közoktatási
Társulás Óvodája, Álta-
lános és Mûvészeti Is-
kolája
6328 Dunapataj,
Kalocsai út 2.

Zongoratanár

magánénektanár (óra-
adó)

hegedû (óraadó)

fafúvó (óraadó)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

Tel.: (78) 425-034
Fax: (78) 425-065

Lorántffy Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
2400 Dunaújváros,
Radnóti M. út 6.
Tel./fax: (25) 437-025

3 fõ kollégiumi nevelõ-
tanár

matematika–bármely
szakos tanár

matematika–informati-
ka szakos tanár

testnevelés–földrajz
szakos tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.

fodrászoktató szakmai és fõiskolai v.
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Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Géza Fejedelem Ipari
Szakképzõ Iskolája
2500 Esztergom,
Budai Nagy Antal u. 38.

Informatikatanár

angolnyelv-tanár

építészmérnök tanár

épületgépész mérnökta-
nár

mûszaki szakoktató
(fémipar területre)

Egyetemi v.

szakképzettség és szak-
oktatói v., vagy szakirá-
nyú fõiskolai v., vagy
szakirányú v., érettségi
és mestervizsga

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.
Pc: Nádasi László igazgató
Tel.: (33) 510-002
(33) 510-003
Fax: (33) 510-008
e-mail: nadasil@citromail.hu

mûszaki szakoktató

németnyelv-tanár

gáz-, víz- és fûtésszere-
lés, légtechnika-szerelés
területre, hegesztõvizs-
gával, szakképzettség és
szakoktatói v., vagy
szakirányú fõiskolai v.,
vagy szakirányú v.,
érettségi és mestervizsga

egyetemi v.
elõny: kémia másodszak

Deák Ferenc Gimnázium
4900 Fehérgyarmat,
Kiss Ernõ u. 3.
Tel.: (44) 510-055

Angol nyelvtanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: szl., étkh.
Pc: iskolaigazgató
f: tel.: (44) 510-055

Kodály Zoltán Zeneis-
kola
2360 Gyál,
Bartók Béla út 75.
Tel./fax: (29) 344-026

Zongora (félállásban)
Ütõ (félállásban)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: azonnal
Juttatás: étkh.
Pc: Tóth István igazgató

Általános Mûvelõdési
Központ
2821 Gyermely,
Iskola u. 10–12.

Magyar–ének, vagy
magyar–bármely sza-
kos tanár

A munkakörbe tartozó,
ill. a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
magyar és bármely sza-
kos tanári állás

Fõiskola, magyar és
bármely szak, tanári pá-
lyán eltöltött legalább
1–3 év szakmai tapasz-
talat.
Vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása.
Elõny: angol nyelvbõl
nyelvvizsga.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani az adatbázisban szerep-
lõ (85/2008.) azonosító számmal
és a munkakör megnevezésével.
f: Gábor Lajosné
Tel.: (20) 973-7082

kémia–fizika szakos ta-
nár (részmunkaidõ, te-
heti öt óra)

fõiskolai v.
Tanári pályán eltöltött
legalább 1–3 év szak-
mai tapasztalat, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: angol nyelvbõl
nyelvvizsga, felhaszná-
lói szintû ECDL, tech-
nika szakos v.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani az adatbázisban szerep-
lõ (86/2008.) azonosító számmal
és a munkakör megnevezésével
vagy e-mailen
gaborzsuzsa@mail.tvnet.hu
f: Gábor Lajosné
Tel.: (20) 973-7082
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Barcsa János Általános
Iskola
4080 Hajdúnánás,
Polgári u. 71.
Tel./fax: (52) 381-260
e-mail: barcsaja-
nos@freemail.hu

Matematika–kémia sza-
kos tanár vagy

matematika–testnevelés
szakos tanár

Fõiskolai v.
Elõny: három év gyak.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc: Józsi-Tóth Sándorné igazga-
tó

Széchenyi István Köz-
gazdasági és Informati-
kai Szakközépiskola
3000 Hatvan,
Bajcsy-Zs. u. 6.

Közgazdász szakos ta-
nár

matematika szakos ta-
nár

biológia szakos tanár

informatika szakos ta-
nár

rajz szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc., f: igazgató
Tel.: (37) 341-594

Damjanich János Szak-
középiskola, Szakiskola
és Kollégium
3000 Hatvan,
Vécsey u. 2/A.

Angolnyelv-tanár Fõiskolai v. A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
f: tel.: (37) 342-844

Lippay Lajos Alsójász-
sági Óvodai, Iskolai és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Központ
5054 Jászalsószent-
györgy,
Rákóczi út 1.
Tel./fax: (57) 456-013,
(70) 398-4829

Történelem–testnevelés
vagy történelem–bioló-
gia vagy történe-
lem–angol szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Tarnai Mihály igazgató

Szentannai Sámuel Me-
zõgazdasági Szakközép-
iskola, Gimnázium és
Kollégium
5300 Karcag,
Szentannai Sámuel u. 18.
5301 Pf. 53
e-mail: sztannai@exter-
net.hu

Angol–bármely szakos
tanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. okt. 15.
A pályázatot írásban, ajánlott
postai küldeményként kell be-
nyújtani.
Pc., f: Gyökeres Sándor
igazgató.
Tel./fax: (59) 312-744

Apáczai Csere János Ál-
talános Iskola
5331 Kenderes,
Szent István út 36.

Biológia–technika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
f: Szûcs Pálné igazgató.
Tel./fax: (59) 528-034,
(20) 945-1524
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Térségi Közös Igazgatá-
sú Közoktatási Intéz-
mény
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 3.
Tel./fax: (62) 259-228

Baksi Általános Iskola
tagintézmény
6768 Baks,
Fõ u. 82.
Tel.: (82) 269-375
Angol szakos nyelvta-
nár (részmunkaidõs ha-
tározott idõre szóló
kinevezés)

gyógypedagógus

napközis tanár

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.
Pc: Faragó Klára igazgató

Térségi Közös Igazgatá-
sú Közoktatási Intéz-
mény
6760 Kistelek,
Ifjúság tér 3.
Tel./fax: (62) 259-228

Kisteleki Általános Is-
kola tagintézmény
6760 Kistelek,
Tel.: (62) 259-233
napközis tanár vagy ta-
nító

angol szakos nyelvtanár

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pc: Faragó Klára igazgató

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Nagy László
Szakképzõ Iskola, Gim-
názium és Kollégium
5340 Kunhegyes,
Kossuth út 15–17.
Tel.: (59) 530-177
e-mail: igazgato@nagy-
laszlo-khegyes.sulinet.hu

Kõmûves szakoktató Fõiskolai v., kõmûves
szakmai v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., szsz.
Pc: Kun Istvánné igazgató

NOKI Általános Mûve-
lõdési Központ
2235 Mende,
Forrás köz 1.

NOKI ÁMK Általános
Iskola
2241 Úri,
Rákóczi u. 35.

Informatika szakos ta-
nár (részmunkaidõ, heti
9 óra)

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal (I/1-249/2008.) és a
munkakör megnevezésével el-
látva kell benyújtani.

NOKI ÁMK Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2235 Mende,
Forrás köz 1.
(a munkakörbe tartozó,
ill. a vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
változó munkahelyen)
Furulya–fuvola szakos
tanár (részmunkaidõ,
heti 10 óra)

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal (I/1-248/2008.) és a
munkakör megnevezésével el-
látva kell benyújtani.
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NOKI ÁMK Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2235 Mende,
Forrás köz 1.
(a munkakörbe tartozó,
ill. a vezetõi megbízás-
sal járó lényeges fel-
adatok: változó
munkahelyen)
szintetizátor szakos ta-
nár

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal (I/1-247/2008.) és a
munkakör megnevezésével el-
látva kell benyújtani.

NOKI ÁMK Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2235 Mende,
Forrás köz 1.
(részmunkaidõ, heti 18
órás, változó munkahe-
lyen szolfézs–zongora
szakos tanár

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal (I/1-246/2008.) és a
munkakör megnevezésével el-
látva kell benyújtani.

Általános Mûvelõdési
Központ Mezõtár-
kány–Egerfarmos
3375 Mezõtárkány,
Kossuth út 54–56.

Magyar–angol szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás elõreláthatólag
2010. aug. 31-ig határozott idõ-
re szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Általános Mûvelõdési Köz-
pont Mezõtárkány–Egerfarmos
igazgatója
Tel.: (36) 491-996

Számítástechnika–an-
gol szakos tanár, vagy
számítástechnika–mate-
matika szakos tanár

ÁEI: azonnal.
A megbízás elõreláthatólag egy
év határozott idõre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Általános Mûvelõdési
Központ Mezõtárkány–Egerfar-
mos igazgatója
Tel.: (36) 491-996

2820 OKTATÁSI KÖZLÖNY 24. szám



1. 2. 3. 4.

Szemere Bertalan Szak-
középiskola, Szakiskola
és Kollégium
3529 Miskolc,
Ifjúság u. 16–20.
Tel.: (46) 365-912

Informatika szakos ta-
nár

fizika–bármely szakos
tanár

mérnöktanár (közleke-
dési szakterület, autó-
elektronikai szakmák
oktatására)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pc: dr. Kavecsánszki Gyula
igazgató.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

Szterényi József Szak-
középiskola és Szakis-
kola
2200 Monor,
Ipar u. 2.
Tel.: (29) 412-756
Fax: (29) 412-120

Matematikatanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., utazásiköltség-té-
rítés
Pc: Hangyásné Farkas Ágnes
igazgató

Haller János Általános
Szakközép- és Szakis-
kola
9200 Mosonmagyaróvár,
Mosonvár u. 15.
Tel.: (96) 213-222
Tel./fax: (96) 211-743

Informatika szakos ál-
talános iskolai tanár

Tanárképzõ fõiskola,
vagy egyetem szakirá-
nyú v.
Informatika szak+v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

testnevelés szakos álta-
lános iskolai tanár

tanárképzõ fõiskolai v.,
középfokú német nyelv-
vizsga

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., németnyelvvizsga-
bizonyítvány

Csuha Antal Általános
Iskola
4485 Nagyhalász,
Arany J. u. 9.

Tanító–bármely szakos
nevelõ

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., utazásiköltség-té-
rítés
Pc: Petró László igazgató

Zsigmond Vilmos és
Széchenyi István Szak-
képzõ Iskola
8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.

Gépész szakoktató Középfokú gépész
szakmai v., elõny: fõis-
kolai, ill. egyetemi pe-
dagógiai és szakmai v.,
valamint szakmai gyak.

ÁEI: azonnal.
A megbízással 2009. jún. 30-ig
határozott idõre szól.
Pc., f: Mérksz Andor igazgató
Antalics Dezsõ igazgatóhelyet-
tes
Tel.: (93) 518-900,
(20) 265-3895

Környezetvédelmi
szaktanár

Környezetmérnök tanár
vagy környezetmérnök
egyetemi vagy fõiskolai
v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. aug. 31-ig ha-
tározott idõre szól.
Pc., f: Mérksz Andor igazgató
Antalics Dezsõ igazgatóhelyet-
tes
Tel.: (93) 518-900,
(20) 265-3895
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Építõipari szaktanár
(ács-állványozó, épü-
letburkoló kõmûves,
szobafestõ-mázoló és
tapétázó)

Építészmérnök tanár
vagy építészmérnök
vagy építészmérnök
egyetemi vagy fõiskolai
v.

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Óvoda
4962 Nagyszekeres,
Toldi út 7.

Matematika–ének,
vagy matematika–fizi-
ka szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: angol nyelv ok-
tatása.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre egy
tanévre szól.
Részmunkaidõ (12 óra/hét)
2009-tõl a feltételek változhat-
nak.
Juttatás: étkh., szl.
Pc: Páler Endre igazgató

Petõfi Sándor Általános
Iskola
8248 Nemesvámos,
Kossuth u. 22.
Tel./fax: (88) 505-600

Számítástechnika–ké-
mia szakos tanár

némettanár (részmun-
kaidõs kinevezéssel)

ének–rajz szakos tanár
(részmunkaidõs kineve-
zéssel)

Fõiskolai v.

fõiskolai v.
Elõny: nemzetiségi ki-
egészítõ v.

fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pc: iskola igazgatója

Ábrányi Emil Általános
Iskola
4264 Nyírábrány,
Iskola u. 8.
Tel./fax: (52) 208-006

Német szakos tanár
(részmunkaidõben/12
óra)

Szakirányú felsõfokú v.
(5–8 évf. tanításához)

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: hi-
teles om.
Pc., f: Szõllõsi Lászlóné iskola-
igazgató
Tel.: (52) 596-022

I. István Szakképzõ Is-
kola
7030 Paks,
Birító I.
Tel.: (75) 311-278

Gépészmérnök

földrajz–bármely sza-
kos tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.,
CAD-CAM ismeret

szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Jelentkezés írásban.

Erkel Ferenc Ének-ze-
nei Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
8500 Pápa,
Korona u. 29.

Angol szakos nyelvta-
nár

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól három hónap próbaidõ ki-
kötésével.
Pc: Schmidt Dezsõné igazgató

Aquincum-Szántó Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény (ASAMI)
2095 Pilisszántó,
Petõfi u. 37.

Gitártanár, fafúvós ta-
nár, ütõtanár, zongora-
tanár, szolfézstanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: azonnal.
Pc: Bólya Annamária intéz-
ményfenntartó
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József Attila Közös
Igazgatású Általános Is-
kola és Óvoda
2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás király u. 14.
Tel.: (25) 507-750,
(25) 507-751
e-mail: iskola@jozse-
fa-pusztaszabolcs.suli-
net.hu

1 fõ magyar–német–
biológia–kémia–rajz
vagy/és

1 fõ német–bioló-
gia–kémia–rajz vagy és

1 fõ biológia–kémia
szakos tanár

1 fõ logopédus (határo-
zott idõre három hónap
próbaidõ kikötésével)

Szakirányú fõiskolai v.
szakmai gyakorlat.
Elõny: többszakosság

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc., f: Kocsis József igazgató

Zrínyi Ilona Általános
Iskola
6722 Szeged,
Mérey u. 3.
Tel.: (62) 547-022

Napközis tanító Szakirányú fõiskolai v.
(tanító)
Elõny: pályakezdõ.

ÁEI: azonnal.

II. Rákóczi Ferenc Böl-
csõde, Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium
és Szakközépiskola
3170 Szécsény,
Rákóczi út 90.

Informatika szakos ta-
nár

angolnyelv-szakos ta-
nár

Egyetemi szintû tanári
v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
f. tel.: (32) 370-131,
(32) 372-490

József Attila Középis-
kolai Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Széchenyi u. 13.

Kollégiumi nevelõtanár Egyetemi v., reál szak.
Elõny: matematika

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., szsz.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz.

Belvárosi I. István Kö-
zépiskola
8000 Székesfehérvár,
Várkört 31.
Tel.: (22) 314-183

Matematika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre, he-
lyettesítésre szól.

testnevelés szakos tanár ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.

angol nyelv–bármely
szakos tanár

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.

Angolnyelv-szakos ta-
nár

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.

magyar nyelv és iroda-
lom–angolnyelv szakos
tanár

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
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magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.

közgazdász tanár ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.

ének-zenei szakos tanár ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre,
50%-os munkaidõre szól.

Széchenyi István Gim-
názium és Általános Is-
kola Alternatív
Gimnáziumi Tagintéz-
mény
5000 Szolnok, Széche-
nyi István krt. 16.

Matematika–bármely
szakos tanár

biológia–bármely sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Deák László Igazgató.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig ha-
tározott idõre szól, részmunka-
idõben.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Deák László igazgató

Ruhaipari Szakközép-
és Szakiskola
5000 Szolnok,
Áchim András út 12–14.

Matematika–fizika sza-
kos tanár

Egyetemi v., 3–5 év
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., adatvé-
delmi nyilatkozat.
Pc: dr. Tóth Andrásné igazgató.

Sárberki Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Sárberki-ltp. 503.
Tel.: (34) 311-292

Angolnyelv-tanár,
énektanár

Szakirányú fõiskolai,
egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig ha-
tározott idõre szól.
A pályázatot postai úton, szemé-
lyesen, vagy elektronikus úton
kell benyújtani.
e-mail: sarberki@freemail.hu

Fellner Jakab Általános
Iskola, Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Sárberek

Szerkezetlakatos mû-
szaki szakoktató

villamosipari szakok-
tató

géplakatos mûszaki
szakoktató

Szakirányú középisko-
lai vagy fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc: iskolaigazgató
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épületgépész (közpon-
tifûtés-vízvezetékszere-
lõ) mûszaki szakoktató

építõipari szakoktató
(kõmûves)

szakirányú középiskolai
vagy fõiskolai v., elõny:
mestervizsga

Cházár András
Többcélú Közoktatási
Intézmény
2600 Vác,
Március 15. tér 6.
Tel.: (27) 502-186

Mûszaki tanár Fõiskola, könnyûipari,
ruhaipari szak.
Oktatási területén szer-
zett legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat, ön-
álló munkavégzés, jó
szintû szakmai felké-
szültség.
Elõny: felhasználói
szintû MS Windows
NT/2000/XP

ÁEI: azonnal.
Pc: Horákné Kovács Mária igaz-
gató.
f: Vargáné Nagy Anna mûszaki
igazgató helyettes.

Utazótanár Fõiskola, szurdopeda-
gógiai szakos gyógype-
dagógus, B kategóriás
jogosítvány.
Elõny: felhasználói
szintû MS Windows
NT/2000/XP szakmai
tapasztalat a hallássé-
rültek nevelése-oktatása
terén, agilitás, munkabí-
rás, szociális érzékeny-
ség.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pc: Horákné Kovács Mária igaz-
gató.
f: Sándor Lívia mûszaki intéz-
ményegység-vezetõ.

Földváry Károly Általá-
nos Iskola
2600 Vác,
Nagymezõ u. 14.

Tanító (napközibe)

ének–bármely szakos
tanár

Fõiskolai, tanítói v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

Eötvös József Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi út 6–12.

Matematika–angol sza-
kos tanár

informatika–angol sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a beadási határidõt követõ
10 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Filep Sándor igazgató
Tel./fax: (36) 454-7227

Vecsési Zeneiskola
2220 Vecsés,
Erzsébet tér 1.

Trombitatanár (rész-
munkaidõ, heti 20 óra)

Fõiskolai v.
Pályázati feltétel: va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal (143) és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani.
f: Nagy Klára
Tel.: (29) 352-193
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Gyulaffy László Általá-
nos Iskola
8412 Veszprém-Gyula-
firátót,
Vízi u. 24.
Tel.: (88) 457-045
e-mail: gyulaffy@gyu-
laffy-gyratot.sulinet.hu

Matematika–kémia sza-
kos tanár

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2009. jan. 2.
Pc: Mágedliné Kiss Eleonóra
igazgató

informatika–technika
szakos tanár (részmun-
kaidõben)

felsõfokú szakirányú v.,
elõny: rendszergazda
feladatkör vállalása,
mellyel az állás teljes
munkaidõssé tehetõ

ÁEI: azonnal.
Pc: Mágedliné Kiss Eleonóra
igazgató

Öveges József Általános
Mûvelõdési Központ
8900 Zalaegerszeg,
Iskola u. 1.
Tel.: (92) 596-693

Biológia–kémia szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Domján István igazgató

Egyéb állások

Abai Gimnázium
és Kollégium
8127 Aba,
Béke tér 1.

Iskolatitkár Fõiskolai v., mûvelõ-
désszervezõ, felhaszná-
lói szintû MS Office
(irodai alkalmazások)

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal (6/P/2008.) valamint a
munkakör megnevezésével el-
látva kell benyújtani.

Szily Kálmán Két
Tannyelvû Mûszaki
Középiskola, Szakiskola
és Kollégium
1097 Budapest,
Timót u. 3.

Pedagógus, fejlesztõ-
pedagógus

Fõiskola, pedagógus,
tehetség és fejlesz-
tés-szakvizsga, oktatás
területén, pedagó-
gus-munkakörben leg-
alább öt év feletti szgy.

ÁEI: azonnal.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a beérkezett pályázato-
kat a személyügyi elõadó formai
és tartalmi szempontból ellenõr-
zi, majd a munkáltatói jogkört
gyakorló személy dönt az alkal-
mazásról.
A pályázathoz csatolni kell:
munkaviszonyokról igazolások
(munkakönyv), nyugdíjas esetén
nyugdíj határozat.
Egy évnél nem régebbi tüdõszû-
rõ lelet.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító
számmal: (2/2008.), valamint a
munkakör megnevezésével el-
látva kell benyújtani.
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Hallássérültek Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye
4031 Debrecen,
Széchenyi u. 60.
Tel.: (52) 531-766
Fax: (52) 412-191

Gyógypedagógiai
asszisztens
Munkaköri feladatok:
általános iskolai tanu-
lók felügyelete, fejlesz-
tése

Gyógypedagógiai
asszisztens v.

ÁEI: 2008. okt. 11.
A megbízás határozott idõre, he-
lyettesítésre szól.
Pehi: megjelenést követõ 45.
nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

Petõfi Sándor Általános
Iskola
2500 Esztergom,
Petõfi S. u. 20.
Tel.: (33) 500-705
Fax: (33) 500-706

Fejlesztõpedagógus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: igazgató

Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztõ Speciá-
lis Szakiskola és Diákott-
hon
3578 Girincs,
Rákóczi út 1.
e-mail: altisk.diakotthon.
girincs@t-online.hu

Gyermek- és ifjúsági
felelõs

Felsõfokú képesítés,
gyógypedagógiai
tanárképzõ fõiskola
MS Office felhasználói
szintû ismerete, jó kom-
munikációs készség.

ÁEI: azonnal.
A megbízás elõreláthatólag
2012-ig határozott idõre szól.
f: Kányási Hedvig
Tel.: (49) 459-829

Általános Mûvelõdési
Központ
2821 Gyermely,
Iskola u. 10–12.

Szabadidõszerve-
zõ-könyvtáros

Fõiskolai v., szabad-
idõ-szervezés legalább
egy-három év szakmai
tapasztalat.
Felhasználói szintû MS
Windows NT/2000/XP,
felhasználói szintû in-
ternetes alkalmazások,
B kategóriás jogosít-
vány.
Vagyonnyilatkozat-téte-
li eljárás lefolytatása.
Elõny: fõiskola, könyv-
tárosi v.
Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû szervezõ-
készség, kreativitás

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., egy hónapnál nem
régebbi b.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: 84/2008., valamint a
munkakör megnevezésével el-
látva kell benyújtani, illetve
elektronikus úton az alábbi cí-
men lehet benyújtani.
e-mail: gaborzsu-
zsa@mail.tvnet.hu

Kováts Mihály Általá-
nos Iskola
5300 Karcag,
Kálvin u. 9.
Tel./fax: (59) 503-416
e-mail: kovatsalt.isk@
kovats-karcag.sulinet.hu

Szociálpedagógus Felsõfokú v., szakirá-
nyú szociálpedagógus
szak

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázatok beérkezése
után azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
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Nevelési Tanácsadó
8360 Keszthely,
Kisfaludy u. 2.
Tel.: (83) 311-066,
(30) 216-3944

Pszichológusi vagy
gyógypedagógusi félál-
lás

Szakirányú felsõfokú
v., kistérségi terület el-
látására.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettségrõl szóló bizo-
nyítványok hiteles másolatát is.
A pályázatot írásban, postai
úton kell benyújtani a munkakör
megnevezésével.
Pc: Fa Ágnes igazgató

Benedek Elek Általános
Iskola, Elõkészítõ Spe-
ciális Szakiskola és Kol-
légium
2840 Oroszlány,
Eszterházy u. 102.
Tel./fax: (34) 361-044

Gyógypedagógus

gyógypedagógiai
asszisztens

Fõiskolai v., gyógype-
dagógus

felsõfokú képesítés,
gyógypedagógiai
asszisztens v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
2009. jún. 30-ig szól.
A pályázatot postai úton az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: 427/2008. és a mun-
kakör megnevezésével ellátva
kell benyújtani, vagy elektroni-
kus úton az alábbi címen.
e-mail: iskola@bene-
dek-olany.sulinet.hu címre Ve-
cserdi Jenõné részére

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormány-
zata Nevelési Tanács-
adó Intézet
8000 Székesfehérvár,
Salétrom u. 4–6.
Tel.: (22) 328-688

Pszichológus

kistérségi feladatokat
ellátó pszichológus

2 fõ iskolapszichológus

Pszichológus egyetemi
diploma.
Elõny: szakvizsga, há-
roméves pszichológusi
gyak., számítógépes fel-
használói ismeretek
(Word, Excel)

ÁEI: azonnal.
f: dr. Laczkó Ildikó igazgató.

Széchenyi István Gimná-
zium és Általános Iskola
Alternatív Gimnáziumi
Tagintézmény
5000 Szolnok, Széche-
nyi István krt. 16.

Iskolatitkár Min. érettségi.
Felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeretek.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Deák László igazgató

Aranyhíd Nevelési-Ok-
tatási Integrációs Köz-
pont Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola
és Speciális Szakiskola
9700 Szombathely,
Dózsa u. 6.
Tel./fax: (94) 327-955
e-mail: aranyhid@ arany-
hid-szhely.sulinet.hu

Logopédus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Fellner Jakab Általános
Iskola, Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Sárberek

Adminisztrátor Középiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc: iskolaigazgató.
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Közlemény
bizonyítványérvénytelenítésekrõl

A Török János Mezõgazdasági és Egészségügyi Szakképzõ Iskola nyilvántartásában szereplõ PTL 020871-PTL 020875
sorszámig, PTL 020862, PTL 020863, PTL 020885-PTL 020887-ig, PTL 020876-PTL 020898-ig, PTL 000006 sorszá-
mú A.Tü. 9033-100/új szakiskolai bizonyítványok 2008. június 14-ei hatállyal érvénytelenné váltak.

Szabóné Danicskó Erzsébet s. k.,
igazgató

Közlemény
bizonyítványok érvénytelenítésérõl

A szegedi Tömörkény István Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskolában az alábbi bizonyítványok kerültek kiselejte-
zésre:

Bizonyítvány megnevezése Bizonyítvány sorszáma
1. szakközépiskolai PTK 033437
2. szakközépiskolai PTK 021466
3. szakközépiskolai PTK 020483
4. gimnáziumi PTL 044161
5. szakképzõ PTK 007267
6. érettségi P44C 092257
7. érettségi P44C 092281
8. érettségi P44D 019566
9. érettségi P44D 019592
10. érettségi P44D 019654
11. érettségi P44D 019643
12. gimnáziumi (elveszett!) PTJ 021043

Kühn János s. k.,
igazgató
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Zárás után érkezett közlemények,
pályázati felhívások

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére
történõ jogosultság elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a szakképzésrõl
szóló 1993. évi LXXVI. törvény 13. §-ának (1) bekezdése,
valamint a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság
feltételeirõl szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet alapján
pályázatot hirdet a szakképzést folytató jogi személyiség-
gel rendelkezõ intézmények, egyéni vállalkozók részére a
szakmai vizsga szervezésére való jogosultság elnyerése.

A pályázattal elnyerhetõ vizsgaszervezési jogosultság a
kihirdetõ rendeletben meghatározott idõponttól 2012. jú-
nius 30-ig érvényes.

A pályázat kiírója:

Oktatási és Kulturális Minisztérium

A pályázat lebonyolítója:

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

1. Pályázatot adhat be:

Az a szakképzést folytató intézmény, amely
a) jogi személyiséggel rendelkezik vagy egyéni vállal-

kozó,
b) szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. tör-

vény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában meghatározott fel-
nõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, és
nyilvántartásba vétele óta legalább 2 év eltelt, továbbá a
pályázatban megjelölt szakképesítés(ek) területén leg-
alább két év képzésszervezési gyakorlattal is rendelkezik,

c) eleget tett – az Fktv. 9. §-ának (5) bekezdésében
meghatározott módon, a nyilvántartásba vételtõl számítva
kétévenként – a tevékenységérõl szóló beszámolási köte-
lezettségének,

d) intézménynek nincs az illetékes adó- és vámhatóság
által nyilvántartott, lejárt köztartozása,

e) nem áll csõd-, felszámolási, illetve végelszámolási
eljárás alatt,

f) az Fktv. szerint akkreditált.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell (kitöltési útmutató
alapján):

a) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelettel, továbbá az Országos Képzési
Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ fel-
vétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelettel kihirdetett Országos Képzési Jegyzékben sze-
replõ azon szakképesítések megnevezését és OKJ azonosí-
tó számát, amelyekre a vizsgaszervezési jogot meg kívánja
szerezni [A 3. számú melléklet tartalmazza a 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelettel kihirdetett azon szakképesítések

körét, amely a hatályos jogszabályok szerint az oktatási és
kulturális miniszter hatáskörébe tartozik.],

b) azon – a 97/2005. (XII. 25.) OGY határozatban meg-
határozott – tervezési statisztikai régió megnevezését,
amelyben a vizsgaszervezési tevékenységet el kívánja
látni,

c) szakképzéssel kapcsolatos tevékenysége adatokon
alapuló bemutatását, valamint azt, hogy tevékenységében
milyen arányt képvisel a szakképzés,

d) szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi
adatokat tartalmazó bemutatását,

e) az alkalmazott minõségirányítási rendszer bemutatá-
sát, különös tekintettel a vizsgaszervezési tevékenységre
vonatkozó minõségirányítási folyamatokra,

f) a szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemuta-
tását (a szervezetben elfoglalt helyét, irányítását, az e célra
rendelkezésre álló személyi, tárgyi különös tekintettel az
ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító
feltételeket, a szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül
felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének,
szakmai gyakorlatának, betöltött munkakörének ismerte-
tését),

g) a vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges
tárgyi feltételek biztosításának módját és részletes bemu-
tatását,

h) a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ, jogsza-
bályban meghatározott rendelkezések megtartására, vala-
mint a szakmai vizsgáztatási tevékenység folyamatos vég-
zésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

i) a javító és pótló szakmai vizsgák megszervezésének
módját.

3. A pályázathoz mellékelni kell (kitöltési útmutató
alapján):

a) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a köz-
hasznú társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsá-
tott, a pályázat kiírását megelõzõ 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, egyéb pályázók esetében – a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében
nevesített felsõoktatási intézmények kivételével – a pályá-
zó egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okiratá-
nak (alapító okiratának, alapszabályának) fenntartó által
hitelesített másolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalko-
zói igazolvány hiteles másolatát és a nyilvántartásukra
illetékes önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolását
arról, hogy a vállalkozó a nyilvántartásukban szerepel,

b) az Fktv. 8. §-ának (5) bekezdésében meghatározott,
a nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány vagy
igazolás hiteles másolatát,

c) a nyilvántartást vezetõ Igazolását arról, hogy a pá-
lyázó az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerint a kétéves tevé-
kenységérõl szóló beszámolót benyújtotta,

d) annak igazolását, hogy a szakmai vizsga vizsgatevé-
kenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak,

e) gazdasági társaság és egyéni vállalkozó esetén a te-
rületileg illetékes gazdasági kamara, illetõleg – ahol a
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szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illeté-
kességébe – a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.) 14. §-ának (2) bekezdésében
foglaltak szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által
kijelölt szakmai szervezet melléklet szerinti igazolását, ar-
ról, hogy a vizsgatevékenységek lebonyolításához szüksé-
ges, rendelkezésre álló tárgyi feltételek a jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelnek,

f) annak igazolását, hogy a pályázónak nincs az illeté-
kes adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozása vagy
lejárt köztartozása,

g) amennyiben a pályázó a csõdeljárásról és felszámo-
lási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a
cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszá-
molásról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozó
szervezet, arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem folyik
ellene csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás,

h) a FAT-akkreditációs tanúsítvány másolatát, vala-
mint

i) a 34/2003. (XII. 21.) OM rendeletben elõírt statiszti-
kai tervezési régiónkénti 26 ezer Ft bírálati díj befizetésé-
rõl szóló igazolást.

A pályázat benyújtásakor bírálati díjat kell fizetni
az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet MÁK 10032000-
01744277-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszám-
lájára. Az átutalásra rá kell írni: „VIZSGASZERVEZÉS
2008”. Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet a befizetett
bírálati díjról számlát állít ki a befizetõ részére.

4. A pályázathoz csatolható dokumentumok:

a) a képzési és vizsgaszervezési tevékenységgel kap-
csolatos referenciák,

b) a vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs vezetõ EU
irányelveknek megfelelõ szerkezetû szakmai önéletrajza
(az NSZFI honlapjáról letölthetõ),

c) a hatósági, illetve a szakmai ellenõrzés jegyzõköny-
veinek másolata.

5. A pályázat benyújtásával összefüggõ tudnivalók, a
pályázat formai követelményei:

a) A pályázat kizárólag az Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet honlapjáról www.ofi.hu. Internet-címen, a „Vizs-
gaszervezõi pályázatok” menüpont alatt letölthetõ „Pályá-
zati dokumentáció” formátumában fogadható el. A pályá-
zatot az ugyanitt letölthetõ kitöltési útmutató szerint kell
elkészíteni. A pályázatnak nyomtatott formában az alábbi
részeket kell tartalmaznia a következõ sorrendben: 1. elõ-
lap, 2. az útmutató szerint kitöltött pályázati adatlap, 3. kö-
telezõen csatolandó mellékletek, 4. nem kötelezõen csato-
landó mellékletek.

b) A pályázatokat papír alapon, pályázott régiónként
3 példányban – amibõl legalább egy példányon eredeti,
cégszerû aláírás szerepel és minden oldala szignált – kell
benyújtani, valamint elektronikusan a vizsgajog@ofi.hu
címre is meg kell küldeni. A borítékon fel kell tüntetni a
„VIZSGASZERVEZÉS 2008.” megnevezést. A határidõ

után benyújtott vagy postára adott pályázatok nem kerül-
nek értékelésre.

c) Amennyiben a pályázó a vizsgaszervezési tevékeny-
séget több tervezési statisztikai régió területén is el kívánja
látni, mindegyik régió vonatkozásában külön pályázatot
kell benyújtania, és valamennyi pályázaton fel kell tüntet-
nie az összesen benyújtott pályázata számát. Ebben az
esetben a mellékleteket csak az egyik pályázathoz kell csa-
tolnia. A többi pályázathoz a mellékletek fénymásolatban
is csatolhatóak, azonban a pályázaton fel kell tüntetni,
hogy mely régióra benyújtott pályázathoz csatolta a mel-
lékleteket.

d) A pályázó csak olyan – az oktatási és kulturális mi-
niszter hatáskörébe tartozó – OKJ-s szakképesítések vo-
natkozásában nyújthat be vizsgaszervezési jog megszerzé-
sére irányuló pályázatot, amelyek képzésére a nyilvántar-
tási tanúsítvány alapján jogosult.

A pályázati kiírásban nem érintett kérdésekben a szak-
mai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl
szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet elõírásait kell irány-
mutatónak tekinteni.

6. Kapcsolatfelvétel

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ a vizsga-
jog@ofi.hu címen.

Az írásban feltett kérdések az OFI honlapján kerülnek
megválaszolásra.

7. A pályázat benyújtásának határideje és helye:

A pályázat benyújtásának ideje: a Magyar Közlönyben
történõ közzétételtõl számított 60 nap.

A pályázatok benyújtásának helye:
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 120
A postán feladott pályázat esetén a postabélyegzõ dátu-

mának kell megfelelnie a határidõ napjának.
A pályázatok személyesen is benyújthatók a fenti címen

munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.
Érvényes pályázatnak csak az a határidõre beérkezett

pályázat tekinthetõ, amelyet a jelen kiíráshoz tartozó Pá-
lyázati dokumentáció letöltésével és az abban foglaltak
alapján készítettek el, és mellékletként tartalmazza az elõ-
írt nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentu-
mokat.

8. A pályázat elbírálása:

a) A pályázatok elbírálására az oktatási és kulturális
miniszter öt fõbõl álló bíráló bizottságot hoz létre az alábbi
szervezetek képviselõibõl:

– Felnõttképzõk Szövetsége (egy fõ),
– a szakképesítés szerint illetékes gazdasági kamara,

illetõleg – ha a szakképesítés nem tartozik gazdasági
kamara hatáskörébe – a szakképesítésért felelõs miniszter
által kijelölt szakmai szervezet, illetve szakmai kamara
(egy fõ),
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– az Oktatási Hivatal (egy fõ),

– az Oktatási és Kulturális Minisztérium (két fõ),

és az OFI útján gondoskodik annak mûködtetésérõl.
b) A pályázatok formai és tartalmi szempontok alapján

kerülnek értékelésre.

c) A pályázati kiírásban elõírt dokumentumok tekinte-
tében hiánypótlásra a felszólítás kézhezvételétõl számított
7 napon belül van lehetõség.

d) A formai követelményeknek megfelelõ pályázatok
közül azok nyerhetnek vizsgaszervezési jogosultságot,

amelyek a 1. számú melléklet szerinti értékelésben leg-
alább 75 pontot érnek el.

e) A pályázatokban valótlan adatok, információk köz-
lése megtévesztésnek minõsül és automatikus kizárást
eredményez.

f) A pályázat eredményérõl a pályázók az oktatási és
kulturális miniszternek a Magyar Közlönyben megjelenõ
rendeletébõl értesülhetnek.

A pályázaton nyertes szakmai vizsga szervezõjének a
feladatait a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
határozza meg.
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MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

Értékelõ lap

Értékelési szempont
Maximálisan adható

pontszám
Elért pontszám

Tevékenységében a szakképzés súlya 10

Vizsgaszervezési gyakorlat 10

Referenciákból megállapítható szakképzési és vizsgaszervezési tevékenység 15

A vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek:

– minõségbiztosítási tanúsítvány megléte 5

– a vizsgaszervezõ egység vezetõjének, dolgozóinak szakmai felkészültsége 15

– az irattározás, titkosítás, õrzés feltételei 5

– gyakorlati vizsga tárgyi feltételei, minõsége 15

– rendelkezik-e a pályázott régió egészére kiterjedõ hálózattal 5

– a vizsgáztatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek valamennyi hely-
színen biztosítottak-e

20

Összesen: 100

2. számú melléklet

Formai követelmények

1. A pályázó önálló jogi személyiséggel rendelkezik vagy egyéni vállalkozó:

Igen Nem

2. A pályázat kötelezõ tartalmi elemei:

Van Nincs

a) Pályázott szakképesítések megnevezése, OKJ száma

b) Pályázott régió(k) megnevezése

c) Szakképzési tevékenység bemutatása

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenység bemutatása vagy nyilatkozat arról hogy korábban
erre nem volt feljogosítva

e) Folyamatban lévõ vagy elfogadott minõségbiztosítási rendszer bemutatása

f) Vizsgaszervezõ egység bemutatása
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g) Szakmai vizsga szervezéséért felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének,
szakmai gyakorlatának ismertetése

h) A gyakorlati vizsgarész tárgyi feltételeinek bemutatása

i) A vizsgaszervezési jogszabályi elõírások megtartására irányuló kötelezettségvállalás

3. A pályázat kötelezõ mellékletei:

Van Nincs

a) Cégkivonat, cégbejegyzés, létesítõ okirat vagy vállalkozói igazolvány másolata

b) Felnõttképzési nyilvántartásba vételi tanúsítvány másolata

c) Képzési tevékenységrõl szóló kétéves beszámoló másolata

d) Gyakorlati vizsga feltételeinek meglétérõl szóló igazolás

e) Kamarai (ezek hiányában szakmai szervezeti) igazolás arról, hogy a gyakorlati
vizsga tárgyi feltételei a jogszabályban elõírtaknak megfelelnek

f) Igazolások arról, hogy nincs adó-, vám- és lejárt köztartozása

g) Ha az 1991. évi XLIL. törvény hatálya alá tartozik, nyilatkozat arról, hogy nem
áll felszámolási vagy csõdeljárás alatt

h) Bírálati díj befizetését igazoló csekk másolata

3. számú melléklet

52 7882 01 Antikváriumi szakeladó

52 8402 01 Fotóriporter

52 8419 01 Hanglemez-bemutató

52 1899 01 Hangmester/Hangtechnikus

34 7882 01 Hangosító

33 1899 02 Kaszkadõr (a tevékenység megjelölésével)

54 1899 02 Kaszkadõrszakértõ

52 8429 01 Kiadvány-szerkesztõ

52 8429 03 Korrektor

54 8425 01 Könyv- és papírrestaurátor

52 8429 01 Könyvkiadói és kottakiadói szerkesztõ

52 8422 01 Könyvtáros asszisztens

71 8407 01 Közmûvelõdési szakember I. (a tevékenység megjelölésével)

52 8407 01 Közmûvelõdési szakember II. (a tevékenység megjelölésével)

71 8407 02 Kulturális menedzser

52 8429 04 Laptördelõ és képszerkesztõ

52 3452 03 Levéltári kezelõ/iratkezelõ-irattáros (a tevékenység megjelölésével)

54 3452 01 Segédlevéltáros

54 7882 01 Mozgókép-forgalmazó és -üzemeltetõ I.

52 7882 02 Mozgókép-forgalmazó és -üzemeltetõ II.

52 1842 02 Mozgóképgyártó (a tevékenység megjelölésével)

33 7882 01 Mozigépkezelõ

52 8425 02 Múzeumi gyûjtemény- és raktárkezelõ

52 8425 03 Múzeumi preparátor

53 1852 01 Mûemléki fenntartó technikus

52 8419 02 Mûsorvezetõ, játékvezetõ, konferanszié

54 8407 01 Népijáték és kismesterségek oktatója
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52 1832 02 Pantomimes

54 1832 02 Pantomimmûvész

54 8425 02 Szakrestaurátor (a szak megjelölésével)

52 1832 03 Színész II. (segédszínész)

54 1832 03 Színész I.

31 7882 01 Színházi díszítõ, zsinóros, berendezõ és alsógépezet-kezelõ

54 1899 03 Színházi mûszaki vezetõ, szcenikus

53 5499 03 Színpadtechnikus

52 1833 01 Szórakoztató táncos (a mûfaj megjelölésével)

54 1822 01 Szórakoztató zenész I. (a mûfaj és a hangszer megjelölésével)

33 1822 01 Szórakoztató zenész II. (a mûfaj és a hangszer megjelölésével)

52 1832 04 Vers- és prózamondó

54 1832 04 Vers- és prózamondó elõadómûvész

53 5499 04 Világítástechnikus

34 7882 02 Világosító

33 1899 01 Artista

54 1832 01 Artistamûvész

52 1812 01 Bábkészítõ

52 1832 01 Bábszínész

52 7882 03 Könyvesbolti eladó

31 1812 01 Animációsfilm-rajzoló

52 1499 04 Családpedagógiai mentor

31 8999 01 Dajka

52 7899 04 Dekoratõr, kirakatrendezõ

52 1812 17 Divatstílustervezõ asszisztens

31 5293 01 Fazekas

54 1499 02 Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens

33 1499 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ

54 1499 01 Gyógypedagógiai asszisztens

52 5293 08 Hangszerkészítõ és -javító (a hangszer, illetve hangszercsoport megjelölésével)

52 3462 01 Közoktatási asszisztens

31 5292 08 Kerámiakészítõ

33 7862 02 Kultúrcikk-kereskedõ

52 7899 02 Lakberendezõ

54 3472 01 Oktatásszervezõ

52 1499 03 Pedagógiai asszisztens

31 5292 09 Porcelánkészítõ

54 8402 02 Újságíró I. (a tevékenységi terület megjelölésével)

52 8402 02 Újságíró II. (a tevékenységi terület megjelölésével)

52 1812 16 Vésnök (a tevékenység megjelölésével)

33 5293 02 Zongorahangoló (kizárólag vakok számára)
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ELÕLAP

A pályázat azonosító sorszáma: ......................................... (OFI tölti ki)

PÁLYÁZAT
az Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére

való jogosultság elnyerése

A pályázó neve: .............................................................................................................................................................

A pályázó székhely szerinti címe: .................................................................................................................................

Pályázott régió: ...............................................................................................................................................................

Pályázott szakképesítések száma: .................................................................................................................................

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti, a 3. számú mellékletben szereplõ szakképesítések közül:
Az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ szakképesítések közül:

Dátum:

PÁLYÁZATI ADATLAP
(a pályázóra vonatkozó adatokat kell értelemszerûen kitölteni)

1. A pályázó adatai

A pályázó cégszerû megnevezése:

Címe (székhelye)
város:

irányítószám:
utca/út:

megye:
házszám: emelet, ajtó:

A pályázónak a megpályázott régióban mûködõ telep-
helyének címe (ha van ilyen):

A pályázó intézményi kódja/típusa:

Telefonszáma:

Adóhatóságnak bejelentett bankszámlaszáma:

Számlavezetõ pénzintézetének neve:

Adóigazgatási azonosító száma (11 számjegy):

Statisztikai számjele (KSH száma, 17 számjegy):

A pályázó törvényes képviselõjének neve, beosztása:

Pályázott régió neve:
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A mellékleteket tartalmazó pályázat régiója:

Kapcsolattartó személy neve és elérhetõsége:

Keltezés: .....................

...........................................
cégszerû aláírás, pecsét

A pályázathoz kötelezõen kitöltendõ rovatok, nyilatkozatok, csatolandó mellékletek, igazolások

a) A szakképesítések megnevezése és OKJ azonosító száma a 37/2003. (XII. 27.) OM és az 1/2006. (II. 17.) OM rende-
let szerint, amelyekre a vizsgaszervezési jogot meg kívánja szerezni.

(A táblázat sorai korlát nélkül bõvíthetõek.
Ha korábban nem volt vizsgaszervezési jogosultsága, akkor a 3. oszlopba „új szakképesítés” írandó.)

Szakképesítés megnevezése OKJ száma
Az adott szakképesítésre korábban már rendelke-
zett vizsgaszervezési jogosultsággal (igen/nem),

mettõl meddig (rendelet száma)

b) Azon – 97/2005. (XII. 25.) OGY határozatban meghatározott – tervezési statisztikai régió megnevezése, amelyben
jelen pályázat alapján a vizsgaszervezési tevékenységet el kívánja látni.

Régió neve:
Azon további régiók megnevezése, melyekben pályázatot nyújtott be:

c) Szakképzéssel kapcsolatos tevékenységének adatokon alapuló bemutatása.

A szakképzéssel kapcsolatos tevékenység bemutatása során adja meg az alábbi adatokat:
– Mióta foglalkozik szakképzéssel?
– Mutassa be milyen arányt, súlyt képviselt tevékenységében az iskolarendszeren kívüli szakképzési tevékenység az

elmúlt 2 évben!
– Mutassa be az iskolarendszeren kívüli szakképzében részt vevõk számát az elmúlt két évben!
– Adja meg, hogy mely szakképesítés(ek) tekintetében és hány képzést folytatott az elmúlt két évben?
– A szakképzésben részt vevõk közül hogyan alakult az iskolai rendszerben és az iskolarendszeren kívüli képzésben

részt vevõk aránya?
– Adja meg a szakképzésben részt vevõk jelenlegi összes létszámát (fõ).

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi adatokat tartalmazó bemutatása, VAGY azok részérõl, akik ko-
rábban nem rendelkeztek vizsgáztatási joggal, az errõl szóló nyilatkozat kitöltése.

– Mióta foglalkozik vizsgáztatással és milyen formában (alanyi jogon vagy vizsgaszervezési jogosultság alapján)
– Az utóbbi két évre vonatkoztatva szakképesítésenkénti bontásban mutassa be a következõket:

= Szervezett vizsgák száma összesen, valamint az adott régióban
= Vizsgázók száma összesen és az adott régióban
= Vizsgázók közül milyen arányt képvisel a saját képzésein részt vevõk vizsgáztatása, illetve a más intézmény

által szervezett képzésben részt vevõk vizsgáztatása?
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VAGY

NYILATKOZAT

Alulírott .............................................................. a pályázó törvényes képviselõje (cégszerû aláírásra jogosult
személy) nyilatkozom, hogy jelen pályázat benyújtását megelõzõen pályázaton elnyert vizsgaszervezési jogosultsággal
nem rendelkeztem.

Tudomásul veszem, hogy a megtévesztõ vagy valótlan adatszolgáltatás és a kötelezettségek eltitkolása a pályázatból
való kizárást eredményezi.

Keltezés: .........................

....................................................
cégszerû aláírás, pecsét

e) A pályázó által alkalmazott minõségirányítási rendszer leírása.

A pályázó által alkalmazott minõségirányítási rendszer bemutatása, különös tekintettel az iskolarendszeren kívüli
vizsgaszervezési tevékenységre vonatkozó minõségirányítási folyamatokra.

f) A szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatása (a szervezetben elfoglalt helye, irányítása, az e célra rendel-
kezésre álló személyi, tárgyi – különös tekintettel az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító – feltételek,
a szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül felelõs személyek alkalmazásának módja, iskolai és szakmai végzettségének,
szakmai gyakorlatának, betöltött munkakörének ismertetése).

A vizsgaszervezõ egység szervezetben elfoglalt helye:

A vizsgaszervezõ egység irányítása:

A vizsgaszervezési tevékenységhez szakképesítésenként rendelkezésre álló személyi feltételek:

A szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai gyakorla-
tának, betöltött munkakörének ismertetése.

(A sorok száma, valamint a cellák mérete szükség szerint bõvíthetõ.)

Név Munkakör/alk. módja Iskolai és szakmai végzettség Szakmai gyakorlat
Vizsgaszervezésben betöltött

szerepe, felelõsségi köre

A vizsgaszervezési tevékenységhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

Az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító feltételek:

g) A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek megléte, valamint a biztosí-
tás módja.

A táblázat kitöltésével szakképesítésenként annak bemutatása, hogy a vizsgatevékenységek lebonyolításának tárgyi
eszközei milyen arányban képezik a pályázó saját tulajdonát, vagy azok megállapodás alapján kerülnek biztosításra.
(A táblázat sorai korlát nélkül bõvíthetõk.)

Szakképesítés megnevezése
A vizsgatevékenységek lebonyolí-
tásához rendelkezésre álló tárgyi

eszközök, infrastruktúra

Tárgyi feltételek biztosításának
módja

Tárgyi feltételek biztosításának helye
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h) A szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ, jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartására, valamint
a szakmai vizsgáztatási tevékenység folyamatos végzésére vonatkozó kötelezettségvállalás.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Alulírott ..........................................................................., mint a pályázó ...................................................................
intézmény részérõl kötelezettségvállalásra jogosult személy nyilatkozom, hogy

– a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket ismerjük és megtartjuk,
– kötelezettséget vállalok arra, hogy a szakmai vizsgáztatási tevékenységet a vizsgaszervezési jog elnyerése esetén

folyamatosan fogjuk végezni.

Keltezés: .....................................

...........................................
cégszerû aláírás, pecsét

i) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a közhasznú
társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsátott, a pályázat kiírásától számított 30 napnál nem régebbi cégkivo-
nat, egyéb pályázók esetében – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében nevesített fel-
sõoktatási intézmények kivételével – a pályázó egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okiratának másolata (ala-
pító okirata, alapszabálya), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolata és a nyilvántartásukra
illetékes önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a vállalkozó a nyilvántartásukban szerepel.

E lap helyére csatolja be az i) pont szerinti dokumentum(ok)at.

j) Az Fktv. 8. §-ának (5) bekezdésében meghatározott, a nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány, igazolás
másolata.

E lap helyére csatolja be a fenti kiírás szerinti dokumentumo(ka)t.

k) A nyilvántartást vezetõ igazolása arról, hogy a pályázó az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerint a kétéves tevékenységé-
rõl szóló beszámolót benyújtotta.

E lap helyére csatolja be a k) pont szerinti, kitöltött igazolást.

IGAZOLÁS

Alulírott ................... (név) a .............................. (nyilvántartást vezetõ intézmény) vezetõje igazolom, hogy az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium által kiírt vizsgaszervezési jogosultság megszerzését célzó pályázaton induló
................................. (cégnév) a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 9. § (5) bekezdése szerint, a kétéves tevé-
kenységérõl készített beszámolót ..................-án (dátum) benyújtotta.

Keltezés: .....................................

..........................................................................
(a nyilvántartást vezetõ intézmény vezetõje)

l) Annak igazolása, hogy a szakmai vizsga interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenységének lebonyolításához szük-
séges tárgyi feltételek a vizsgák idõpontjában feltétel nélkül rendelkezésre állnak.

Amennyiben a megpályázott szakképesítések esetében az interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenységhez szükséges
tárgyi eszközök saját tulajdonban vannak, töltse ki az 1. számú nyilatkozatot.
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1. számú nyilatkozat

IGAZOLÁS A TÁRGYI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott ..............................................................................................., mint a pályázó részérõl kötelezettségvállalás-
ra jogosult személy igazolom, hogy a .................... szakképesítések esetén, az interaktív/gyakorlati* vizsgatevékenység
lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek saját tulajdonban vannak, azok a vizsgák idõpontjában feltétel nélkül ren-
delkezésre állnak.

Keltezés: .....................................

...........................................
cégszerû aláírás, pecsét

Amennyiben az interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeket megálla-
podás alapján más szervezet biztosítja, akkor csatolja be az eszközöket megállapodás alapján biztosító szervezet vezetõ-
je által aláírt 2. számú nyilatkozatot.

2. számú nyilatkozat

IGAZOLÁS A TÁRGYI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

(megállapodás esetén)

Alulírott ..............................................................................................., mint a ................................................ részérõl
kötelezettségvállalásra jogosult személy igazolom, hogy a .................................. szakképesítések esetén az interaktív/
gyakorlati* vizsgatevékenység lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeket a(z) ................................ pályázó részére
megállapodás alapján biztosítom, azok a vizsgák idõpontjában feltétel nélkül rendelkezésre állnak.

Keltezés: .....................................

...........................................
cégszerû aláírás, pecsét

* A megfelelõ szövegrészt aláhúzással jelölje!

m) Gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó esetén a területileg illetékes gazdasági kamara vagy – ahol a
szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illetékességébe – az Szt. 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szakké-
pesítésért felelõs miniszter által kijelölt szakmai szervezet igazolása arról, hogy a megpályázott szakképesítések eseté-
ben a vizsgatevékenységek lebonyolításához a szakmai és vizsgakövetelményekben foglalt eszközjegyzék szerinti tárgyi
feltételek rendelkezésre állnak, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ minõségûek.

E lap helyére csatolja be az m) pont szerinti igazolást.
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Igazolás
a vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról

A .................................................................................... képzési vállalkozás, címe ......................................................
................................................................................. szakmai vizsgaszervezõi jog elnyerésére benyújtott pályázatához.

Sorszám
Szakképesítés
megnevezése

OKJ azonosító
szám

Régió
Saját tulajdonú

vizsgahely

Megállapodás
alapján mûködte-

tett vizsgahely

Az szvk.
eszközjegyzéke

alapján megfelelõ
Megjegyzés

Keltezés: .....................................

.......................................
titkár

(A táblázat sorai korlát nélkül bõvíthetõk.)

n) Annak igazolása, hogy a pályázónak nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozása vagy
lejárt köztartozása.

NYILATKOZAT
köztartozásról

Alulírott ........................................................, mint a pályázó törvényes képviselõje (cégszerû aláírásra jogosult sze-
mély) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy nincs lejárt határidejû köztartozásunk. Tudomásul veszem,
hogy a tartozás eltitkolása a pályázatból való kizárást eredményezi.

Keltezés: .........................

....................................................
cégszerû aláírás, pecsét

A nyilatkozat aláírásán túl a következõ igazolásokat kell mellékelni:
Vám- és Pénzügyõrség igazolása
Adóhivatal igazolása
E lap helyére csatolja be a Vám- és Pénzügyõrség, valamint az Adóhivatal igazolását.

o) Amennyiben a pályázó a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cég-
nyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozó szervezet,
arra vonatkozó nyilatkozat, hogy nem folyik ellene csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.

NYILATKOZAT
Csõd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról

Alulírott ........................................................, mint a pályázó törvényes képviselõje (cégszerû aláírásra jogosult sze-
mély) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy nem állunk csõdeljárás, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás alatt.

Tudomásul veszem, hogy az eljárás eltitkolása a pályázatból való kizárást eredményezi.

Keltezés: .........................................

..................................................
cégszerû aláírás, pecsét

p) FAT akkreditációs tanúsítvány másolata

E lap helyére csatolja be a FAT akkreditációs tanúsítvány másolatát.
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q) A rendeletben elõírt régiónkénti 26 ezer Ft bírálati díj befizetését igazoló dokumentum másolata.

E lap helyére csatolja be a befizetést igazoló dokumentum (pl. átutalási megbízás, postai feladóvevény stb.) másolatát.

Nem kötelezõen csatolandó mellékletek listája

A pályázathoz mellékelni lehet a következõ dokumentumokat:
a) Képzési és vizsgaszervezési tevékenységgel kapcsolatos referenciák.
b) A vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs vezetõ EU irányelveknek megfelelõ szerkezetû szakmai önéletrajza

(az NSZFI honlapjáról letölthetõ).
c) Hatósági, illetve szakmai ellenõrzés jegyzõkönyveinek másolata.

Kitöltési útmutató

A pályázat benyújtásához szükséges összes információt és formanyomtatványt a jelen Pályázati dokumentáció tartal-
mazza. Pályázni csak a Pályázati dokumentációban közzétett rovatok kitöltésével, formanyomtatványok alkalmazásá-
val, illetve az ott megadott mellékletek csatolásával lehet.

A formanyomtatványok számítógéppel töltendõk ki.
A pályázatnak nyomtatott formában az alábbi részeket, fejezeteket kell tartalmaznia a következõ sorrendben: elõlap,

az útmutató szerint kitöltött pályázati adatlap, kötelezõen csatolandó mellékletek, nem kötelezõen csatolandó mellék-
letek.

1. Elõlap

A pályázatot elõlappal kell ellátni és azon fel kell tüntetni a következõket:
A pályázat azonosító sorszáma: a pályázat lebonyolítója, az OFI tölti ki.
A pályázattal érintett régió kódja:

Régió neve Régióba tartozó megyék Régió kódja

Nyugat-Dunántúli régió Gyõr-Moson-Sopron megye,
Vas megye, Zala megye

ND

Közép-Dunántúli régió Veszprém megye, Fejér megye,
Komárom-Esztergom megye

KD

Dél-Dunántúli régió Baranya megye, Somogy megye,
Tolna megye

DD

Közép-Magyarországi régió Budapest, Pest megye KM

Észak-Magyarországi régió Heves megye, Nógrád megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye

ÉM

Észak-Alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye

ÉA

Dél-Alföli régió Bács-Kiskun megye, Békés megye,
Csongrád megye

DA

2. Pályázati adatlap

A pályázó kódja
A pályázó kódja a pályázat eredményének statisztikai adatfeldolgozását segíti elõ.
A megfelelõ kódot az alábbi táblázatból kell kikeresni.

Pályázó típusa Kód

Önkormányzat vagy költségvetési szerv által fenntartott szakképzõ iskola 1

Nem önkormányzat vagy nem költségvetési szerv által fenntartott szakképzõ iskola 2
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Pályázó típusa Kód

Gazdasági társaság 3

Egyesület 4

Felsõoktatási intézmény 5

Állami felnõttképzõ intézmény 6

Egyéni vállalkozó 7

Egyéb 8

A statisztikai számjel (KSH száma, 17 számjegy) az alábbi karakterekbõl épül fel:
1–8 számjegy: Törzsszám
9–12 számjegy: Szakágazati kód
13–15 számjegy: Gazdálkodási forma kód
16–17 számjegy: Területi (megye) kód

Pályázott régió:
Lásd: elõlap/régió kódja

3. A pályázathoz kötelezõen kitöltendõ rovatok, nyilatkozatok, csatolandó mellékletek, igazolások

b) Azon – a 97/2005. (XII. 25.) OGY határozatban meghatározott – tervezési statisztikai régió megnevezése, amely-
ben jelen pályázat alapján a vizsgaszervezési tevékenységet el kívánja látni.

Régió neve: Lásd: elõlap, régió kódja
Azon további régiók megnevezése, melyekben pályázatot nyújtott be: Lásd: elõlap, régió kódja

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi adatokat tartalmazó bemutatása, illetve akik korábban nem
rendelkeztek vizsgáztatási joggal, az errõl szóló nyilatkozat.

Vagy a vizsgaszervezési tevékenység bemutatására, vagy a nyilatkozat aláírására kerüljön sor.

e) A pályázó által alkalmazott minõségirányítási rendszer leírása.

Kerüljön bemutatásra a pályázó által alkalmazott minõségirányítási rendszer, külön kiemelve a vizsgaszervezési tevé-
kenységre vonatkozó minõségirányítási folyamatokat. Ha van tanúsítvány, az is csatolható, de a tanúsítvány csatolása
önmagában nem váltja ki a rendszer leírását!

f) A szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatása (a szervezetben elfoglalt helye, irányítása, az e célra ren-
delkezésre álló személyi, tárgyi – különös tekintettel az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító – felté-
telek).

A vizsgaszervezõ egység szervezetben elfoglalt helyét bemutathatja szövegesen, vagy illusztrálhatja szervezeti
ábrával.

g) A vizsgatevékenységek megvalósításához szükséges infrastruktúra megléte, valamint a biztosítás módja.

A „tárgyi feltételek biztosításának módja” oszlopban kerüljön feltüntetésre az, hogy az adott tárgyi eszközök a pályá-
zó saját tulajdonát képezik-e, vagy azokat megállapodás alapján biztosítják.

Amennyiben a megpályázott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye nem tartalmaz interaktív vagy gyakorlati
vizsgatevékenységet, a 2. oszlopba kérjük a „nincs interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenység” szöveget feltüntetni.

A tárgyi eszközök, infrastruktúra felsorolásakor az eszközöket lehet összefoglalóan feltüntetni (pl. ügyviteli taniro-
da), nem szükséges azokat tételesen felsorolni, amennyiben ez értelemszerû.

Külön szöveges részben megtörténhet az eszközök részletesebb bemutatása.



Közlemény
a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szakképesítésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakké-
pesítések/résszakképesítések/elágazások adaptált központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek.

Sor-
szám

Szakképesítés/
részszakképesítés/

elágazás azonosító száma
Szakképesítés/részszakképesítés/elágazás megnevezése Jóváhagyási szám

1. 335430101002101 Asztalosipari szerelõ (tanulásban akadályozottak részére) 13327-1/2008. (VIII. 1.)

2. 3134101 Bolti eladó (tanulásban akadályozottak részére) 13327-2/2008. (VIII. 1.)

3. 335420110000000 Bõrdíszmûves (mozgáskorlátozottak részére) 13327-3/2008. (VIII. 1.)

4. 315420201003101 Bõrtárgykészítõ (tanulásban akadályozottak részére) 13327-4/2008. (VIII. 1.)

5. 335820310000000 Burkoló (hallássérültek részére) 13327-5/2008. (VIII. 1.)

6. 335430110000000 Bútorasztalos (hallássérültek részére) 13327-6/2008. (VIII. 1.)

7. 335420210000000 Cipész, cipõkészítõ, cipõjavító (mozgáskorlátozottak részére) 13327-7/2008. (VIII. 1.)

8. 313410100103102 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó (tanulásban akadályozottak részére) 13327-8/2008. (VIII. 1.)

9. 335430101003102 Fatermékgyártó (tanulásban akadályozottak részére) 13327-9/2008. (VIII. 1.)

10. 335820410000000 Festõ, mázoló, tapétázó (tanulásban akadályozottak részére) 13327-10/2008. (VIII. 1.)

11. 315210801002103 Iparitermék-bontó (tanulásban akadályozottak részére) 13327-11/2008. (VIII. 1.)

12. 333460110000000 Irodai asszisztens (hallássérültek részére) 13327-12/2008. (VIII. 1.)

13. 338110301002101 Konyhai kisegítõ (tanulásban akadályozottak részére) 13327-13/2008. (VIII. 1.)

14. 315821510000000 Kõmûves (tanulásban akadályozottak részére) 13327-14/2008. (VIII. 1.)

15. 318120101003101 Mezõgazdasági gazdasszony (tanulásban akadályozottak részére) 13327-15/2008. (VIII. 1.)

16. 338110301000000 Szakács (hallássérültek részére) 13327-16/2008. (VIII. 1.)
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m) Gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó esetén a területileg illetékes gazdasági kamara, vagy – ahol a
szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illetékességébe – a szakmai és vizsgakövetelményben kijelölt szakmai szer-
vezet igazolását, hogy a megpályázott szakképesítések esetében az interaktív vagy gyakorlati vizsgarész lebonyolításá-
hoz szükséges, rendelkezésre álló tárgyi feltételek a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ minõségûek.

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben szereplõ szakképesítések esetében a szakmai szervezet az 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet szerinti szakképesítésekkel való tartalmi megfeleltetés alapján állapítható meg.

Amennyiben a megpályázott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye nem tartalmaz interaktív vagy gyakorlati
vizsgatevékenységet, az igazolás nem szükséges. Ez esetben kérjük az adott szakképesítésekre vonatkozóan a következõ
szöveget feltüntetni: „nincs interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenység”.

Amennyiben a pályázó olyan szakképesítésekre pályázik, melyek közül néhánynál van interaktív vagy gyakorlati
vizsgatevékenység, néhánynál nincs, akkor „vegyesen” kell eljárni:

– fel kell sorolni azokat a szakképesítéseket, ahol nincs interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenység, ezekre a fenti
bekezdés érvényes,

– azoknál a szakképesítéseknél, ahol van interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenység, szükséges a kamara vagy
szakmai szervezet igazolása.

Amennyiben nincs a hivatkozott jogszabály alapján meghatározott, kijelölt szakmai szervezet, abban az esetben az
adott szakképesítés vonatkozásában érintett, bejegyzett szakmai szervezet igazolása benyújtható.

4. Nem kötelezõen csatolandó mellékletek listája

a) Képzési és vizsgaszervezési tevékenységével kapcsolatos referenciák
Felhívjuk a figyelmet, hogy referenciák esetében csak az adott régióra érvényes referenciák vehetõk figyelembe.

Oktatási és Kulturális Minisztérium



Sor-
szám

Szakképesítés/
részszakképesítés/

elágazás azonosító száma
Szakképesítés/részszakképesítés/elágazás megnevezése Jóváhagyási szám

17. 523470301003101 Számítógépes adatrögzítõ (látássérültek számára) 13327-17/2008. (VIII. 1.)

18. 318120101002101 Szállodai szobaasszony (tanulásban akadályozottak részére) 13327-18/2008. (VIII. 1.)

19. 315212410000000 Szerkezetlakatos (tanulásban akadályozottak részére) 13327-19/2008. (VIII. 1.)

20. 318140100000000 Takarító (tanulásban akadályozottak részére) 13327-20/2008. (VIII. 1.)

21. 523470301003102 Telefonkezelõ, ügyféltájékoztató (látássérültek számára) 13327-21/2008. (VIII. 1.)

22. 335420501002104 Textiltermék-összeállító (tanulásban akadályozottak részére) 13327-22/2008. (VIII. 1.)

23. 335420501002104 Textiltermék-összeállító (hallássérültek részére) 13327-23/2008. (VIII. 1.)

24. 315430900000000 Üvegcsiszoló (mozgáskorlátozottak részére) 13327-24/2008. (VIII. 1.)

A jóváhagyott adaptált központi programok megtekinthetõek a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet honlap-
ján (www.nive.hu).
Az adaptált központi programokat a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az NSZFI Dokumentációs Osztály 1085 Budapest, Baross utca 52. levelezési címre lehet megkül-
deni.

Wesselényi Gáborné s. k.,

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének versenynaptára

A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége a 2008–2009. tanévben a következõ szakmai, gyorsíró-, gépíró-,
szövegszerkesztõ – versenyeket rendezi meg, illetve vesz részt a világbajnokságon:

Nemzetközi gépíróverseny – meghívásos – 2008. augusztus 30.

Országos verseny

Gyorsírás B, C, D kategória, gépírás, szövegszerkesztés I. forduló: 2008. október 10–20.
Gyorsírás A, B, C, D kategória, gépírás, szövegszerkesztés döntõ, II. forduló: 2008. november 22., Budapest.
Eredményhirdetés: 2008. december 6.

Bajnokság
Gyorsírás A, B, C kategória, gépírás, szövegszerkesztés 2009. február 28., Budapest
Eredményhirdetés: 2009. március 21.

Teöreök Aladár tanulói verseny

Gyorsírás B, C, D kategória, gépírás, szövegszerkesztés I. forduló 2009. április 16–25.
Döntõ, II. forduló: 2009. május 23.
Eredményhirdetés: 2009. június 5.

Nevezési díj az országos versenyre, a bajnokságra, a Teöreök Aladár tanulói versenyre versenyszámonként 20 év alatti
versenyzõknek 400 Ft, 20 év felettieknek 600 Ft, részletes versenykiírás és nevezési lap letölthetõ a www.magyosz.hu
címen vagy kérhetõ a szövetség telefonszámán: 06 (1) 268-0236.
A 47. INTERSTENO-kongresszus keretében megrendezendõ gyorsíró-, számítógépes gépíró, levelezés-jegyzõkönyv-
vezetõi, szövegszerkesztõi világbajnokság 2009. augusztus 12–22. között – Peking.

Bersényi Ivánné s. k.,
alelnök

,
Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

MISKOLCI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetébe
teljes munkaidõben foglalkoztatott
tanársegédi munkakör betöltésére

A kinevezendõ tanársegéd feladatai: a távollévõ oktató helyettesítése, szemináriumok, speciális kollégiumok tartása ma-
gyar nyelvtörténet, helyesírás, nyelvészeti filológia, nyelvmûvelés, frazeológia, nyelvmûvelés tárgykörben a nappali és
levelezõs képzésben. Továbbá részvétel az intézet oktatási, kutatási valamint adminisztrációs feladatainak ellátásában.
A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi diplomával, egy európai
nyelv középfokú ismeretével, nyelvtudományi doktori képzésben szerzett abszolutóriummal. A kinevezés határozott
idõre szól.

BARTÓK BÉLA ZENEMÛVÉSZETI INTÉZET
Fúvós Tanszékére
részmunkaidõben foglalkoztatott
adjunktus munkakör betöltésére

A kinevezendõ adjunktus feladatai: kürt fõtárgy, módszertan, kamarazene oktatása.
A pályázat feltételei: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen szerzett szakirányú oklevél, DLA-fokozat, vagy azzal
egyenértékû díj, középfokú nyelvvizsga, legalább 5 éves oktatói, ezen belül legalább 3 éves felsõoktatásban szerzett gya-
korlat, nemzetközileg elismert mûvészi tevékenység.
Általános feltételek: a pályázónak a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (új Ftv.), valamint az 53/2006. (III. 14.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtakon túlmenõen meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szervezeti és
mûködési szabályzat II. kötet foglalkoztatási követelményrendszerében (http://www.uni-miskolc.hu/egyetemi_doku-
mentumok/III/1/fkr.doc) foglalt feltételeknek, továbbá az álláshelyre megfogalmazott speciális követelményeknek.
A pályázónak büntetlen elõéletûnek kell lennie.

A pályázathoz a következõket kell csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, kutatási, tudományos vagy mûvészeti tevékenységét,
– hazai és nemzetközi, tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– a nemzetközi tudományos életben való részvételét,
– fontosabb szakmai útjait,
– publikációs jegyzéket,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatárolt-
ságáról,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem
szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik,
– a szakképzettséget, illetve szakmai díjait, idegennyelv-ismeretet igazoló okmányok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel a Kar dékáni hivatalához, illetve az intézet igazgatói hivatalához lehet fordulni.
Egyéb kérdésekben a humánpolitikai iroda munkatársai a (46) 565-111/10-39-es számon nyújtanak segítséget.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül egy eredeti és két másolati példányban
kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, a Humánpolitikai Irodába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület 210.
szoba) benyújtani, ahol a szabályzatok megtekinthetõk. (A fenti határidõbe a közzététel napja beleszámít.)
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2008. szeptember 30.

Dr. Patkó Gyula s. k.,
rektor
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MOHOLY-NAGY MÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet az
Építész Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladatkörébe tartozik:
– az Építész Tanszéken folyó oktatói, tervezõi és mûvészeti munka irányítása és koordinálása különös tekintettel az
egyetem által indítandó integratív tervezõi, mûvészeti, képzési és kutatási programokra, hazai és nemzetközi worksho-
pokra és projektekre.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség, vezetõ-tervezõi minõsítés
– DLA- vagy PhD-fokozat,
– kiemelkedõ szakmai-építészi tevékenység,
– magas fokú idegennyelv-ismeret és kommunikációs készség (gyakorlatra helyezett hangsúllyal: elõadóképesség ide-
gen nyelven, kutatás- és oktatásszervezés),
– nemzetközi tapasztalat és kapcsolatrendszer,
– pályázhatnak az egyetem teljes munkaidõben foglalkoztatott docensei és egyetemi tanárai.

A tanszékvezetõi megbízás határozott idõre, legfeljebb 4 évre szól.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajzot,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.

Illetmény a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint.

A pályázatokat Kopek Gábor rektornak címezve az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül,
postai úton kell eljuttatni a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem rektori hivatalába, 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.
A pályázati felhívásnak nem megfelelõ pályázatok érdemi elbírálás nélkül kerülnek elutasításra.

Vizuális Kommunikáció Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladatkörébe tartozik:
– a Vizuális Kommunikáció Tanszéken folyó oktatói, tervezõi és mûvészeti munka irányítása és koordinálása, különös
tekintettel az egyetem által indítandó integratív tervezõi, mûvészeti, képzési és kutatási programokra, hazai és nemzetkö-
zi workshopokra és projektekre.

Pályázati feltételek:
– tudományos fokozat (PhD, CSc, DSc), vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj,
– kiemelkedõ mûvészeti v. tervezõi tevékenység,
– széles körû tudományos és szakmai kapcsolatrendszer,
– magas fokú idegennyelv-ismeret és kommunikációs készség (gyakorlatra helyezett hangsúllyal: elõadó-képesség ide-
gen nyelven, kutatás- és oktatásszervezés),
– pályázhatnak az egyetem teljes munkaidõben foglalkoztatott docensei és egyetemi tanárai.

A tanszékvezetõi megbízás határozott idõre, legfeljebb 4 évre szól.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
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– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél.
Illetmény a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint.

A pályázatokat Kopek Gábor rektornak címezve az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül,
postai úton kell eljuttatni a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem rektori hivatalába, 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.
A pályázati felhívásnak nem megfelelõ pályázatok érdemi elbírálás nélkül kerülnek elutasításra.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Textiltervezõ Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladatkörébe tartozik:
– a Textiltervezõ Tanszéken folyó oktatói, tervezõi és mûvészeti munka irányítása és koordinálása, különös tekintettel a
Formatervezõ Tanszékkel és a Szilikát Tanszékkel közösen indítandó integratív tervezõi, mûvészeti, képzési és kutatási
programokra, hazai és nemzetközi workshopokra és projektekre,
– a design és a design felsõoktatás nemzetközi és hazai világát napjainkban egyre inkább meghatározó, interdiszcipliná-
ris tervezõi és alkotói gyakorlatnak megfelelõ strukturális integráció koncepcióját kidolgozó és elõkészítõ munka koor-
dinálása, a koncepció a nemzetközi és hazai gyakorlatra egyaránt figyelmezõ elméleti és gyakorlati természetû alapel-
veinek megfogalmazása.

Pályázati feltételek:
– tudományos fokozat (PhD, CSc, DSc),
– magas fokú idegennyelv-ismeret és kommunikációs készség (gyakorlatra helyezett hangsúllyal: elõadó-képesség ide-
gen nyelven, kutatás- és oktatásszervezés),
– legalább ötéves oktatói és tudományos gyakorlat a hazai felsõoktatásban – design – és mûvészetelméleti, design- és
mûvészetkritikusi és/vagy designer, illetve mûvészeti természetû, illetve multidiszciplináris szakmai tapasztalatok,
– kiemelkedõ kommunikációs képességek, kooperativitás, a design és mûvészetek gyakorlati és elméleti területeit átte-
kinteni képes integratív szemlélet,
– pályázhatnak az egyetem teljes munkaidõben foglalkoztatott docensei és egyetemi tanárai.

A tanszékvezetõi megbízás határozott idõre, legfeljebb 4 évre szól.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.

Illetmény a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint.
A pályázatokat Kopek Gábor rektornak címezve az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül,
postai úton kell eljuttatni a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem rektori hivatalába, 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.
A pályázati felhívásnak nem megfelelõ pályázatok érdemi elbírálás nélkül kerülnek elutasításra.

Formatervezõ Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladatkörébe tartozik:
– a Formatervezõ Tanszéken folyó oktatói, tervezõi és mûvészeti munka irányítása és koordinálása, különös tekintettel a
Szilikát Tanszékkel és a Textil Tanszékkel közösen indítandó integratív tervezõi, mûvészeti, képzési és kutatási progra-
mokra, hazai és nemzetközi workshopokra és projektekre,
– a design és a design felsõoktatás nemzetközi és hazai világát napjainkban egyre inkább meghatározó, interdiszcipliná-
ris tervezõi és alkotói gyakorlatnak megfelelõ strukturális integráció koncepcióját kidolgozó és elõkészítõ munka koor-
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dinálása, a koncepció a nemzetközi és hazai gyakorlatra egyaránt figyelmezõ elméleti és gyakorlati természetû alapelve-
inek megfogalmazása.

Pályázati feltételek:
– tudományos fokozat (PhD, CSc, DSc),
– magas fokú idegennyelv-ismeret és kommunikációs készség (gyakorlatra helyezett hangsúllyal: elõadó-képesség ide-
gen nyelven, kutatás- és oktatásszervezés),
– legalább ötéves oktatói és tudományos gyakorlat a hazai felsõoktatásban – design – és mûvészetelméleti, design- és
mûvészetkritikusi és/vagy designer, illetve mûvészeti természetû, illetve multidiszciplináris szakmai tapaszta latok,
– kiemelkedõ kommunikációs képességek, kooperativitás, a design és mûvészetek gyakorlati és elméleti területeit átte-
kinteni képes integratív szemlélet,
– pályázhatnak az egyetem teljes munkaidõben foglalkoztatott docensei és egyetemi tanárai.

A tanszékvezetõi megbízás határozott idõre, legfeljebb 4 évre szól.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.

Illetmény a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint.
A pályázatokat Kopek Gábor rektornak címezve az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül,
postai úton kell eljuttatni a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem rektori hivatalába, 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.
A pályázati felhívásnak nem megfelelõ pályázatok érdemi elbírálás nélkül kerülnek elutasításra.

Szilikát Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladatkörébe tartozik:
– a Szilikát Tanszéken folyó oktatói, tervezõi és mûvészeti munka irányítása és koordinálása, különös tekintettel a For-
matervezõ Tanszékkel és a Textil Tanszékkel közösen indítandó integratív tervezõi, mûvészeti, képzési és kutatási prog-
ramokra, hazai és nemzetközi workshopokra és projektekre,
– a design és a design felsõoktatás nemzetközi és hazai világát napjainkban egyre inkább meghatározó, interdiszcipliná-
ris tervezõi és alkotói gyakorlatnak megfelelõ strukturális integráció koncepcióját kidolgozó és elõkészítõ munka koor-
dinálása, a koncepció a nemzetközi és hazai gyakorlatra egyaránt figyelmezõ elméleti és gyakorlati természetû alapel-
veinek megfogalmazása.

Pályázati feltételek:
– tudományos fokozat (PhD, CSc, DSc),
– magas fokú idegennyelv-ismeret és kommunikációs készség (gyakorlatra helyezett hangsúllyal: elõadó-képesség ide-
gen nyelven, kutatás- és oktatásszervezés),
– legalább ötéves oktatói és tudományos gyakorlat a hazai felsõoktatásban – design – és mûvészetelméleti, design- és
mûvészetkritikusi és/vagy designer, illetve mûvészeti természetû, illetve multidiszciplináris szakmai tapasztalatok,
– kiemelkedõ kommunikációs képességek, kooperativitás, a design és mûvészetek gyakorlati és elméleti területeit átte-
kinteni képes integratív szemlélet,
– pályázhatnak az egyetem teljes munkaidõben foglalkoztatott docensei és egyetemi tanárai.

A tanszékvezetõi megbízás határozott idõre, legfeljebb 4 évre szól.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.
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Illetmény a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint.
A pályázatokat Kopek Gábor rektornak címezve az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül,
postai úton kell eljuttatni a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Rektori Hivatalába, 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.
A pályázati felhívásnak nem megfelelõ pályázatok érdemi elbírálás nélkül kerülnek elutasításra.

Elméleti Intézetbe
igazgatói megbízásra

Az igazgató feladatkörébe tartozik:
Az Elméleti Intézet új szervezeti jogállásával összefüggésben az intézet által gondozott oktatási-szakmai-diszciplináris
programok integrációjának elmélyítése, a program- és projektközpontú mûködés megvalósítása, az interdiszciplináris
design-, média-, és mûvészetelméleti gondolkodásmód erõsítése. Ennek keretében az intézet igazgató feladat- és hatás-
köre különösen:
– az intézet oktatási-képzési tevékenységének az irányítása és ellenõrzése,
– az intézet képviselete,
– az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység elõsegítése, összehangolása, kutatás-
szervezési feladatok megoldása, a pályázati tevékenység ösztönzése,
– intézeti ügyekben a kiadmányozási és az intézet rendelkezésére álló pénzügyi keretek tekintetében a kötelezettségvál-
lalási és az utalványozási jogkör gyakorlása,
– intézeti tanszékvezetõk megbízása,
– az egyes intézeti tanszékek által gondozott tantárgyak körének meghatározása, módosításuk kezdeményezése,
– az intézeti tanács ülésének elõkészítése, és az ott hozott határozatok végrehajtása,
– az intézeti adminisztráció irányítása,
– a felsõbb szintû szabályzatokban megállapított egyéb feladatok ellátása, hatáskörök gyakorlása,
– a minõségbiztosítás intézeti szintû koordinálása,
– az intézet oktatóinak, kutatóinak és nem oktató-kutató munkatársainak rendszeres és részletes tájékoztatása az intézet
gazdasági helyzetérõl és oktatási-kutatási tevékenységeirõl, intézeti oktatói-kutatói értekezlet keretében.

Pályázati feltételek:
– tudományos fokozat (PhD, CSc, DSc)
– magas fokú idegennyelv-ismeret, és kommunikációs készség (elõadó-képesség idegen nyelven, nemzetközi tudomá-
nyos és szakmai gyakorlat, elõadások idegen nyelvû konferenciákon, kutatás- és oktatásszervezés),
– legalább ötéves oktatói és tudományos gyakorlat a hazai felsõoktatásban – design – és mûvészetelméleti, design- és
mûvészetkritikusi és/vagy designer, illetve mûvészeti természetû, illetve multidiszciplináris szakmai tapasztalatok,
– kiemelkedõ kommunikációs képességek, kooperativitás, a design és mûvészetek gyakorlati és elméleti területeit átte-
kinteni képes integratív szemlélet,
– pályázhatnak az egyetem tudományos fokozattal, vagy ezzel egyenértékû mûvészeti díjjal rendelkezõ oktatói vagy ku-
tatói munkakörben dolgozó közalkalmazottai.

Az intézetigazgatói megbízás határozott idõre, legfeljebb 3 évre szól.

A pályázathoz mellékelendõ dokumentumok:
– szakmai önéletrajz,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatása,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepciója,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.

Illetmény a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályzatai szerint.
A pályázatokat Kopek Gábor rektornak címezve az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül,
postai úton kell eljuttatni a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem rektori hivatalába, 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.
A pályázati felhívásnak nem megfelelõ pályázatok érdemi elbírálás nélkül kerülnek elutasításra.

Kopek Gábor s. k.,
rektor, egyetemi tanár
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SEMMELWEIS EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
SZÍVSEBÉSZETI KLINIKA
igazgatói megbízására
egyetemi tanári munkakörrel

A pályázati eljárás lebonyolítását követõen az igazgatói megbízás határozott idõtartamra (5 évre) szól, mely megfelelés
esetén – legfeljebb a 65. életév betöltéséig – több alkalommal meghosszabbítható. A megbízás vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel jár.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga után 10 éves szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat, ami lehet:

– doktori (PhD) fokozat,
– a tudomány(ok) kandidátusa,
– a tudomány(ok) doktora,
– külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,

– egyetemi tanári kinevezés,
– legalább 10 éves oktatói múlt,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az általa mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy
teljes tematikai spektrumában,
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, szer-
vezésére való alkalmasság,
– hazai és nemzetközi szintû, sikeresen elnyert kutatási pályázatok témavezetõje vagy résztvevõje.

SZÍVSEBÉSZETI KLINIKA
egy igazgatói megbízás

Ellátandó feladatok:
– a klinika mûködésével és gazdálkodásával kapcsolatos irányítási feladatok ellátása,
– az oktató-nevelõ munka irányítása,
– a tudományos munka szervezése, irányítása,
– a gyógyító-megelõzõ munka szervezése, szakmai irányítása,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel az oktató-nevelõ és tudományos munkában,
– szakterületen tantermi elõadások, gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– részvétel a posztgraduális képzésben.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik:
– érsebészet és szívsebészet szakvizsgával,
– MTA doktora tudományos fokozattal,
– habilitációval.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– vezetõi programját,
– szcientometriás adatokkal a teljes publikációs jegyzékét (a publikációs jegyzéket az egyetem központi könyvtára által
kell hitelesíteni),
– idegennyelv-tudás és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító ok-
irat hiteles másolatát,
– kérdõívet az egyetemi/fõiskolai tanári – igazgatói/tanszékvezetõi pályázatok elbírálásának szempontjaihoz (letölthetõ
a www.old.sote.hu/human weboldalról); a kérdõívet az egyetem központi könyvtára által kell hitelesíteni.
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sore.hu/human weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– az önéletrajzot és a vezetõi elképzeléseket elektronikus formában is: e-mailen az uanita@rekhiv.sote.hu címre.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb a beadást követõ négy hónapon belül.
A szabályszerûen összeállított pályázatot 6 példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085
Budapest, Üllõi út 26. Munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba. Ügyintézõ: Urbán Anita 06 (10) 459-1500/5107-es mel-
lék) kell benyújtani.

Dr. TulassayTivadar s. k.,
rektor

SZENT ISTVÁN EGYETEM
ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR
dékánja pályázatot hirdet a
Neveléstudományi Tanszékre
1 fõ egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docensek feladata lesz:
– az érzelmi intelligenciaprogram modul tárgyainak a gondozása, aktualizálása a Kar együttmûködésében szereplõ nem-
zetközi programmal összefüggésben,
– a programhoz kapcsolódó gyakorlati szemináriumok, tréningek vezetése,
– tantárgyfejlesztési feladatok végzése, irányítása,
– hallgatók tudományos diákköri munkájának segítése,
– szakmai kooperáció építése, pályázati együttmûködés nemzetközi szakmai szervezetekkel.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– egyik álláshelyre tudományos fokozat a neveléstudomány területén, másik álláshelyre tudományos fokozat a közgaz-
daságtudomány területén,
– anyanyelvi szintû angol nyelven való elõadói képesség,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat, idegen nyelvi oktatói tapasztalat,
– nemzetközi programban való aktív közremûködés,
– tudományos kutatói és publikációs tevékenység.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot, publikációs/szakmai eredményeket,
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot,
– a magyar és idegen nyelvû bemutatkozó elõadás címét,
– külföldi állampolgár esetén munkavállalási engedély megléte,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározott testületek
megismerhetik.
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A kinevezés határozott idõre, 2008. október 1-jétõl 2009. szeptember 30-áig terjedõ idõszakra szól.
A pályázóknak meg kell felelni a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak, illetve a Szent István
Egyetem szervezeti és mûködési szabályzata 4. sz. mellékletét képezõ, az egyetemi foglalkoztatási követelményrendsze-
rében foglalt feltételeknek.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a kar dékánjához kell benyújtani
5 példányban.
A pályázatok elbírálása a beadási határidõt követõ 30 napon belül történik.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a kar Dékáni Hivatala ad, tel.: (57) 502-401 (postacím: 5100 Jászberény, Rá-
kóczi út 53.).

Dr. Barkó Endre s. k.,
dékán

BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI FÕISKOLAI KAR
TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS INTÉZET
Turizmus Intézeti Tanszék
1 fõ fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: a turizmus alkalmazott természettudományi tárgyainak oktatása, vala-
mint az ehhez kapcsolódó szakmai kutatásokban való részvétel, továbbá a turizmus-menedzsment mesterszak (MsC)
tantervében vállalt szakmai tantárgyak oktatására való felkészülés. Mindezek mellett feladata – a tehetséggondozás ke-
retén belül – a hallgatók szakmai kutatómunkájának koordinálása, ellenõrzése.
Feladatát az intézetvezetõ és a tanszékvezetõ közvetlen szakmai irányítása mellett látja el.
A pályázat feltételei: a tudományterülethez kapcsolódó egyetemi szintû végzettség és tudományos fokozat, legalább 10
év oktatási, szakmai gyakorlat, elõadói szintû angolnyelv-ismeret.
A pályázat elbírálásánál széles körû szakmai közéleti és publikációs tevékenység elõnyt jelent.
A pályázati anyag a pályázati kérelembõl, a szakmai önéletrajzból, az oktatói, tudományos, szakmai tevékenység ismer-
tetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zelések ismertetésébõl áll, illetve tartalmaznia kell pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagát a fõiskola szer-
vezeti és mûködési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló dokumentumokat vagy azok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt,
– idegennyelv-tudását igazoló dokumentumot.
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben, valamint a BGF Foglalkoztatási követelményrendszerében
rögzített feltételeknek.
A kinevezés 2008. szeptember 15-tõl határozatlan idõre szól.
A pályázatot a BGF KVIFK dékáni titkárságán (Dr. Zimányi Krisztina dékán, BGF KVIFK, Dékáni Hivatal 1054 Buda-
pest, Alkotmány u. 9–11.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított 30 napon belül három példányban. A pályázati anya-
got a benyújtással egyidejûleg a (Zimanyi.Krisztina@kvifk.bgf.hu) elektronikus címre is – a végzettséget, a nyelvisme-
retet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok kivételével – meg kell küldeni. A pályázatok elbírálá-
sának határideje 2008. június 27.
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BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI FÕISKOLAI KAR
KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZET
Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály
1 fõ egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens feladata: a közgazdasági tárgyak oktatása magyar és angol nyelven, valamint az
ehhez kapcsolódó szakmai kutatásokban való részvétel. Mindezek mellett feladata – a tehetséggondozás keretén belül –
a hallgatók szakmai kutatómunkájának koordinálása, ellenõrzése.
Feladata az intézetvezetõ, tanszékvezetõ és a tanszéki osztályvezetõ közvetlen szakmai irányítása mellett látja el.
A pályázat feltételei: a tudományterülethez kapcsolódó egyetemi szintû végzettség és tudományos fokozat, legalább 10
év oktatási, szakmai gyakorlat, elõadói szintû angolnyelv-ismeret.
A pályázat elbírálásánál széles körû szakmai közéleti, pályázati és publikációs tevékenység el õnyt jelent.
A pályázati anyag a pályázati kérelembõl, a szakmai önéletrajzból, az oktatói, tudományos, szakmai tevékenység ismer-
tetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zelések ismertetésébõl áll, illetve tartalmaznia kell pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagát a fõiskola szer-
vezeti és mûködési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló dokumentumokat vagy azok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt;
– idegennyelv-tudását igazoló dokumentumot.

A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben, valamint a BGF Foglalkoztatási követelményrendszerében
rögzített feltételeknek.
A kinevezés 2008. szeptember 15-tõl határozatlan idõre szól.
A pályázatot a BGFK KVIFK dékáni titkárságán (Dr. Zimányi Krisztina dékán, BGF KVIFK, Dékáni Hivatal 1054 Bu-
dapest, Alkotmány u. 9–11.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított 15 napon belül három példányban. A pályázati
anyagot a benyújtással egyidejûleg a (Zimanyi.Krisztina@kvifk.bgf.hu) elektronikus címre is – a végzettséget, a nyelv-
ismeretet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok kivételével – meg kell küldeni. A pályázatok elbí-
rálásának határideje a pályázatok beérkezését követõ 30 napon belül.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet
KÜLKERESKEDELMI FÕISKOLAI KAR
Dékáni Hivatal
1 fõ jogi elõadói állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ jogi elõadó feladata: közremûködik a karon felmerülõ jogi feladatok ellátásában: ezen belül segíti a
szervezeti egységek munkája során felmerülõ jogi kérdések megoldását, elkészíti vagy véleményezi a kari szerzõdése-
ket, közremûködik a Kjt. alapján kiadott, közalkalmazottakat érintõ határozatok megfogalmazásában, illetve ellenõrzé-
sében, az Ftv. alapján a hallgatókat érintõ, és jogászi közremûködést igénylõ intézkedések kidolgozásában, illetve végre-
hajtásában, szükség esetén a kar feladatkörében felmerülõ büntetõjogi feljelentések megfogalmazásában, a szervezeti
egységek napi munkája során felmerülõ jogi problémák megoldásában, a hallgatók szakmai gyakorlatával kapcsolatban
felmerülõ jogi feladat megoldásában.
Feladatát a dékán a Dékáni Hivatal vezetõjének közvetlen szakmai irányítása mellet látja el.
A pályázat feltételei: jogi egyetemi végzettség, angol nyelvû C típusú nyelvvizsga.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szakmai gyakorlat, illetve közgazdasági végzettség, vagy folyamatban lévõ köz-
gazdasági tanulmányok, további idegennyelv-tudás megléte, valamint a számítógép felhasználói szintû ismerete.
A pályázati anyag a pályázati kérelembõl és az önéletrajzból áll, illetve tartalmaznia kell pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a pályázati anyagát a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek meg-
ismerhetik.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló dokumentumokat vagy azok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt;
– idegennyelv-tudását igazoló dokumentumot.

A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben, valamint a BGF foglalkoztatási követelményrendszerében
rögzített feltételeknek.
A kinevezés 2008. október 1. napjától határozatlan idõre szól. A próbaidõ tartama 4 hónap.

A pályázatot a BGFK KVIFK dékáni titkárságán (dr. Hidasi Judit dékán, BGF KKFK, Dékáni Hivatal 1054 Budapest,
Diósy Lajos u. 22–24.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított 15 napon belül három példányban. A pályázati anyagot
a benyújtással egyidejûleg a (Hidasi.Judit@kkfk.bgf.hu) elektronikus címre is – a végzettséget, a nyelvismeretet, vala-
mint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok kivételével – meg kell küldeni. A pályázatról további információ
Hernádiné Kollár Évától kérhetõ az (1) 467-7802-es telefonszámon.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FÕISKOLAI KAR
Pénzügyi és Számviteli Intézet
Számvitel Intézeti Tanszék
1 fõ egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens feladata: az államháztartási ismeretek, valamint az államháztartás alrendszereinek
mûködése és ellenõrzése tárgyak oktatása, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai kutatásokban, mesterképzésekben
való részvétel. Mindezek mellett feladata – a tehetséggondozás keretén belül – a hallgatók szakmai kutatómunkájának
koordinálása, ellenõrzése.

Feladatát az intézetvezetõ közvetlen szakmai irányítása mellett látja el.

A pályázat feltételei: a tudományterülethez kapcsolódó egyetemi szintû végzettség és tudományos fokozat, legalább 15
év oktatási, szakmai gyakorlat, elõadói szintû angolnyelv-ismeret.
A pályázat elbírálásánál széles körû szakmai közéleti, pályázati és publikációs tevékenység, doktori iskolában szerzett
tapasztalat, valamint a habilitáció, banki szakmai gyakorlat elõnyt jelent.
A pályázati anyag a pályázati kérelembõl, a szakmai önéletrajzból, az oktatói, tudományos, szakmai tevékenység ismer-
tetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zelések ismertetésébõl áll, illetve tartalmaznia kell pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagát a fõiskola szer-
vezeti és mûködési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló dokumentumokat vagy azok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt,
– idegennyelv-tudását igazoló dokumentumot.

A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben, valamint a BGF foglalkoztatási követelményrendszerében
rögzített feltételeknek.
A kinevezés 2008. szeptember 15-étõl határozatlan idõre szól.
A pályázatot a BGF PSZFK Dékáni Hivatal (Dr. Jánosa András dékán, BGF PSZFK, Dékáni Hivatal 1149 Budapest, Bu-
zogány u. 10–12.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított 15 napon belül három példányban. A pályázati anyagot a be-
nyújtással egyidejûleg a (Janosa.Andras@pszfb.bgf.hu) elektronikuscímre is – a végzettséget, a nyelvismeretet, vala-
mint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok kivételével – meg kell küldeni. A pályázatok elbírálásának határ-
ideje a pályázatok beérkezését követõ 30 napon belül.

Sándorné dr. Kriszt Éva s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira, valamint egyéb vezetõi állások betöltésére

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30.

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Budapest Józsefváros
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.

Hétszínvirág Napközi
Otthonos Óvoda
1081 Budapest,
Kun u. 3.

Pitypang Napközi
Otthonos Óvoda
1087 Budapest,
Százados út 14.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év óvodapedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

ÁEI: 2008. nov. 15.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 90. nap.
A pályázatot két példányban,
írásban kell benyújtani.
A pályázatban kiemelten jelen-
jen meg a kerület jellegéhez iga-
zodó pedagógiai koncepció és az
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intézmény menedzselésére irá-
nyuló vezetõi elképzelés.
Pc., f: Józsefváros Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatala
Oktatási, Közmûvelõdési,
Ifjúsági és Sport Osztály
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.

Dráva Menti Körzeti
Közoktatási Intézmény
Óvoda, Általános Isko-
la, Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat
7555 Csokonyavisonta,
Xantus János u. 226.
Tel./fax: (82) 475-025

Dráva Menti KKI Cso-
konyavisontai Napközi
Otthonos Óvoda
7555 Csokonyavisonta,
Xantus János u. 64.

Dráva Menti KKI Dará-
nyi Napközi Otthonos
Óvoda
7988 Darány,
Rákóczi u. 115.

Dráva Menti KKI
Istvándi Napközi
Otthonos Óvoda
7897 Istvándi,
Zrínyi u. 13.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év szakirányú
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás a csokonyavisontai
óvodai intézményegység eseté-
ben két évre 2010. júl. 1-jéig, a
többi intézményegység esetén
hét vére, 2015. júl. 1-jéig szól.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 30 napon
belül.
Pc: Rüll György igazgató.

Érpatak Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4245 Érpatak,
Béke u. 28.

Napközi Otthonos
Óvoda
4245 Érpatak,
Dózsa Gy. út 6.

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség, öt év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyak.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. júl. 31-ig, ha-
tározott idõre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., 30 napnál
nem régebbi b., adatvédelmi nyi-
latkozat.
A pályázatot postai úton, a mun-
kakör megnevezésével ellátva
kell benyújtani.
Pc: Érpatak Község Önkormány-
zata
f: Orosz Mihály Zoltán polgár-
mester
Tel.: (42) 568-019.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Mûvelõdési
Központ igazgató-
tanácsa
9081 Gyõrújbarát,
Veres Péter u. 98.

Óvodavezetõ Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év óvodapeda-
gógus munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség,
szakvizsga és egyéb
diploma

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Takács Miklós
ÁMK-igazgató.
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Kemenesszentpé-
ter–Kemeneshõ-
gyész–Nagyacsád
községek képviselõ-tes-
tületei
8518 Kemenesszent-
péter,
Béke u. 2.

Négyszögletû-Kereker-
dõ Napközi Otthonos
Óvoda
8518 Kemenesszent-
péter,
Dózsa u. 1.
(az intézményhez két,
egy csoporttal mûködõ
óvoda tartozik)

Szakirányú felsõfokú
v., legalább ötéves
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc., f: Kövi Tibor polgármester
Tel.: (89) 357-146

Kenyeri Község
Önkormányzata
9514 Kenyeri,
Ady u. 72.
Tel.: (95) 390-003

Kenyeri óvoda
9514 Kenyeri,
Ady u. 51.

Szakirányú felsõfokú
óvodapedagógusi v.,
legalább öt év óvodape-
dagógus munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai ön., a végzettséget iga-
zoló oklevél hitelesített másola-
tát, korábbi munkaviszonyokra
vonatkozó igazolások, adatvé-
delmi nyilatkozat, egy hónapnál
nem régebbi b.
Pc., f: Tuba Ferenc polgármester
Tel.: (95) 390-003

Külsõvat Község
Képviselõ-testülete
Külsõvat,
Kossuth u. 70.

Napközi Otthonos
Óvoda
Külsõvat

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, to-
vábbá óvodapedagógusi
szakvizsga, vagyonnyi-
latkozat-tételi kötele-
zettség, legalább öt év
óvónõi munkakörben
szerzett szgy., a megbí-
zással egyidejûleg létre-
jövõ határozatlan idejû
óvodapedagógusi mun-
kakörben történõ alkal-
mazás.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, idegennyelv-isme-
ret, ECDL-vizsga

ÁEI: az elbírálást követõ
5. munkanap.
A megbízás 2013. júl. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot elsõbbségi külde-
ményként vagy személyesen,
zárt borítékban, két példányban
„Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Körjegyzõség Csögle,
Kissné Kiss Zsuzsanna
körjegyzõ
Csögle,
Rákóczi u. 188.

Táplánszentkereszt és
Környéke Óvodai In-
tézményfenntartó Tár-
sulása Társulási
Tanácsa

Táplánszentkereszti Hét
Kastély Kertje Mûvé-
szeti Óvoda

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább öt-
éves szgy.

ÁEI. a pályázat elbírálását köve-
tõ 15 napon belül.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázattal kapcsolatos
véleményezési eljárás lefolytatá-
sára elõírt határidõ lejártát köve-
tõ 15 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

24. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2857



1. 2. 3. 4.

Pc: Táplánszentkereszt község
polgármestere
9761 Táplánszentkereszt,
Rákóczi u. 1.
A pályázatot „Óvodavezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.

Tardos Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2834 Tardos,
Rákóczi Ferenc u. 10.

Hétszínvirág Óvoda
(két csoporttal, szlovák
nemzetiségi nevelési
programmal, az intéz-
ményben belüli fõzõ-
konyhával)
2834 Tardos,
Rákóczi F. u. 19.

Szakirányú felsõfokú
v., elõny: szlovák nem-
zetiségi óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
1. napja.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló okmányok
vagy azok hiteles másolata.
A pályázatot írásban, két pél-
dányban kell benyújtani.
Pc: Tardos község polgármestere
2834 Tardos,
Rákóczi F. u. 10.
Tel./fax: (34) 351-413.

Budapest Fõváros XVI.
Kerületi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1163 Budapest,
Havashalom u. 43.

Gyerekkuckó Óvoda
1165 Budapest,
Centenáriumi sétány 3.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, ötéves
óvodapedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga megléte kizáró
ok, ha valaki a képvise-
lõ-testületi meghallga-
táson nem vesz részt

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60. nap.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi szakmai tevékenységet be-
mutató részletes ön.
A borítékra kérjük ráírni: „Pá-
lyázat a Gyerekkuckó Óvoda
óvodavezetõi álláshelyére”.
Pc: Budapest Fõváros XVI. Ke-
rületi Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala Mûvelõdési
Ügyosztálya.
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Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Dráva Menti Körzeti
Közoktatási Intézmény
Óvoda, Általános Isko-
la, Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat
7555 Csokonyavisonta,
Xantus János u. 226.
Tel./fax: (82) 475-025

Dráva Menti KKI Xan-
tus János Általános Is-
kola
7555 Csokonyavisonta,
Xantus János u. 226.

Dráva Menti KKI Dará-
nyi Általános Iskola
7988 Darány,
Rákóczi u. 92.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év szakirányú
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2010. júl. 1-jéig,
két évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 30 napon
belül.
Pc: Rüll György igazgató

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2015. júl. 1-jéig,
hét évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 30 napon
belül.
Pc: Rüll György igazgató.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Mûvelõdési
Központ Igazgató-
tanácsa
9081 Gyõrújbarát,
Veres Péter u. 98.

Iskola – intézményegy-
ség

Fõiskola tanítói vagy
tanári diploma, legalább
öt év tanítói vagy tanári
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség,
szakvizsga, legalább
1–3 év vezetõi tapaszta-
lat, németnyelv-vizsga.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Takács Miklós
ÁMK-igazgató

Mezõörs Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tülete
9097 Mezõörs,
Fõ u. 105.

Weöres Sándor Általá-
nos Iskola
9097 Mezõörs,
Fõ u. 68.

Felsõfokú iskolai peda-
gógusi v., legalább öt
év szgy.
Felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ munka-
körben történõ
határozatlan idõre szóló
közalkalmazotti kineve-
zés.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, vezetõi
gyakorlat

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
1. napja.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., szakmai
gyakorlatot igazoló hiteles ok-
mányok.
Pc: Mezõörs Község Önkor-
mányzatának polgármestere
9097 Mezõörs,
Fõ u. 105.
Tel.: (96) 375-055

Tiszacsermely Község
Önkormányzata
3972 Tiszacsermely,
Rákóczi u. 9.

Általános iskola Szakirányú egyetemi
vagy tanárképzõ fõisko-
lai v., pedagógus-mun-
kakörben szerzett tíz év
szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt tanévre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: köz-
jegyzõ által hitelesített oklevél
másolata, három hónapnál nem
régebbi b.
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Pc: Kecsmár István, Tiszacser-
mely község polgármestere
3972 Tiszacsermely,
Rákóczi u. 9.

Õsi Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
8161 Õsi,
Kossuth Lajos u. 40.

Õsi Oktatási Központ,
Általános Iskola
és Óvoda
8161 Õsi,
Ságvári E. u. 10.
(kötelezõ óraszám heti
négy óra)

Fõiskolai v., felsõfokú
szakirányú v., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, öt év szgy.
Elõny: egyetemi v., pe-
dagógus-szakvizsga,
vezetõi tapasztalat, leg-
alább 3-5 év vezetõi ta-
pasztalat, „B”
kategóriás vezetõi en-
gedély

ÁEI: a képviselõ-testületi dön-
tést követõ hónap elsõ napjától.
A megbízás 2014. aug. 15-ig, öt
évre szól.
Pbhi: 2008. nov. 1.
Pehi: a véleményezést követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
Juttatás: vp. 250%.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott részletes
szakmai ön., nyilatkozatot arra
vonatkozólag, hogy a vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatását vállalja-e, adatvédelmi
nyilatkozatot.
A pályázatot három példányban,
zárt borítékban, „Magasabb ve-
zetõi pályázat” megjelöléssel el-
látva kell benyújtani.
Pc: Kerekes Anna polgármester
8161 Õsi,
Kossuth Lajos u. 40.
Tel.: (88) 496-192.

Egyéb vezetõ

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa
3780 Edelény,
István király u. 52.

Pedagógiai Szakszolgá-
lati Intézet
37800 Edelény,
Bányász út 2.

Gyógypedagógus v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább ötéves szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. nov. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakirányú felsõfokú végzettsé-
get igazoló okirat és a szakvizs-
ga-bizonyítvány közjegyzõ által
hitelesített másolatát, szakmai
ön.
A pályázatot „Pedagógiai Szak-
szolgálati Intézet intézményve-
zetõi pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
A pályázat eredményérõl a pá-
lyázók az elbírálást követõ nyolc
napon belül írásbeli értesítést
kapnak.
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A Társulási Tanács a vezetõi
programokat az Országos Szak-
értõi Névjegyzékben szereplõ
szakértõvel véleményezteti.
A Társulási Tanács pályázati el-
járás eredménytelenné nyilvání-
tásának jogát fenntartja.
Pc., f: Szaniszló János elnök,
3780 Edelény,
István király u. 52.
Tel.: (48) 525-270.

Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30.

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Békéssámson Községi
Óvoda
5946 Békéssámson,
Szabadság u. 42.
Tel.: (68) 470-028,
(30) 398-8899
E-mail: kovacsneokata-
lin@freemail.hu

Óvodapedagógus Szakirányú óvodapeda-
gógusi v., fõiskola

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön. is.
Pc: Kovácsné Orosz Katalin
óvodavezetõ.

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Szivár-
vány Óvoda
1035 Budapest,
Szél u. 23–25.
E-mail:
szel-o@kszki.obuda.hu

3 fõ óvodapedagógus Fõiskolai v.
Elõny: fejlesztõpedagó-
gusi továbbképzés vagy
szakvizsga

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre,
2008. dec. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtásra elõírt határ-
idõt követõ öt napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön.
A pályázat eredményérõl min-
den pályázó írásban tájékozta-
tást kap az elbírálástól számított
nyolc napon belül.
A kiíró a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
f: óvodavezetõ
Tel.: 388-4159.

Városi Óvoda
9500 Celldömölk,
Koptik u. 10.

Óvodapedagógus Fõiskolai vagy felsõfo-
kú óvodapedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Városi Óvoda vezetõje

2 fõ dajka általános iskolai v.

Nefelejcs Német Nem-
zetiségi Óvoda
2091 Etyek,
Vörösmarty tér 3.

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.
Elõny: fõiskola, német
nemzetiségi óvodapeda-
gógusi v., német nyelv-
bõl középfokú „C”
típusú szakmai nyelv-
vizsga

ÁEI: 2008. okt. 15.
A megbízás 2009. máj. 31-ig
szól.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ
(352/2008.) azonosító számmal
és a munkakör megnevezésével
ellátva kell benyújtani.
f: Siroki Angéla
Tel.: (30) 484-7270.

Külsõvat község képvi-
selõ-testülete
Külsõvat,
Kossuth u. 70.

Napközi Otthonos
Óvoda

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség,
óvodapedagógusi szak-
vizsga.
Elõny: idegen nyelv is-
merete, ECDL-vizsga

ÁEI: az elbírálást követõ
5. munkanap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 15. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., adatvédelmi nyilat-
kozat.
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A pályázatot zárt borítékban, két
példányban, „Óvónõi pályázat”
megjelöléssel ellátva elsõbbségi
küldeményként vagy személye-
sen kell benyújtani.
Pc: Körjegyzõség Csögle,
Kissné Kiss Zsuzsanna
körjegyzõ
Csögle,
Rákóczi u. 188.

dajka dajka szakképesítés ÁEI: az elbírálást követõ
5. munkanap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 15. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., adatvédelmi nyilat-
kozat.
A pályázatot zárt borítékban, két
példányban, „Dajkapályázat”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Körjegyzõség Csögle,
Kissné Kiss Zsuzsanna
körjegyzõ
Csögle,
Rákóczi u. 188.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Mûvelõdési
Központ
7355 Nagymányok,
Táncsics u. 2.
Tel./fax: (74) 459-411

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség,
németnyelv-vizsga.
Elõny: fejlesztõ óvoda-
pedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõen azonnal.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
fényképes szakmai életrajz.
A pályázatot két példányban,
„II. Rákóczi Ferenc ÁMK óvo-
dapedagógusi pályázat” megje-
löléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: II. Rákóczi Ferenc ÁMK in-
tézményvezetõje.
f. személyesen vagy telefonon
az intézményvezetõnél.
Tel.: (74) 558-032.

Körzeti Általános
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
8697 Öreglak,
Nagy J. u. 12.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógus v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
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Zöld Óvoda
9312 Szilsárkány,
Kiss Ferenc u. 18.
Tel.: (96) 285-471

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.-ot is.
Pc: Bognár Lászlóné
óvodavezetõ.

Pedagógus

Bocskai István Gimná-
zium, Szakképzõ Iskola
és Diákotthon
4110 Biharkeresztes,
Ady E. u. 2.

Testnevelõ tanár
(részmunkaidõ,
heti 20 óra)

Fõiskolai vagy egyete-
mi testnevelés szakos
tanári v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton a mun-
kakör megnevezésével ellátva
kell benyújtani.
f: Szabó András igazgató.
Tel.: (54) 430-084.

Bolyai János Általános
Iskola
1195 Budapest,
Árpád u. 14.
Tel.: 282-9764
Fax: 282-8632

Angol szakos tanár Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Óbuda, Harrer Pál Álta-
lános Iskola
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.

Matematika–ké-
mia–technika–számítás-
technika szakok
valamelyikébõl legalább
kettõvel rendelkezõ ta-
nár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: azonnal.
Jelentkezés telefonon vagy
elektronikus úton.
Pc: igazgató.
Tel.: 250-0887.
Fax: 454-1510.
E-mail: harrer-a@kszki.obuda.hu.

Pannónia Általános
Iskola
1192 Budapest,
Pannónia út 12.
Tel./fax: 282-5157

Angol szakos tanár

ének szakos tanár
(heti négy óra)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Somogyi Gábor igazgató.
A pályázatot postai vagy elektro-
nikus úton kérjük benyújtani:
e-mail: pannonia@hdsnet.hu,
pannoniaiskola@gmail.com.

Pesti Barnabás Élelmi-
szer-ipari Szakképzõ
Iskola és Gimnázium
1062 Budapest,
Andrássy út 63–65.

Német–angol szakos ta-
nár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.
Elvárások: felelõsségtu-
dat, megbízhatóság, jó
kommunikációs kész-
ség, objektivitás, mun-
kabírás, alaposság,
motivációs készség,
kezdeményezõkészség

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. aug. 31-ig,
határozott idõre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázónak tájékoztatást kell
adni a szakmai pályaútjáról, va-
lamint a pályázattal betöltendõ
munkakör ellátására vonatkozó
szakmai elképzeléseirõl és min-
den egyéb olyan körülményrõl
(pl. szolgálati idõn kívüli mun-
kavégzésre irányuló egyéb jog-
viszony fennállása), amely a
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munkakör ellátása, valamint a
pályázat értékelése szempontjá-
ból jelentõséggel bír.
f. Szász Ottó igazgató
Tel.: 342-7188,
Sõregi Zsófia igazgatóhelyettes
Tel.: 413-3710/40-es, 26-os mel-
lék.
Pc: Pesti Barnabás Élelmiszer-
ipari Szakképzõ Iskola és Gim-
názium
1062 Budapest,
Andrássy út 63–65.
1389 Budapest,
Pf. 103

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

Gitártanár Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Stiblo Anna igazgató
Tel.: (20) 383-8386
Fax: (23) 365-641
E-mail: zenesuli.erd@freema-
il.hu.

Jakabszállás–Fülöpja-
kab ÁMK Eötvös Jó-
zsef Általános Iskola
6116 Fülöpjakab,
Templom u. 1.

(Részmunkaidõs foglal-
koztatásra)
tanító, angol nyelvi mû-
veltségterülettel vagy
angolnyelv-tanár vagy
tanító, angol mûveltség-
területtel.
Feladata: angol szakkör
és napközis foglalkozta-
tások vezetése

Tanítói vagy fõiskolai
vagy egyetemi tanári v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
f: Tel.: (76) 382-056,
(76) 581-840

Szigeti-Gyula János
Egészségügyi Szakkép-
zõ Iskola
7400 Kaposvár,
Bajcsy-Zsilinszky E.
u. 58.

Angol szakos tanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Kiskunhalasi Reformá-
tus Kollégium Szilády
Áron Gimnáziuma
6400 Kiskunhalas,
Kossuth u. 14.

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
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Petõfi Sándor Gimná-
zium, Kollégium és
Közétkeztetési Központ
(magyarországi osztrák
iskola, ÖSD német-
nyelvvizsga-hely)
5650 Mezõberény,
Petõfi u. 13–15.

Történelem–német sza-
kos tanár

magyar–történelem sza-
kos tanár

matematika szakos ta-
nár–kollégiumi nevelõ
(fél-fél állás)

földrajz–német szakos
tanár

Szakirányú egyetemi v.

egyetemi v., német
egyetem vagy fõiskola

ÁEI: azonnal.
Juttatás: szl. igényelhetõ.
Pc: Szilágyi Tibor igazgató

Teleki Blanka Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollé-
gium
5400 Mezõtúr,
Dózsa Gy. út 17.

Informatika szakos ta-
nár
magyar szakos tanár
közgazdász tanár
kollégiumi nevelõtanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Juhászné Patkós Edit
igazgató

rajz szakos tanár legalább fõiskolai v.
faipari szakmai tanár szakirányú fõiskolai és

pedagógiai v.
vendéglátó-ipari
(szakács, pincér) szak-
oktató

szakirányú felsõfokú v.
és szakoktatói vagy pe-
dagógiai v.

kõmûves szakoktató
Thúry György Kereske-
delmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szak-
képzõ Iskola
8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 29.

2 fõ gazdasági szakta-
nár

2 fõ vendéglátás–ide-
genforgalmi szaktanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ elsõ munkanap.
Pc: Csordásné Láng Éva
igazgató

német–bármely szakos
tanár

egyetemi v.

Nyíregyházi Fõiskola
4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/b

Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola
és Gimnázium
4400 Nyíregyháza,
Ungvár sétány 12.
magyar–történelem
szakos tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. okt. 15.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított három na-
pon belül.
Pc: iskolaigazgató
4400 Nyíregyháza,
Ungvár sétány 12.

Körzeti Általános Isko-
la és Óvoda
8697 Öreglak,
Nagy József u. 12.

Tanító Magyar szakos tanári v.
Fõiskola vagy egyetem

ÁEI: azonnal.
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Pálóczi Horváth István
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2377 Örkény,
Fõ u. 5–7.
Tel.: (29) 310-015

Vendéglátó szakmai el-
méleti tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Baranyi Béla
igazgatóhelyettes.

Petõfi Sándor Általános
Iskola
6727 Szeged,
Benczúr Gy. u. 29.

Angol szakos tanár
(határozott idõre)

matematika–informatika
szakos tanár
(helyettesítésre)

Felsõfokú v. ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Szöginé Veczkó Ibolya
Petõfi Sándor Általános Iskola
6727 Szeged,
Benczúr Gy. u. 29.
Tel.: (62) 547-077
E-mail: petofi.iskola@int.rti-
ek.hu.

Belvárosi Általános
Iskola
5000 Szolnok,
Templom út 6.
Tel.: (56) 511-050
Fax: (56) 511-055
E-mail: belvarosi.isko-
la@chello.hu

Testnevelõ, gyógytest-
nevelõ (gyesen lévõ he-
lyettesítésre)

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejét követõ 10 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Kalmárné Szász Julianna
igazgató

testnevelõ
(félállásban)

fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejét követõ 10 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Kalmárné Szász Julianna
igazgató

3 fõ pedagógiai asszisz-
tens

pedagógiai asszisztens

Apáczai Csere János
Általános Iskola
3922 Taktaharkány,
Vörösmarty u. 7.
Tel./fax: (47) 378-022

Angol szakos tanár Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot írásban kell benyúj-
tani.
Pc: Fûkõné Szatmári Melinda
igazgató

Apáczai Csere János
Általános Iskola
9761 Táplánszent-
kereszt,
Fõ út 12.
Tel.: (94) 577-055
E-mail: taplanisko-
la@apaczai-tszke-
reszt.sulinet.hu

Napközis nevelõ és fej-
lesztõpedagógus

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Mándl Józsefné igazgató.
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tanító–angol és német
mûveltségi terület

fõiskolai v.
Elõny: végzettség angol
és német mûveltségi te-
rületen

tanító–idegennyelv-ta-
nár

fõiskolai v.
Elõny: végzettség angol
és német felsõfokú
nyelvvizsga

Kereskedelmi, Vendég-
látó és Idegenforgalmi
Szakközép- és Szakis-
kola
2800 Tatabánya,
Kós Károly út 17.
Tel.: (34) 317-077

Kereskedelmi, Vendég-
látó és Idegenforgalmi
Szakközép- és Szakis-
kola
2800 Tatabánya,
Kós Károly út 17.
és gyakorlóhelyei

angolnyelv-tanár
(részmunkaidõs)

egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc: iskolaigazgató

pincér- vagy vendéglá-
tó-szakoktató

fõiskolai v. ÁEI: 2008. dec. 1.
Juttatás: étkh.
Pc: iskolaigazgató.

Péch Antal Mûszaki
Szakképzõ Iskola
és Gimnázium
2800 Tatabánya,
Széchenyi út 20.

Informatika szakos
tanár

Szakirányú egyetemi v.
Elõny: szakközépisko-
lában szerzett tanári
gyakorlat

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az informatikai munka-
közösség vezetõ javaslata alap-
ján az igazgató dönt a
kinevezésrõl.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító-
számmal (B-383/2008.), vala-
mint a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani.

Móra Ferenc Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Esztergomi u. 6.
Tel.: (34) 311-800

Ének szakos tanár Fõiskolai végzettség ÁEI: azonnal.
étkh.
Pc. és f: igazgató
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földrajz szakos tanár
(részmunkaidõ, heti
14 óra)

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázat elbírálásának módja
és rendje: a természettudomá-
nyos munkaközösség vezetõ ja-
vaslata alapján az igazgató dönt
a kinevezésrõl.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító-
számmal (B-383/2008.), vala-
mint a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani.

Fiáth János ÁMK
9086 Töltéstava,
Iskola u. 40–42.

Matematika–fizika (ké-
mia) vagy
testnevelés–fizika (ké-
mia) szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Takácsné Farkas Erzsébet in-
tézményvezetõ.
f: lizatakacs@freemail.hu.

Lónyai Menyhért Szak-
közép- és Szakképzõ
Iskola
4800 Vásárosnamény,
Kossuth út 19.
Tel.: (45) 570-062

Angol–bármely szakos
tanár

fejlesztõpedagógus–bár-
mely szakos tanár

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség.
Elõny: németnyelv-ta-
nári v.

felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség.
Elõny: ének szakos ta-
nári v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., motivá-
ciós levél.
A pályázatot elnyert személyrõl
az iskola igazgatója a benyújtási
határidõ lejártától számított 10
napon belül hoz döntést, az isko-
la illetékes bizottsága elõtti meg-
hallgatást követõen.
A pályázati anyagát az értesítés-
sel egyidejûleg visszaküldjük.
A pályázat benyújtásának tényét
és annak tartalmát bizalmasan
kezeljük.

Thuri György Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
8100 Várpalota,
Szent Imre út 9.

Magyar nyelv és iroda-
lom–angol nyelv és iro-
dalom szakos tanár

matematika–informatika
szakos tanár

Szakirányú egyetemi v. A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton, a mun-
kakör megnevezésével ellátva
kell benyújtani.

Általános Mûvelõdési
Központ
5811 Végegyháza,
Széchenyi u. 34.
Tel./fax: (68) 381-968

Informatika szakos
tanár

Fõiskolai v.,
informatika–bármely
szak

ÁEI: 2008. okt. 13.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., amely
összefoglalja eddigi szakmai
munkásságát.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani.
f: Agonás Margit igazgató
Tel.: (68) 381-968.
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Cirill–Metód Általános
Iskola
8392 Zalavár,
József A. u. 1.

Matematika–fizika sza-
kos tanár

Egyetemi v. fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre,
helyettesítésre szól.
Pc: Németh Gyula igazgató.

Egyéb állások

Nefelejcs Német Nem-
zetiségi Óvoda
2091 Etyek,
Vörösmarty tér 3.

Óvodatitkár Középfokú képesítés,
felhasználói szintû MS
Windows NT/2000/XP,
„A” kategóriás jogosít-
vány

ÁEI: 2008. okt. 6.
A megbízás 2008. dec. 30-ig,
határozott idõre szól.
A pályázatot postai úton, az
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal (352/2008.), valamint a
munkakör megnevezésével ellát-
va kell benyújtani.
f: Siroki Angéla
Tel.: (30) 484-7270.

Mayer István Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai
Intézet és Gyermek-
jóléti Szolgálat
2500 Esztergom,
Baross G. u. 3.

Gyermekpszichológus Egyetem, klinikai gyer-
mekpszichológus, angol
nyelvbõl alapfokú „C”
típusú általános nyelv-
vizsga, gyermek-pszi-
choterápia, legalább
három év tapasztalat,
felhasználói szintû MS
Windows NT/2000/XP
ismeret, „B” kategóriás
jogosítvány.
Elõny: egyetem, klini-
kai gyermekpszicholó-
gia, empátiás készség,
jó kommunikációs
készség, kreativitás

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2008. dec. 31-ig,
határozott idõre szól.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani az adatbázisban szerep-
lõ azonosító számmal
(128/2008.), valamint a munka-
kör megnevezésével ellátva.
f: Tóth Jánosné
Tel.: (33) 400-027.

Nógrád Megyei Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Gyermekotthon
3060 Pásztó,
Fõ út 138.
Tel.: (32) 460-699

Százszorszép Általános
Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola és
Diákotthon
2656 Szátok,
Kossuth út 106–108.

gyógypedagógus gyógypedagógiai tanári
v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejétõl számított tíz napon belül.
f: Koós Istvánné igazgató
Tel.: (32) 460-642
Nagy Gabriella igazgatóhelyettes
Tel.: (32) 460-345.

gyermek- és ifjúsági
felügyelõ

gyógypedagógiai
asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági
felügyelõ (OKJ)

Balassagyarmati Általá-
nos Iskola
2660 Balassagyarmat,
Patvarci út 2.
gyógypedagógus gyógypedagógiai tanári

v.
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Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

Az Oktatási Közlöny havi három alkalommal jelenik meg, ennek megfelelõen havonta háromszor (a hónap 10., 20.,
30. napján) van közlönyzárás.

Az ún. kötelezõ közzététel körébe tartozó (jogszabályban elõírt módon közzétett) álláshelyekre meghirdetett pályázati
felhívások közzététele normál vagy sürgõs eljárás szerint történhet az alábbiak szerint:

A normál eljárás szerint a zárás napjáig az Oktatási Közlöny szerkesztõségéhez (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.,
telefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzété-
tel ebben az esetben ingyenes.

A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 11 000 Ft + 20% áfa (13 200 Ft). A sürgõs eljárás szerint megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen aláírt
megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Közlöny Lap- és Könyvki-
adó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múl-
va jelennek meg. A megjelenést követõen a kiadó számlát küld a megrendelõnek.

A sürgõs megjelenést igénylõ „zárás utáni” rovatban megjelentetni kért pályázati felhívásokban elõforduló esetleges
nyomdahibák javítására a szerkesztõségnek nincs módja, ezért az elírásokért felelõsséget nem vállalunk.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat az álláshelyre meghirdetett pá-
lyázati felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatok-
nál a szerkesztõség értelemszerûen nem tünteti fel.

A pályázati felhívások nagy számára tekintettel a megjelenés pontos idõpontjáról, illetõleg arról, hogy a pályázati fel-
hívás az Oktatási Közlöny melyik számában jelenik meg, a szerkesztõségnek nem áll módjában írásban tájékoztatást
adni. Ugyanezen okból nem biztosítható az álláshelyekre meghirdetett felhívásoknak – a pályázati felhívás lényeges ele-
mein túlmenõ – szó szerinti közlése.

Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (nor-
mál vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2008. január 1-jétõl érvényes
tarifajegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. § (1) be-
kezdése alapján a minisztériumok hivatalos lapjaikat a honlapjukon is közzéteszik. Ennek megfelelõen 2006. január
1-jét követõen az Oktatási Közlöny számai is elérhetõek az OM honlapjáról (www.om.hu/Közérdekû adatok/Szervezeti,
személyzeti adatok/Lapok/Oktatási Közlöny).

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc–dr. Ligeti Katalin
szerkesztésében

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû kötetet

Az európai integrációs folyamatnak a tagállami büntetõjogokra gyakorolt hatása régóta foglalkoztatja a büntetõjog
tudományát. Az integrációnak az elmúlt évtizedben a büntetõügyek területén bekövetkezett felgyorsulásával az európai
jog és a büntetõjog összefüggésének tudományos problémája átalakult az európai büntetõjog alkalmazásának gyakor-
lati, jogalkotási és jogalkalmazási kérdésévé. Az európai büntetõjog jelenleg is dinamikusan fejlõdõ jogterület, kontúr-
jai és a tartalma folyamatosan változik. Éppen ezért maga az európai büntetõjog fogalma is sokrétû, magában foglalja a
tagállamok büntetõ anyagi és eljárási jogának harmonizációját, valamint a tagállamok közötti büntetõügyekben folyta-
tott nemzetközi együttmûködés fejlesztését. Az európai büntetõjog ezért a hagyományos büntetõjogi szemlélettel és fo-
galmakkal nem mindig ragadható meg, megértése új szemléletet kíván. A kézikönyv célja, hogy segítse ennek az új
szemléletnek a kialakulását és a hazai szakmai közönség tájékozódását az európai büntetõjogban.
Az európai büntetõjognak jelenleg négy területe van, amelyet a könyv vonatkozó részei mutatnak be: az uniós tagállamok
közötti bûnügyi együttmûködés (1. rész), a szupranacionális punitív szankciók (2. rész), a tagállamok büntetõ anyagi és el-
járásjogi rendelkezéseinek harmonizációja (3. rész), valamint az európai alapjogvédelem rendszere (5. rész).
A könyv tehát a magyar szakmai közönségnek kívánja az európai büntetõjog fejlõdését és céljait bemutatni, az európai
büntetõjog szabályozási területeit és az uniós normákat a magyar jogba átültetõ rendelkezéseket felvázolni. Olyan alap-
vetõ ismereteket tartalmaz, amelyek mind a büntetõjoggal foglalkozó jogalkalmazók, mind pedig a jogi oktatás számára
elengedhetetlenek a 21. század büntetõ jogfejlõdésének követéséhez.

A kötet 884 oldal terjedelmû, ára 8820 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (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 ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû, 884 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 8820 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

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