
JOGSZABÁLYOK

Az oktatási és kulturális miniszter
20/2008. (VII. 29.) OKM

rendelete
az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pont-
jában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és
munkaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

(1) Az 1. számú melléklet tartalmazza az oktatási és kul-
turális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítéseknek,

valamint azok részszakképesítéseinek, elágazásainak és
ráépüléseinek a felsorolását, amelyek szakmai és vizsga-
követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. számú melléklet a bemeneti kompetenciákat tar-
talmazza modulokba rendezve.

(3) A 4. számú melléklet az Országos Képzési Jegyzék-
rõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel és az Orszá-
gos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe
történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006.
(II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegy-
zékben szereplõ, az oktatási és kulturális miniszter hatás-
körébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetel-
ményeinek tartalmi megfeleltetését tartalmazza.

(4) Az 5. számú melléklet tartalmazza a szakmai ismere-
tek típusaihoz és a szakmai készségek szintjeihez tartozó
meghatározásokat.

(5) Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakö-
vetelmények szerinti szakképesítések esetében a szakmai
bizonyítvány kiegészítõ lapokat a 6. számú melléklet sze-
rinti tartalommal kell kibocsátani.

2. §

Azon szakmai vizsgák esetében, ahol a 2. számú mel-
lékletben megjelölt szakmai vizsgabizottsági tagot dele-
gáló szakmai szervezet a vizsgaszervezõ, a vizsgabizott-
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ság harmadik tagját az oktatási és kulturális miniszter az
Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Orszá-
gos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgael-
nöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl
szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben meghatározott
Országos szakmai szakértõi, illetve Országos szakmai
vizsgaelnöki névjegyzékbõl jelöli ki.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 3. § (3)–(6) bekezdése és az 1–6. számú
melléklet 2008. szeptember 10-én lép hatályba, és ezzel
egyidejûleg hatályát veszti a 4. §.

(3) Az iskolai rendszerû szakképzésben a 2008/2009.
tanévben az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendelet 2006. március 31-én hatályos ren-
delkezései és az ahhoz illeszkedõ hatályos szakmai és
vizsgakövetelmények alapján is indulhat szakképzés.

(4) Az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003.
(XII. 27.) OM rendeletben szereplõ szakképesítéseket
érintõen a korábbi jogszabályok által megállapított szak-
mai és vizsgakövetelmények szerinti vizsgák – kivéve
a párhuzamos oktatás keretében folytatható mûvészeti
szakképesítéseket – 2014. december 31-éig szervezhetõk.

(5) A párhuzamos oktatás keretében folytatható mûvé-
szeti szakképesítéseket érintõen a korábbi jogszabályok
által megállapított szakmai és vizsgakövetelmények sze-
rinti szakmai vizsgák 2016. december 31-éig, az artista-
képzés esetében 2018. december 31-éig szervezhetõk.

(6) E rendelet nem érinti a nemzeti kulturális örökség
minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések megszer-
zésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézményekrõl szóló 29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet,
továbbá az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási,
az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai
vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevé-
kenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján
biztosított jogosultságokat.

4. §

(1) Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképe-
sítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezé-
sére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.)
OM rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 1. § (4) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel
egyidejûleg az 1. § kiegészül a következõ (5)–(6) bekez-
déssel:

„(4) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság
– az (5)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – e rendelet
alapján 2008. június 30-ig érvényes.

(5) Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet az e rendelet
4. számú mellékletében meghatározott szakképesítések
tekintetében 2008. augusztus 1-jétõl a szakképesítés meg-
szerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosult.

(6) Az e rendelet 4. számú mellékletében meghatáro-
zott, az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó
szakképesítések tekintetében az e rendeletben biztosított
vizsgaszervezési jog 2008. október 31-ig érvényes.”

(2) Az OM rendelet kiegészül a 7. számú melléklet
szerinti 4. számú melléklettel.

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

Az oktatási és kulturális miniszter
21/2008. (VII. 30.) OKM

rendelete
az oktatási és kulturális miniszter

ágazatába tartozó szakképesítések szakmai
és vizsgakövetelményeivel összefüggõ

egyes kérdésekrõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljáró szociális és mun-
kaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló
20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet az e rendelet 1. számú
melléklete szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

(2) Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképe-
sítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezé-
sére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.)
OM rendelet az e rendelet 2. számú melléklet szerinti
4. számú melléklettel egészül ki.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (1) bekezdése 2008. szeptember
10-én lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 21/2008. (VII. 30.) OKM rendelethez

,,6. számú melléklet a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelethez

Szakmai bizonyítvány kiegészítõ lap

A szakmai bizonyítvány kiegészítõ lapot a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló
20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 4. számú melléklete szerint, a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet Nemzeti
Referencia Központjának honlapján meghatározott tartalommal kell kibocsátani, ami:

1. Az OKJ számot és a szakképesítés megnevezését a szakmai és vizsgakövetelmények I. cím 1., 2. pontjai szerint
tartalmazza.

2. A készségek és kompetenciák leírását a szakmai és vizsgakövetelmények III. cím 2. pontja szerint tartalmazza.

3. A FEOR számot és a bizonyítvány tulajdonosa által betölthetõ foglalkozások körét a szakmai és vizsgakövetel-
mények III. cím 1. pontja szerint tartalmazza.

4. A szakmai követelménymodulok azonosítóját és megnevezését a szakmai és vizsgakövetelmények IV. cím szerint
tartalmazza.

5. A továbblépés lehetõségét az oktatás/képzés következõ szintjére a magasabb szintû képesítésre vonatkozó jog-
szabályok szerint tartalmazza.

6. A jogi alapot a vonatkozó jogszabályok megfelelõ hivatkozásával tartalmazza.

7. A belépési követelményeket a szakmai és vizsgakövetelmények II. cím 1. pontja és V. cím 1. pontja szerint tartal-
mazza.”

2. számú melléklet a 21/2008. (VII. 30.) OKM rendelethez

[4. számú melléklet a 18/2004. (V. 28.) OM rendelethez]

Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése

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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KÖZLEMÉNYEK

Versenyfelhívás a XIV. Ifjú üzletemberek
országos vetélkedõjére

A Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium (2400 Dunaújváros, Római körút 47–49.) a
2008/2009. tanévben 14. alkalommal hirdeti meg az Ifjú
üzletemberek országos vetélkedõjét.

A szakmai vetélkedõ idõpontja: 2009. március 6–7.
(péntek, szombat).

A versenyre háromfõs csapattal nevezhetnek a közgaz-
dasági, kereskedelem-marketing szakmacsoportban
11–12. és a szakképzõ évfolyamon tanuló, valamint tan-
irodai képzésben részt vevõ fiatalok. (A tanévi feladatnak
megfelelõen a csapatok alakuljanak rendezvényszervezõ
cégekké.)

A vetélkedõ témája: A XIV. Ifjú üzletemberek országos
vetélkedõjének megszervezése

A versenyzõ cégek elõzetes (otthon elkészíthetõ) házi
feladata ezzel kapcsolatos. Részei:

1. Saját cégük logójának elkészítése A/3-as méretben.
(Az ettõl eltérõ méretûek nem kerülnek értékelésre.)

2. A jubileumi vetélkedõ mottójára vonatkozó javaslat.
3. Ütemterv a vetélkedõ elõzetes szervezési feladatai-

ról (terjedelem max. 1 oldal).
4. Programterv a kétnapos vetélkedõre: péntek 12 órá-

tól szombat 12 óráig (terjedelem max. 1 oldal).
5. Milyen módon tennék vonzóbbá a versenyt a diákok

számára?
6. Meghívó tervezete (szponzorok, felügyeleti szervek

részére).
7. Költségvetés tervezete (terjedelme max. 1 oldal).

Felosztható fiktív összeg: 1 000 000 Ft, tervezett csapat-
szám: 16.

Az elõzetes házi feladat e-mailben elküldésének határ-
ideje: 2009. január 30. (A vetélkedõre hozzák magukkal a
csapatok kinyomtatva is.)

A legjobb ötleteket beépítjük a jubileumi rendezvény
programjába!

A vetélkedõ helyszínén elméleti és gyakorlati feladatok
megoldásával mérik össze felkészültségüket, kreativitásu-
kat a résztvevõk. A vállalkozások mûködéséhez kapcsoló-
dó gazdasági-ügyviteli, marketing munkafolyamatokat bi-
zonylatok kitöltésével, informatikai eszközök használatá-
val modellezik. Idegen nyelvi és EU-s témakörök feldol-
gozásával, munkahelyi és üzleti szituációk kezelésével
– komoly és játékos formában – mutathatják be szakisme-
retüket és leleményességüket. Az I–III. helyezett csapat
tagjai értékes jutalomban részesülnek, a vetélkedõ
szponzorai különdíjban részesítik az egyes területeken
kiváló teljesítményt nyújtó „cégek” munkatársait.

Nevezési határidõ: 2008. december 15. (az iskola fenti
címén, írásban).

A nevelési lap www.rudas.hu honlapunkról letölthetõ
vagy postai úton kérhetõ.

A nevezõ iskolák részletes tájékoztatást kapnak a vetél-
kedõrõl.

A részvételi díj 2 napra tervezett összege – tanulóknak
és kísérõ tanároknak egyaránt – az elõzetes költségvetés
alapján: 8000 Ft/fõ (szállást, étkezést biztosítunk). A befi-
zetésrõl számlát küldünk.

Információ: Bedi Ildikó szakmai igh. tel.: (25) 510-284,
e-mail: bedi.ildiko@rudas hu; Steinbacher Józsefné gyak-
okt. vez. tel.: (25) 510-296, e-mail: steinbacher.jozsef-
ne@rudas.hu.

Kondor László s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet
fõtitkári megbízatás elnyerésére

Az egyetem Szervezeti és Mûködési Rendje szerint, a
fõtitkár az egyetem igazgatási szervezetének vezetõje, a
szenátus és más testületek titkára, akinek feladata e testü-
letek üléseinek elõkészítése, határozataik és a rektor dön-
tései végrehajtásának megszervezése, az egyetem mûkö-
désének törvényességérõl való folyamatos gondoskodás.

A pályázónak jogi egyetemi végzettséggel, legalább
15 évi felsõoktatási felsõ vezetõi és egyetemi oktatói gya-
korlattal kell rendelkeznie, s meg kell felelnie az egyetem
Foglalkoztatási Követelményrendszere által a felsõ veze-
tõkkel szemben támasztott követelményeknek. A közgaz-
daság-tudományi egyetemi végzettség, a költségvetési
szervek mûködésének ismerete és a mûvészeti felsõokta-
tásban szerzett gyakorlat a pályázat elbírálása során elõnyt
jelent.

A pályázatot az egyetem rektorának címezve, a Rektori
Titkárságon kell leadni, a pályázati felhívás megjelenésé-
tõl számított 30 napon belül. A pályázatnak tartalmaznia
kell az eddigi vezetõi munkakörök ismertetését, s a pályá-
zó leendõ vezetõi munkájával kapcsolatos elképzeléseit,
programját.

A pályázathoz csatolni kell a végzettséget, szakképesí-
tést igazoló okiratok másolatait, valamint a pályázó arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázat anyagait az arra
jogosult egyetemi testületek és vezetõk megtekinthessék.

A pályázat elbírálásának határideje a pályázati felhívás
megjelenésétõl számított 90. nap.

Dr. Batta András s. k.,
egyetemi tanár, rektor
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A SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet az
Ábrázolás és Számítástechnika Tanszékre
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A pályázó feladata:
– építészeti rajz tantárgyak oktatása, gondozása,
– építészetirajz-órák elõkészítésének irányítása,
– tananyagok folyamatos aktualizálása és fejlesztése,
– tantárgyi programok, tematikák kidolgozása, korsze-

rûsítése,
– oktatási segédanyagok, jegyzetek készítése,
– szakmai közéletben való rendszeres tevékenység,
– kapcsolatok fejlesztése és ápolása hazai és külföldi

mûvészoktatókkal.

A pályázat feltételei:
– rendelkezzen az oktatott tantárgyaknak megfelelõ

szakirányú végzettséggel,
– tudományos fokozat, illetve azzal egyenértékû mûvé-

szeti díj,
– többéves, a karon eltöltött felsõoktatási gyakorlat,
– feleljen meg a docensi munkakör követelményeinek

a felsõoktatásról szóló törvényben és az egyetem okta-
tói-kutatói követelményrendszerében elõírtaknak,

– álljon a karral közalkalmazotti jogviszonyban,
– idegen nyelven elõadóképes nyelvtudás,
– aktív hazai és nemzetközi mûvészeti tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó eddigi szakmai-mûvészeti munkájának

részletes leírását és annak eredményeit,
– magyar és idegen nyelvû bemutatkozó elõadás témá-

ját és vázlatát,
– szakmai-mûvészeti tevékenység jegyzékét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes fényképes önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, illetve

mûvészeti díjat, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles
másolatát,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt,

– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz,

hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intéz-
mény szabályzataiban megjelölt bizottságok és testületek
megismerjék.

A pályázattal kapcsolatban információt az Ábrázolás és
Számítástechnika Tanszék vezetõje ad. A pályázatot a
SZIE YMÉK dékánjához (1146 Budapest, Thököly út 74.)

kell megküldeni 5 példányban, a megjelenéstõl számított
30 napon belül.

A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ
30 napon belül történik.

Dr. Makovényi Ferenc s. k.,
dékán

A MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FÕISKOLÁJA
pályázatot hirdet
vezetõ oktatói (fõiskolai tanári, fõiskolai docensi) állásokra

A vezetõ oktatói kiírás területei:

Mûszaki intézetbe
– gépészeti, mechatronikai, villamosmérnöki tárgyak

oktatására gépészmérnök, villamosmérnök vagy építõmér-
nök végzettséggel rendelkezõk számára, akár részmunka-
idõben is;

Kereskedelem és Marketing Tanszékre
– üzleti PR és kommunikáció, márkaépítés, médiater-

vezés, termékek-piacok-trendek, termék- és márkame-
nedzsment, integrált marketingkommunikáció, élelmi-
szer-marketing tárgyak oktatására;

Közgazdasági és Módszertani Alapozó Tanszékre
– informatika tárgy oktatására.

A fõiskolai tanári munkakörben történõ alkalmazás, ki-
nevezés feltételei:

– rendelkezzék doktori fokozattal,
– alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben

részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos mun-
kájának vezetésére,

– tudjon idegen nyelven elõadást tartani,
– rendelkezzék szakmai és felsõoktatási gyakorlattal,
– szakterületének átfogó, nemzetközi összehasonlítás-

ban is értékelõ ismerete,
– az önálló jegyzetekben, tankönyvekben, szakköny-

vekben is testet öltõ publikációs tevékenység.

A fõiskolai docensi munkakörben történõ alkalmazás,
kinevezés feltételei:

– rendelkezzék doktori fokozattal,
– alkalmas legyen a hallgatók, a tanársegédek tanulmá-

nyi, tudományos munkájának vezetésére,
– rendelkezzék szakmai és felsõoktatási gyakorlattal,
– alaposan ismerje szakterületét és a hozzá tartozó ha-

zai és nemzetközi szakirodalmat,
– színvonalas elõadói felkészültséggel, önálló tan-

anyag-készítési készséggel, szakmai publikációkkal ren-
delkezzen.
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A jelöltnek MAB akkreditációs szempontból a Modern
Üzleti Tudományok Fõiskoláját kell megjelölnie, azaz
nem adott ez irányú nyilatkozatot (vagy visszavonó nyilat-
kozatot ad) más felsõfokú intézmény számára.

A vezetõ oktatói pályázatnak tartalmaznia kell:
– személyi adatait,
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munka-

köri besorolását,
– tudományos fokozatának, idegennyelv-tudásának,

szakmai és egyéb elismeréseinek megjelölését,
– szakmai, illetõleg oktatási és tudományos kutatási

munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, valamint szakmai

szervezetekben végzett munkáját, eredményeit,
– munkakörének betöltéséhez elvárt bérigényét.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, a tudományos fokozatot, az egyetemi,

fõiskolai besorolását, illetõleg az idegennyelv-tudást tanú-
sító okiratokat vagy azok közjegyzõ által hitelesített máso-
latát,

– a fontosabb publikációk és tudományos munkák
jegyzékét,

– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz,
hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai
szabályzatokban rögzített testületek megismerhetik.

A vezetõ oktatói kinevezések határozatlan idõre
szólnak.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl
számított 30 napon belül kell benyújtani két példányban,
zárt borítékban a fõiskola rektorának címezve: Modern
Üzleti Tudományok Fõiskolája, 2801 Tatabánya, Stúdium
tér, Pf. 181.

A pályázatokról bõvebb felvilágosítást az intézmény-
ben dr. Kandikó József rektor ad.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat vezetõ oktatói
állásra”.

Dr. Kandikó József s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Gölle Községi
Önkormányzat
7272 Gölle,
Petõfi u. 2/B
Tel.: (82) 374-016

Napköziotthonos
Óvoda
7272 Gölle,
Árpád u. 92.
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi v.,
legalább 5 év szgy.
Elõny: óvodában
szerzett vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Juttatás: szl.
Pc.: Kovács Ernõ polgármester
f: Tóbiás Ernõné körjegyzõ
Tel.: (82) 374-016/6
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Igazgató és intézményvezetõ

1. 2. 3. 4.

Józsefváros
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1082 Budapest,
Baross u. 63–67.
Tel.: (1) 459-2211
Fax: (1) 313-6696

Lakatos Menyhért
Általános Iskola
és Gimnázium
1086 Budapest,
Erdélyi u. 6–8.
Igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: közoktatás-
vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 90. nap.
A pályázatot írásban,
2 példányban kell benyújtani.
Pc., f: Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Oktatási,
Közmûvelõdési, Ifjúsági
és Sport Osztály

Hajdúdorog Város
Önkormányzata
4087 Hajdúdorog,
Tokaji út 4.
Tel.: (52) 572-135
Fax: (52) 572-054

2. Számú Általános
Iskola
4087 Hajdúdorog,
Nánási út 11.
Igazgató

Szakirányú
gyógypedagógiai v.,
5 év szgy.
Elõny: vezetõi
gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejének
lejártát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget igazoló oklevél
hitelesített másolatát is.
A pályázatot 1 eredeti
és 1 másolati példányban, zárt
borítékban, „Vezeti pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Csige Tamás polgármester
f: Czifráné dr. Urgyán Ilona
jegyzõ

Nyírbogdány Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4511 Nyírbogdány,
Kéki u. 2.
Tel.: (42) 532-430
Fax: (42) 232-021

Kazinczy Ferenc
Általános Iskola,
Óvoda és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
4511 Nyírbogdány,
Fõ u. 3.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év
pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: köz-
jegyzõ által hitelesített iskolai
végzettséget igazoló okiratokat is.
A pályázatot zárt borítékban,
ajánlott postai küldeményként
kell benyújtani.
Pc.: Balogh Tibor polgármester

Siklós Város
Önkormányzata
7800 Siklós,
Kossuth tér 1.
Tel.: (72) 579-255,
(72) 351-858

Siklósi Gimnázium,
Szakiskola, Általános
Iskola, Óvoda,
Bölcsõde és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Intézményvezetõ

Szakirányú egyetemi v.,
pedagógus-szakvizsga
és szakképzettség,
5 év szgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását
követõen azonnal.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
A pályázathoz csatolni kell:
az intézmény költséghatékony
mûködtetésére vonatkozó
elképzeléseket is.
Pc.: dr. Marenics János
polgármester.
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1. 2. 3. 4.

Soltvadkert Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6230 Soltvadkert,
Kossuth u. 6.
Tel.: (78) 480-144
Fax: (78) 482-571

Egyesített
Szociális Intézmény
6230 Soltvadkert,
Szentháromság u. 1.
Intézményvezetõ

Az intézmény
tevékenységi köre:
családsegítést, valamint
gyermekjóléti
szolgáltatást,
szociális étkeztetést,
idõsek nappali
intézményi ellátása
területén szervezési,
szolgáltatási
és gondozási
feladatokat végez
Soltvadkert város
közigazgatási területén.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet
2. sz. melléklete szerinti
felsõfokú szakirányú v.,
legalább 5 év felsõfokú
végzettséget vagy
felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ,
a gyermekvédelem,
illetve a szociális ellátás
területén végzett
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 2013. szept. 30-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató Központ internetes
honlapján való megjelenéstõl
számított 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejét követõ 60 napon
belül.
A pályázati eljárás eredményérõl
valamennyi pályázót írásban
értesítik.
Juttatás: a besorolás és
az illetmény, valamint az egyéb
juttatások megállapítása a Kjt.,
valamint a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 4. számú
melléklete alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
iskolai végzettséget,
szakképesítést igazoló okiratok
hitelesített másolatát, a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy
a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy
a pályázata nyilvános ülésen
történõ elbírálásához
hozzájárul-e, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot postai úton,
„Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetõi pályázata”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f: dr. Viszkók Zoltán jegyzõ
Tel.: (78) 480-969
E-mail: jegyzo@soltvadkert.net
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Napsugár Óvoda
2730 Albertirsa,
Pesti út 29.
Tel.: (53) 370-177

Óvodapedagógus Felsõfokú
óvodapedagógusi v.,
vagy utolsó éves
fõiskolai hallgatói
jogviszony,
egészségügyi
alkalmasság.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejétõl számított 15 napon
belül.
A pályázathoz csatolni kell:
legmagasabb iskolai
végzettséget igazoló szakirányú
oklevelet vagy hallgatói
jogviszony igazolását,
1 hónapnál nem régebbi b.-t,
fényképpel ellátott ön.-t is.
Pc., f.: Pjeczka Pálné
óvodavezetõ.
Tel.: 06 (30) 682-5759
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Háromhárs Óvoda
8087 Alcsútdoboz,
Béke u. 17.
Tel.: (22) 294-237

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Óvári Zsoltné óvodavezetõ

Bükkalja Napközi-
otthonos Óvoda
3412 Bogács,
Alkotmány út 52.
Tel.: (49) 534-063

Szomolya tagóvoda
Óvodapedagógus

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 15. nap.
A pályázatot írásban, postai úton
kell benyújtani.
Pc.: Tóthné Szuromi Irén
óvodavezetõ

Mákvirág Óvoda
1173 Budapest,
Újlak u. 108.
Tel.: (1) 256-6882
Fax: (1) 253-6321

Óvodapedagógus
(határozott idõre)
(Az óvoda ellátja
a sajátos nevelési
igényû gyermekek
integrált nevelését is.)
Feladat: a Helyi
Nevelési Program
szerint a gyermekek
nevelése, fejlesztése.

Elõny: legalább 5 év
szgy.,
fejlesztõpedagógusi
szakirányú v.

ÁEI: 2008. okt. 1.
3 hónap próbaidõ.
A pályázathoz csatolni kell:
az elõnyt jelentõ képzettségek
tanúsítványainak másolatát is.
A pályázatot írásban, kizárólag
postai úton kell benyújtani.
Pc: Horváth Mária óvodavezetõ

Játéksziget Óvoda
1214 Budapest,
Jupiter u. 24/A
E-mail: ovoda@
jupiterovoda.t-online.hu

Óvodapedagógus
(határozott idõre, 1 év)

Elõny: felsõfokú
képesítés.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.
Pc: Gugcséné Nagy Judit

Petõfi Sándor Napközi
Otthonos Óvoda
2510 Dorog,
Iskola u. 2.
Tel./fax: (33) 521-450

Óvodapedagógus

óvodapedagógus
(helyettesítésre)

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt
fõiskolai szintû
óvodapedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Schmeráné Eichardt Gizella
óvodavezetõ

Király-tó Óvoda
és Bölcsõde
9330 Kapuvár,
Arany János u. 10/A
Tel./fax: (96) 241-088

Olsi tagóvoda
óvodapedagógus

óvodapedagógus

Óvodapedagógusi
szakirányú fõiskolai v.

alapfokú iskolai v.

ÁEI: elbírálás után azonnal.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap.
A pályázatot kizárólag postai
úton kell benyújtani.
Pc: Király-tó Óvoda és Bölcsõde

Napközi Otthonos
Óvoda
2651 Rétság,
Mikszáth u. 6.
Tel.: (35) 350-149

Óvodapedagógus
(4 órás munkaidõben)

Fõiskolai végzettségû
pályakezdõ
óvodapedagógus

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. aug. 31-ig
szól.
Pc: Gyurcsikné Fekete Magdolna
óvodavezetõ

Tát Nagyközség
Önkormányzati Nap-
közi-otthonos Óvoda
2534 Tát, Móricz
Zsigmond út 1–3.
Tel.: (33) 445-149,
(33) 445-795

Óvodapedagógus Fõiskolai
óvodapedagógusi
diploma.
Elõny: német
nemzetiségi kiegészítõ
diploma

ÁEI: azonnal.
Pc: Kishonti Lászlóné
óvodavezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
8089 Vértesacsa,
Vendel tér 12.

Óvodapedagógus Fõiskolai v., német
nemzetiségi szakvizsga

ÁEI: azonnal.
Pc: Boros Lászlóné óvodavezetõ.
Tel.: 06 (20) 914-3042
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Békéscsabai Központi
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
5600 Békéscsaba,
Gyulai út 32/1.
Tel.: (66) 444-511
E-mail: kozponti@
mail.bekszi.hu

Informatika szakos
tanár

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pc., f.: Marton József igazgató.
Tel.: 06 (20) 961-7557

Németh Imre
Általános Iskola
1148 Budapest,
Lengyel u. 23.
Tel./fax: 363-3422
E-mail: iskola@
nemethibp.sulinet.hu

Magyar–történelem
szakos tanár
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v.,
magyar–történelem
szak, nem
szakrendszerû oktatásra
felkészítõ tanfolyami v.,
vagy legalább
folyamatban lévõ
tanfolyamon való
részvétel

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 93/3/2008.,
valamint a munkakör
megnevezését:
magyar–történelem szakos tanár.
Pc: Németh Imre Általános Iskola
Kovács Pál

matematika–kémia
szakos tanár
(határozatlan idõre)

fõiskolai v.,
matematika–kémia szak

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 94/3/2008.,
valamint a munkakör
megnevezését:
matematika–kémia szakos tanár.
Pc: Németh Imre Általános Iskola
Kovács Pál

logopédus
(határozott idõre)

fõiskolai v.,
logopédus tanár

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 31-ig
tartó közalkalmazotti jogviszony.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 95/3/2008.,
valamint a munkakör
megnevezését: logopédus.
Pc: Németh Imre Általános Iskola
Kovács Pál

informatika–bármely
szakos tanár
(határozatlan idõre,
részmunkaidõ,
heti 20 órás)

fõiskolai v.,
informatika–bármely
szakos tanári diploma

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 96/3/2008.,
valamint a munkakör
megnevezését: informatika–
bármely szakos tanár.
Pc: Németh Imre Általános Iskola
Kovács Pál

2972 OKTATÁSI KÖZLÖNY 26. szám



1. 2. 3. 4.

Petrik Lajos Két
Tanítási Nyelvû
Vegyipari,
Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi
Szakközépiskola
1146 Budapest,
Thököly út 48–54.
Tel.: 343-4995
Fax: 343-6036

Kémia–biológia szakos
tanár

környezettan–kémia
szakos tanár

kémia–bármely szakos
tanár

vegyész,
vegyészmérnök

kémia–matematika
szakos tanár

informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v., angol
célnyelvû szaktanári
szakképesítés,
felsõfokú angol
nyelvvizsga

egyetemi v.,
angolnyelv-tudás

egyetemi v.,
angolnyelv-tudás.
Feladat: kémia
és laboratóriumi
gyakorlatok tanítása

egyetemi v.,
mérnöktanári, tanári v.,
angolnyelv-tudás

egyetemi v.,
angol célnyelvû
szaktanári képesítés
ismeretek, külföldön
szerzett tanítási
gyakorlat

egyetemi v.,
informatikatanári
diploma, angolnyelv-
tudás, informatika–
kémia szakpár

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.

Gregor József
Általános Iskola
1172 Budapest,
Hõsök tere 19–20.
Tel.: 258-0688
Fax: 258-0560
E-mail: gregor@
gregor.sulinet.hu

Angol nyelv–bármely
szakos tanár

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 15. nap

Karinthy Frigyes
Gimnázium
1183 Budapest,
Thököly u. 7.
Tel.: 291-2072
Fax: 291-2367
E-mail:
info@karinthy.hu

Angol szakos tanár
(határozott idõre szóló
közalkalmazotti
jogviszony, teljes
állásra, gyesen lévõ kol-
léga helyettesítésére)

magyar nyelv és
irodalom szakos tanár
(határozott idõre szóló
közalkalmazotti
jogviszony, teljes
állásra, gyesen lévõ kol-
léga helyettesítésére)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Hutai László igazgató
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Nevelési Tanácsadó
1196 Budapest,
Esze Tamás u. 67.
Tel.: 282-9941
Fax: 358-1565
E-mail:
nevelési@kispest.hu

3 fõ pedagógus Fejlesztõpedagógiai
munkakörbe,
fõiskolai v.
Elõny:
gyógypedagógiai v.

ÁEI: azonnal.
f: Juhász Katalin igazgató

József Attila
Általános Iskola
1201 Budapest,
Attila u. 25–27.
Tel./fax: 283-0760
E-mail:
jozsef20@t-online.hu

Gyermekvédelmi
felelõs
(félállás)

ÁEI: azonnal.
Pc: Varga Norbertné igazgató

Vörösmarty Mihály
Általános Iskola
és Logopédiai Intézet
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 128.
Tel./fax: 284-4323
E-mail:
vmlogo@freemail.hu

Logopédus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
Pc: Loncsák Judit igazgató

Ádám Jenõ Zeneiskola,
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
9500 Celldömölk,
József A. u. 3.
Tel.: (95) 420-077,
06 (70) 319-1764

Zongoratanár,
korrepetítor
(határozott idõre)

gitár–régi zene tanár
(határozott idõre)

Szakirányú felsõfokú v.
(korrepetítor),
1–3 év szgy.
Elõny: korrepetítori v.,
országos versenyeken
szerzett tapasztalat,
gyakorlat

szakirányú felsõfokú v.
Elõny: kottagrafikai
alkalmazások ismerete,
reneszánsz hangszerek
(lant, rebec, furulya,
görbekürt) ismerete

ÁEI: azonnal.
f: telefonon.

Gönczy Pál
Általános Iskola
4225 Debrecen,
Gönczy Pál u. 1–3.
Tel./fax: (52) 535-820,
(52) 786-310

Német szakos tanár Fõiskolai v., német
szak.
Elõny: fõiskolai angol-
nyelv-tanári képesítés
vagy bármilyen
második szak

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
I/3-467/2008., valamint
a munkakör megnevezését:
német szakos általános iskolai
tanár.
Pc: Gönczy Pál Általános Iskola
Bíró Kinga
E-mail: gonczy@chello.hu
f: Fodorné Magyar Ágnes
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Hatvani István
Általános Iskola
4028 Debrecen,
Kardos u. 24.
Tel.: (52) 412-108

Biológia–kémia szakos
tanár
(határozott idejû
közalkalmazotti
jogviszony)

Fõiskolai v.,
biológia–kémia szak

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
Pehi: idõpont-egyeztetést követõ
személyes meghallgatás után.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc: Hatvani István Általános
Iskola

Nagysándor József
Általános Iskola és
Elõkészítõ Szakiskola
4031 Debrecen,
Pósa u. 1.
Tel.: (52) 534-005
Tel./fax: (52) 418-397

Pszichológus
(határozott idejû
közalkalmazotti
jogviszony)

Felsõfokú iskolai v.,
egyetem, pszichológusi
szak, hátrányos
helyzetû tanulók
oktatásában szerzett
tapasztalat

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a munkakör megnevezését.
Pc: Nagysándor József Általános
Iskola és Elõkészítõ Szakiskola.
f: Sári Péterné igazgató.
Tel.: (52) 418-397

Gábor Dénes
Elektronikai Mûszaki
Szakközépiskola
és Kollégium
4027 Debrecen,
Füredi út 69.
Tel.: (52) 537-215
Fax: (52) 348-660

Kollégiumi nevelõtanár,
magyar–bármely szakra
(fiúkollégiumi)

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX.
törvény 17. § (1)–(2)
bekezdései és a 18. §-a
szerinti egyetemi
végzettség
és szakképzettség, az
intézménynél fennálló
vagy az állás betöltésé-
vel egyidejûleg létesí-
tett határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Elõny: angol- vagy
németnyelv-tudás,
jó kommunikációs
és szervezõkészség

ÁEI: 2008. dec. 1.
Pehi: 2008. okt. 31.
A pályázatot írásban,
2 példányban, ajánlott postai
küldeményként kell benyújtani.
Pc: Szabó Lajos igazgató.
f: Berkecz Gábor
kollégiumvezetõ

Bethlen Gábor
Közgazdasági
Szakközépiskola
és Szakiskola
4026 Debrecen,
Piac u. 8.
Tel.: (52) 412-212
Fax: (52) 347-247

Angol–közgazdaságtan
szakos tanár

matematika–angol
szakos tanár

informatika–angol
szakos tanár
(határozott idõre,
részmunkaidõs)

Szakirányú egyetemi v.
Elõny: középiskolában
szerzett tanítási
tapasztalat

3 hónap próbaidõ.
Pehi: a személyes elbeszélgetést
követõ hét.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
Pc: Bethlen Gábor
Közgazdasági Szakközépiskola
és Szakiskola.
f: Pallás György igazgató.

A megbízás 2009. jún. 30-ig szól.
3 hónap próbaidõ.
Pehi: a személyes elbeszélgetést
követõ hét.
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A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
Pc: Bethlen Gábor
Közgazdasági Szakközépiskola
és Szakiskola.
f: Pallás György igazgató.

Városi Pedagógiai
Szakszolgálat
4025 Debrecen,
Bajcsy-Zs. u. 45.
Tel./fax: (52) 416-149
E-mail:
nevtan1@mail.tvnet.hu

Logopédus

gyógypedagógus

gyógytestnevelõ

Gyógypedagógiai
logopédusi v.
Elõny: pedagógus
szakvizsga.

gyógypedagógiai
fõiskolai v.

egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtását
követõen azonnal.
Pc: Gellénné dr. Nagy Valéria
igazgató

Sándor Frigyes
Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2400 Dunaújváros,
Bartók B. út 6/A
Tel./fax: (25) 412-520

Basszusgitártanár
(részmunkaidõ,
heti 15 óra)

hárfatanár
(részmunkaidõ)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
f: Balog Zoltán András igazgató.
Tel./fax: (25) 522-711

Andrássy György
Közgazdasági
Szakközépiskola
3300 Eger,
Klapka Gy. u. 7.
Tel.: (36) 510-060
Fax: (36) 510-061

Biológia szakos tanár
(gyesen lévõ kolléga
helyettesítésére,
határozott idõre,
részmunkaidõben,
heti 8 óra)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Eötvös József
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
4220 Hajdúböszörmény,
Árpád u. 22.
Tel.: (52) 561-207
Fax: (52) 561-208
E-mail:
macg@ejai.sulinet.hu

Grafika és tûzzománc
szakos tanár
(határozott idõre,
részmunkaidõ)

Fõiskolai v., rajz
és/vagy vizuális
kommunikációtanári v.
(egyetemi vagy
fõiskolai v.)
Elõny: tûzzománcozott
dísztárgykészítõ,
keramikus vagy fazekas
OKJ-s szakképesítés

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell
motivációs levelet is.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
Pc: Eötvös József Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény.
f: Kiss Antal igazgató

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

Közgazdász szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc: Deme Edina igazgató
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Tolnay Lajos
Általános Iskola
2365 Inárcs,
Tolnay u. 1.
Tel./fax: (29) 370-039

Tanító
(napközis csoport
vezetésére)

Fõiskolai v.
Elõny: angol spec. koll.
vagy gyógypedagógusi
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 5 napon belül.
Juttatás: étkh.
Pc: Nyitrai Attila igazgató

Zándor Úti
Általános Iskola
5300 Karcag,
Zádor u. 3.
Tel./fax: (59) 503-085

Angol szakos tanár Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Nagy Józsefné igazgató

Ádám Jenõ
Általános Iskola
3700 Kazincbarcika,
Mikszáth út 2.
Tel./fax: (48) 512-794
E-mail:
adamjenokbarcika@
freemail.hu

Iskolai pszichológus Egyetemi pszichológiai
v.
Elõny:
ebben a munkakörben
szerzett tapasztalat

ÁEI: azonnal.
Pc: Ádám Jenõ Általános Iskola

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

3 fõ logopédus–
gyógypedagógus

1 fõ gyógypedagógus

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX.
tv.-ben, továbbá a
képzési kötelezettségrõl
és a pedagógiai
szakszolgálatokról
szóló 14/1994. (VI. 24.)
MKM rendeletben
meghatározott
feltételek szerint

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
Pc: Abonyi Henrik igazgató

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

Tanító Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Arany János Általános
Iskola, Óvoda és Bölcsõde

Dózsa György
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
6120 Kiskunmajsa,
Kálvária u. 6.
Tel./fax: (77) 481-447

Kollégiumi pedagógus
(határozott idõre, heti
30 órás munkaidõben)

Felsõfokú iskolai v.
Elõny: matematika,
magyar vagy angol
szakirány

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2008. dec. 31-ig
szól.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani

Kodály Zoltán
Ének-zenei
Általános Iskola
7300 Komló,
Templom tér 2.
Tel./fax: (72) 481-272

Technika–számítástech-
nika szakos tanár

ének–zene–
matematika–
informatika szakos
tanár

tanító–angol
mûveltségterület

Szakirányú fõiskolai v.
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Kölcsey Ferenc
Általános Mûvelõdési
Központ Általános
Iskolája
4965 Kölcse,
Arany J. u. 1.
Tel.: (44) 435-621
Tel./fax: (44) 435-622
E-mail:
iskola@kolcse.hu

Német nyelv–
történelem szakos tanár
(részmunkaidõs,
17 óra/hét)

testnevelés–földrajz
vagy
testnevelés–bármely
szakos tanár
(részmunkaidõs,
14 óra/hét)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: az elbírálás határidejét
követõ 8. nap.
Juttatás: étkh.
Pc., f: Ombodi Károly igazgató

Móra Ferenc Általános
Iskola és Speciális
Elõkészítõ Szakiskola
4700 Mátészalka,
Kossuth tér 4.
Tel./fax: (44) 312-659
E-mail: moraferenc@
vipmail.hu

2 fõ gyógypedagógiai
tanár
(határozott idõre,
helyettesítésre)

Gyógypedagógiai tanári
fõiskolai v.,
oligofrénpedagógia
szakos gyógypedagógia
tanár, vagy tanulásban
akadályozottak
pedagógiája szakos
gyógypedagógus.
Elõny: tiflopedagógia
szak, vagy szomato-
pedagógia szak, vagy
szurdopedagógia szak

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 10 napon belül.
Pc: Borbásné Szabó Erika
igazgató

Pálfa–Sárszentlõrinc
Általános Iskola
és Óvoda
7042 Pálfa,
Deák F. u. 16.
Tel./fax: (75) 339-027

Ének–fizika–
földrajz–
számítástechnika–
kémia–rajz szakos tanár

Fõiskolai v.,
a felsoroltak közül
legalább két szakkal
rendelkezõk

ÁEI: azonnal.

Péczeli József ÁMK
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskolája
3630 Putnok,
Gárdonyi G. út 1.
Tel.: (48) 430-189
Fax: (48) 531-014

Angol–bármely szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Fónagy Istvánné igazgató

Arany János
Általános Iskola
3712 Sajóvámos,
Nevelõk útja 4.

Fizika–biológia szakos
tanár
(határozott idõre,
félállás)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Póczos Barnabásné igazgató

Középiskolai
Kollégium –Soproni
Idegenforgalmi,
Kereskedelmi,
Vendéglátó Szakképzõ
Iskola és Kollégium
9400 Sopron,
Ferenczi János u. 60.

Kollégiumi nevelõtanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v.,
bármilyen szak,
3–5 év szgy.
Elõny: egyetemi v.,
informatika szak

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 1/2008.,
valamint a munkakör
megnevezését:
kollégiumi nevelõtanár.
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könyvtáros fõiskolai v., könyvtár
szak.
Elõny: egyetemi v.

Pc: Középiskolai Kollégium –
Soproni Idegenforgalmi,
Kereskedelmi, Vendéglátó
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Riedl Márta.
E-mail: riedlmarta@t-online.hu

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig szól.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 1/2008., vala-
mint a munkakör megnevezését:
könyvtáros.
Pc: Középiskolai Kollégium –
Soproni Idegenforgalmi, Keres-
kedelmi, Vendéglátó Szakképzõ
Iskola és Kollégium
Riedl Márta.
E-mail: riedlmarta@t-online.hu

Széchenyi István
Gimnázium
és Szakközépiskola
6723 Szeged,
Felsõ Tisza-part 25.
Tel.: (62) 425-989

Biológia–kémia szakos
tanár
(határozott idõre)

angol–bármely szakos
tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Szolnoki Szolgáltatási
Szakközép-
és Szakiskola
5000 Szolnok,
Baross Gábor út 43.
Tel.: (56) 414-383
Fax: (56) 414-381

Minõségbiztosítási
munkatárs
(határozott idõre,
részmunkaidõben)

Egyetemi v. pedagógus
és minõségbiztosítási
képesítés.
Elõny: iskolai
minõségbiztosításban
szerzett gyakorlat

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
Pc: dr. Tóth Andrásné igazgató

Patay Sámuel Általános
Iskola és Óvoda
3926 Taktabáj,
Alkotmány út 39.
Tel.: 06 (20) 581-9825
Fax: (47) 386-045

Matematika–angol
szakos tanár

ÁEI: azonnal.
Juttatás: tp.
Pc: Szabadka Bertalanné
igazgató.
3910 Tokaj,
Táncsics út 1.

Vértesszõlõsi
Általános Iskola
2837 Vértesszõlõs,
Tanács u. 43.
Tel./fax: (34) 379-271

Magyar–angol szakos
tanár
(1 év határozott idejû,
majd határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony)

rajz, biológia, ének
szakos óraadó tanár
(részmunkaidõ,
heti 4 órás)

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc: Vértesszõlõsi Általános
Iskola
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Áprily Lajos Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2025 Visegrád,
Rév u. 2.
Tel.: (26) 398-312
Fax: (26) 397-826

Német nemzetiségi
tanító

biológia–kémia szakos
tanár, felsõs napközi

Német nemzetiségi
tanítói képesítés

szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés

Közlemény
névváltozásról és bélyegzõk, bizonyítványok érvénytelenítésérõl

Névváltozás

2008. július 1-jétõl a SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola új neve:
SZINERGIA Üzleti Szakképzõ Iskola.

Tagintézményei névhasználata:
SZINERGIA Üzleti Szakképzõ Iskola Szegedi Tagintézménye,
SZINERGIA Üzleti Szakképzõ Iskola Pécsi Tagintézménye,
SZINERGIA Üzleti Szakképzõ Iskola Miskolci Tagintézménye,
SZINERGIA Üzleti Szakképzõ Iskola TAVERNA Vendéglátó és Idegenforgalmi Tagintézménye.

Bélyegzõk érvénytelenítése

Az intézmény névváltozása miatt 2008. július 31-ével hatályát vesztik az alábbi

hosszú bélyegzõk:

– Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi, Számítástechnikai Szakképzõ Iskola 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. I/5.
(számozás nélküli, és 3-4-5-6-7. számú)

– SZINERGIA KÖZGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÉPZÕ ISKOLA 1073
Budapest, Erzsébet krt. 39. I/5. Adószám: 18242265-1-42 (számozás nélküli, és 3-4-5-6-7. számú)

– Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi, Számítástechnikai Szakképzõ Iskola 6721 Szeged, Berlini krt. 16–18.
– Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi, Számítástechnikai Szakképzõ Iskola 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E.

u. 17.
– Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi, Számítástechnikai Szakképzõ Iskola 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky E. u.

14–16.
– Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Taverna Vendéglátó és Idegenfor-

galmi Tagintézménye 1133 Budapest, Dráva u. 18–22. 7/1. 7/2.
– SZINERGIA KÖZGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÉPZÕ ISKOLA

TAVERNA VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI TAGINTÉZMÉNYE 1133 Budapest, Dráva u. 18–22. Adó-
szám: 18242265-1-42 7/1. 7/2.

körbélyegzõk:

– SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Budapest (számozás nélküli és
1-2-3-4-5-6-7. számú – 2 cm és 3,5 cm átmérõjû)

– SZINERGIA KÖZGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÉPZÕ ISKOLA
MELLETT MÛKÖDÕ VIZSGABIZOTTSÁG BUDAPEST (számozás nélküli, és 4-5-6-7. számú)

– SZINERGIA KÖZGAZDASÁGI, KERESKEDELMI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKKÉPZÕ ISKOLA
MELLETT MÛKÖDÕ VIZSGABIZOTTSÁG BUDAPEST TAVERNA Vendéglátó és Idegenforgalmi Tagintézménye
7/1. 7/2.

Galambos Katalin s. k.,
igazgató
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Közlemény
bizonyítványok érvénytelenségérõl

A Herman Ottó Gimnázium (3525 Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.) kezelésében lévõ alábbi számú bizonyítványok érvény-
telenek:

Cikkszám Megnevezés Sorszám Érvénytelenség idõpontja

A.Tü.933/k/új Hat-, nyolcévfolyamos gimnáziumi bizonyítvány PTL004724 2008. 06. 20.

A.Tü.500 Érettségi bizonyítvány

P44C038489 2008. 06. 21.

P44C038498 2008. 06. 21.

P44D022804 2008. 06. 24.

P44D022635 2008. 06. 24.

P44D088562 2008. 06. 18.

P44D088590 2008. 06. 13.

P44D088611 2008. 06. 26.

P44D088618 2008. 06. 26.

P44D088629 2008. 06. 29.

P44D088653 2008. 06. 25.

A.Tü.505/KA Magyar–angol kéttannyelvû érettségi bizonyítvány P56C000333 2008. 06. 20.

A.Tü.500/TAN Tanúsítvány
P45A021927 2008. 06. 26.

P45D002078 2008. 06. 21.

Mattyasovszkyné Lipták Éva s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KARA
pályázatot hirdet
Áramlástan Tanszékére
tanszékvezetõi megbízásra

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: az oktatási szervezeti egység oktató-kutató és tudományos munkájának irányítá-
sa, szervezése, korszerûsítése; a szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlõdésének elõsegítése;
részvétel az egység oktató- és kutatómunkájában; a szervezeti egység oktatási és kutatási területének szélesítése; vala-
mint fejlesztési stratégiák kidolgozása.
A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasz-
talatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felis-
meréséhez és kibontakoztatásához, a vezetõi utánpótlás neveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, vala-
mint többéves felsõoktatási gyakorlattal és megfelelõ szintû nemzetközi tudományos elismertséggel kell rendelkeznie.
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A pályázaton a kar legalább havi 87 órában foglalkoztatott, s az oktatási szervezeti egység szakterületén kellõ jártasság-
gal rendelkezõ egyetemi tanárai és egyetemi docensei vehetnek részt.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
Az oktatási szervezeti egység vezetõi beosztás ellátásával történõ megbízásokra a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 96. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 23.
és 41. §-a, valamint az Egyetem szervezeti felépítése és mûködési rendje és az annak mellékletét képezõ Humánpolitikai
szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Az oktatási szervezetiegység-vezetõt – az egység oktatói-kutatói értekezlete és a Kari Tanács véleménye alapján – a Gé-
pészmérnöki Kar dékánja bízza meg.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. november 30.
A megbízásra 2009. január 1-jei hatállyal kerül sor, amely a pályázóknak a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel létesített határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonya mellett határozott idõre – három–öt évre – szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; tudomá-
nyos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását; szakmai, illetõleg oktatási, kutatási-tudományos munkáját, vala-
mint vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót; hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetek-
ben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.

A pályázó ismertesse pályázatában a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázattal kapcsolatban a Gépészmérnöki Kar dékánja ad részletes információt.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti, 1 másolati
példányban és CD-n a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalába. A pályázattal kapcsolatos egyetemi szabályok a BME
honlapján megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Dékáni Hi-
vatala. Postacím: 1521 Budapest, Pf. 91, telefon: 463-3541, e-mail: gepeszd@mail.bme.hu vagy személyesen: Budapest
XI., Mûegyetem rkp. 3. K. épület, I. emelet 14.

Dr. Stépán Gábor s. k.,
a BME Gépészmérnöki Kar dékánja

A KAPOSVÁRI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Pénzügy és Közgazdaságtan Tanszékére
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: alap-, mester- és doktori képzésben a bankok, pénzintézetek mûködéséhez és a
monetáris irányításhoz kapcsolódó tantárgyak oktatása. Szakdolgozat-konzulensi és bírálói feladatok ellátása. Részvétel
a tanszék és a kar szervezeti életében és tudományos tevékenységében. Tárgyfelelõsként és témavezetõként bekapcsoló-
dás a Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola munkájába.

Pályázhatnak az általános pályázati feltételek mellett, akik:
– szakirányú (gazdaságtudományi) egyetemi végzettséggel,
– tudományos fokozattal,
– egyetemi tanári címmel (a köztársasági elnök egyetemi tanárrá nevezte ki),
– szakmailag elismert folyóiratokban folyamatos publikációs tevékenységgel,
– tárgyalóképes angolnyelv-ismerettel,
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– doktori témavezetõi tapasztalatokkal
rendelkeznek, továbbá nyilatkozni tudnak arról, hogy az intézmény mûködési feltételei meglétének mérlegelése során,
illetve a felsõoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál a Kaposvári Egyetemen vehetõ figye-
lembe.

Általános pályázati feltételek:
– az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók, akik megfelelnek a Kaposvári Egyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszerében a megpályázott munkakörre elõírt feltételeknek, vagy
– az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló oktatási tevékenységet végzõk, akik megfelelnek a Kaposvári
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében a megpályázott munkakörre elõírt feltételeknek, és a pályázat elnye-
rése esetén vállalják a közalkalmazotti jogviszony létesítését a Kaposvári Egyetemmel.

A kinevezés várható kezdõ idõpontja: 2009. január 15.
A kinevezés jellege: 60%-os részmunkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi tudományos, szakmai, illetve közéleti tevékenységét,
– a pályázó oktató-kutató munkájára vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot, részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos (PhD) fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles
másolatát (amennyiben a személyi anyagban már van, akkor a munka- és bérügyi osztály által igazolt másolat melléke-
lendõ),
– publikációs jegyzéket, szakmai-közéleti tisztségek felsorolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (amennyiben a személyi anyagban már van, akkor a
munka- és bérügyi osztály által igazolt másolat mellékelendõ),
– a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai-
ról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény, a 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a
kollektív szerzõdés rendelkezései az irányadók.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani két példányban (egy eredeti és egy fénymásolat)
a Kaposvári Egyetem Rektori Hivatalához (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.). A pályázat elbírálásának határideje a beadá-
si határidõtõl számított 90. nap.

Regionális és Vidékpolitika Tanszékére
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
Az alapképzésben a Környezetgazdaságtan és Gazdaságföldrajz tárgyak oktatása, önálló választható tárgyak hirdetése,
oktatása. A Regionális és környezetgazdasági, valamint a Vidékfejlesztõ agrármérnök mesterszakokban tárgyfelelõsi és
oktatói feladatok ellátása. Mindkét szinten szakdolgozat-konzulensi és bírálói feladatok ellátása. Részvétel a tanszék és
a kar szervezeti életében és tudományos tevékenységében. Bekapcsolódás a Gazdálkodás és Szervezéstudományi Dok-
tori Iskola munkájába.

Pályázhatnak az általános pályázati feltételek mellett, akik:
– szakirányú (földrajz vagy gazdaságtudományi) egyetemi végzettséggel,
– tudományos fokozattal,
– felsõoktatási tapasztalattal,
– szakmailag elismert folyóiratokban folyamatos publikációs tevékenységgel,
– számottevõ nemzetközi tapasztalatokkal
rendelkeznek, továbbá nyilatkozni tudnak arról, hogy az intézmény mûködési feltételei meglétének mérlegelése során,
illetve a felsõoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál a Kaposvári Egyetemen vehetõ figye-
lembe.
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Általános pályázati feltételek:
– az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók, akik megfelelnek a Kaposvári Egyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszerében a megpályázott munkakörre elõírt feltételeknek, vagy
– az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló oktatási tevékenységet végzõk, akik megfelelnek a Kaposvári
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében a megpályázott munkakörre elõírt feltételeknek, és a pályázat elnye-
rése esetén vállalják a közalkalmazotti jogviszony létesítését a Kaposvári Egyetemmel.

A kinevezés várható kezdõ idõpontja: 2009. január 1.
A kinevezés jellege: 60%-os részmunkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi tudományos, szakmai, illetve közéleti tevékenységét,
– a pályázó oktató-kutató munkájára vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot, részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos (PhD) fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles
másolatát (amennyiben a személyi anyagban már van, akkor a munka- és bérügyi osztály által igazolt másolat melléke-
lendõ),
– publikációs jegyzéket, szakmai-közéleti tisztségek felsorolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (amennyiben a személyi anyagban már van, akkor a
munka- és bérügyi osztály által igazolt másolat mellékelendõ),
– a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai-
ról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény, a 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a
kollektív szerzõdés rendelkezései az irányadók.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani két példányban (egy eredeti és egy fénymásolat)
a Kaposvári Egyetem Rektori Hivatalához (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.). A pályázat elbírálásának határideje a beadá-
si határidõtõl számított 90. nap.

Prof. Dr. Babinszky László s. k.,
rektor

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pályázatot hirdet
gazdasági igazgató munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
Irányítja az egyetem gazdálkodásával kapcsolatos tevékenységet. Elkészíti az egyetem éves költségvetését, a jóváha-
gyott költségvetést végrehajtja. Végzi az egyetem jogszabályokban és külön szabályzatokban meghatározott gazdálko-
dási, pénzügyi és számviteli feladatait. Munkaügyi, anyag-, eszköz- és bérgazdálkodási feladatok megszervezése, irá-
nyítása. Mûszaki, üzemeltetési, karbantartási, fejlesztési, valamint rendészeti feladatok irányítása. A munkavédelmi,
tûzvédelmi és foglalkoztatás-egészségügyi feladatok irányítása. Közbeszerzési eljárások bonyolításának koordinálása.
Közvetlen kapcsolattartás az illetékes hivatalokkal (OEP, APEH, KSH, VPOP stb.). Elemzi az egyetem különbözõ idõ-
távú szakmai programjainak költségvetési, gazdasági kihatásait, javaslatot tesz a finanszírozásra, kezdeményezi ezek
beépítését a szervezetbe, gondoskodik gazdasági értékelésükrõl, közgazdasági szempontú összehangoltságukról. Javas-
latokat tesz a finanszírozhatóság kérdésében az egyetem szakmai feladatainak megvalósítása érdekében az egyetem ve-
zetésének. Szükség esetén a rektor útján tájékoztatja az egyetem fenntartóját.
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A munkakör betöltõjének irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: KRE Gazdasági Hivatal, az egyetem
egyes kari gazdasági vezetõi.
A munkavégzés helye: Károli Gáspár Református Egyetem Gazdasági Hivatala (1091 Budapest, Kálvin tér 9.).

Jogi felelõsség:
– utalványozási jog,
– munkáltatói jog,
– kiadmányozási jog,
– kötelezettségvállalási jog,
– ellenjegyzési jog.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra a Munka törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. tv. és a kapcsolódó egyetemi szabályzatok az irányadók.
A munkabér megegyezés alapján kerül megállapításra. Az egyéb juttatásokra az egyetem vonatkozó szabályzatainak
rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
– vezetõi készség,
– stratégiai gondolkodás,
– együttmûködés,
– problémamegoldás,
– teljesítménymotiváció,
– gazdaságos szemléletmód.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– pénzügyi, számviteli, gazdálkodási területen szerzett 5 év feletti vezetõi tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office-ismeretek (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– felsõoktatásban szerzett gyakorlat,
– igazgatási területen szerzett szakmai gyakorlat,
– keresztyén/keresztény mentalitás, elkötelezettség a református egyházhoz,
– tárgyalóképes idegennyelv-tudás,
– mérlegképes könyvelõi végzettség vagy azzal egyenértékû képesítés.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz, bruttó bérigény-megjelöléssel,
– a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepció rövid ismertetése,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó által benyújtott dokumentumokat a pályázat elbírálásában részt vevõ személyek és
szervek megismerhessék.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 15. nap.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen a Károli Gáspár Egyetem Rektori Hivatalába, dr.
Szûcs Ferenc rektornak címezve (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatok érvényességét a rektor által kijelölt bírálóbizottság állapítja meg, a be-
nyújtott pályázatokat véleményezi. Az így véleményezett pályázatokat a rektor a fenntartó elé terjeszti. A fenntartó a pá-
lyázatok megvizsgálása során személyes meghallgatásra kérheti a pályázót. A rektor a fenntartó véleményével kiegé-
szült pályázatokat a szenátus soron következõ ülése elé terjeszti. A benyújtott pályázatokat a szenátus bírálja el.
A rektor a rangsorolt pályázatok közül választva, javaslattal él a fenntartó felé.
A fenntartó a rektor javaslatára megbízza a gazdasági vezetõt.

26. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2985



A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén az elbírálást követõen október 1-jétõl betölthetõ.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtás határidejének lejártát követõ 20. nap.
Az egyetem a pályázat érvénytelenségérõl és annak indokairól – a megállapítást követõ 2 munkanapon belül – tájékoz-
tatja a pályázót.

Dr. Szûcs Ferenc s. k.,
rektor

A MISKOLCI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
Automatizálási Tanszékére
teljes munkaidõben foglalkoztatott
tanársegédi munkakör betöltésére

A kinevezendõ tanársegéd feladatai: a villamos és mûszaki informatikai szakos, telekommunikációs szakirányú hallga-
tók távközlés-technikai és infokommunikációs tárgyainak oktatása, laboratóriumi gyakorlatainak összeállítása és veze-
tése, oktatási anyagok készítése, laboratóriumi fejlesztés és részvétel a tanszék kutatási-fejlesztési pályázatainak elõké-
szítésében és a projektek végrehajtásában.
A pályázat feltételei: szakirányú egyetemi végzettség, angol nyelvbõl középfokú nyelvvizsga.
A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez az a pályázó, akinek van oktatási tapasztalata és a szakmai nyelv területén jártassá-
got szerzett.
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/uni/egyetemi-do-
kumentumok/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 megneve-
zését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását; szakmai, illetõleg oktatási, kutatási, tudományos vagy mûvészeti
tevékenységét; hazai és nemzetközi, tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját; a nemzetközi tu-
dományos 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 kell fordulni. Egyéb kérdésekben a Humánpolitikai Iro-
da 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 beszámít.)
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2008. október 5.

Dr. Patkó Gyula s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Vezetõi állások

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

1. 2. 3. 4.

Magyar Tudományos
Akadémia
1051 Budapest,
Nádor u. 7.
Tel.: (1) 411-6322
Fax: (1) 411-6188

Akadémiai Óvoda és
Bölcsõde
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.,
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2008. okt. 6.
Pehi: 2008. nov. 16.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó eddigi szakmai munká-
jának és a munka eredményei-
nek ismertetését, iskolai, illetve
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1. 2. 3. 4.

egyéb végzettséget igazoló okle-
velek hiteles másolatát, a pályá-
zó jelenlegi munkahelyének,
besorolásának, beosztásának és
fizetésének megjelölését, adat-
védelmi nyilatkozatot, összefér-
hetetlenségi nyilatkozatot is.
A pályázatot és a fenti anyago-
kat elektronikus adathordozón
(pl. floppy, CD) is be kell nyúj-
tani.
Pc., f: dr. Németh Tamás,
az MTA fõtitkára
Magyar Tudományos Akadémia
Titkársága Jogi és Igazgatási
Fõosztálya
1245 Budapest,
Pf. 1000

Zengõ Óvoda
Sörédi Tagóvodája
8072 Söréd,
Rákóczi u. 54.

Tagintézmény-vezetõ,
óvodapedagógus
(teljes munkaidõ)

Óvodapedagógus mun-
kakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pc: Zengõ Óvoda
8053 Bodajk,
Bányász ltp. 15.
f: Zengõ Óvoda vezetõje
Tel.: (22) 581-050

Kismaros Község
Képviselõ-testülete
2623 Kismaros,
Kossuth u. 22.
Tel.: (27) 383-329

Kismaros
Mûvelõdési Ház
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., elõny: mûvelõdési-
ház-vezetõi tapasztalat,
népijátszóház-vezetõi
v., németnyelv-vizsga,
egyéb idegen nyelv is-
merete

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2013. okt. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. okt. 31.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló oklevél hitele-
sített másolatát, szakmai
életrajzot is.
A pályázatot írásban, „Mûvelõ-
dési Ház igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Poldauf Gábor polgármester

Szombathelyi
Evangélikus
Egyházközség
Lelkészi Hivatala
9700 Szombathely,
Körmendi út 2.

Reményik Sándor
Evangélikus Általános
Iskola
9700 Szombathely,
Szent László király út
7–9.
igazgató

Legalább 5 év pedagó-
gusgyakorlat, evangé-
likus vallás, 5 éve
megfelel az egyházköz-
ségi tagság feltételei-
nek, konfirmáció,
lelkészi ajánlás.
Elõny: tanügy-igazgatá-
si szakértõ képesítés

ÁEI: a pályázati döntés után
megkezdett hónap elsõ napján.
A megbízás 6 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó jelenlegi munkahelyét,
beosztását, részletes szakmai
életrajzát, a legmagasabb iskolai
végzettséget igazoló irat(ok) hi-
teles másolatát, lelkészi ajánlást
gyülekezeti lelkésztõl, konfir-
mációi emléklap hiteles máso-
latát vagy konfirmáció
igazolását is.
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A pályázatot „Igazgatói pályá-
zat” és az intézmény nevének
megjelölésével kell benyújtani.
Pc., f: Gresersen-Labossa
György evangélikus lelkész
Tel.: (64) 508-822
E-mail: Gyorgy.Labossa@luthe-
ran.hu

Apáczai Csere János
Általános Mûvelõdési
Központ
8900 Zalaegerszeg,
Apáczai Csere János
tér 5.
Tel.: (92) 511-210
Fax: (92) 511-213

Közmûvelõdési intéz-
ményegység-vezetõ

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., könyvtár-infor-
matikus,
mûvelõdésszervezõ,
mûvelõdési és felnõtt-
képzési menedzser, kul-
turális menedzser
szakképzettség, szakte-
rületén legalább 3–5 év
szgy.
Elõny: egyetemi v., fel-
sõfokú szakirányú szak-
vizsga,
idegennyelv-tudás, in-
formatikai felhasználói
ismeretek

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2013. nov. 1-jéig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. okt. 30.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettségeket igazoló dokumentu-
mok közjegyzõ által hitelesített
másolatait, az eddigi munkahe-
lyeket, beosztásokat is ismertetõ
szakmai életrajzot, 1 hónapnál
nem régebbi b-t, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot postai úton, 1 pél-
dányban, „Közmûvelõdési intéz-
ményegység-vezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Apáczai Csere János Általá-
nos Mûvelõdési Központ
f: tel.: (92) 511-211

Óvodapedagógus és egyéb állások

Kölcsey Utcai és
Ligeti Sori Óvoda
5600 Békéscsaba,
Kölcsey u. 15.

Óvodapedagógus Fõiskolai v.,
Waldorf-óvoda-
pedagógus

ÁEI: 2008. okt. 15.
f: dr. Péter Józsefné
óvodavezetõ

Szín-Kör-Játék Óvoda
1032 Budapest,
Törzs u. 2.

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., egészségügyi
alkalmasság.
Elõny: drámapedagógu-
si v.

ÁEI: a pályázat megjelölésétõl
azonnal.
Próbaidõ: 4 hónap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön-t is.
Pc: Besskó Istvánné
óvodavezetõ

Budapest VIII.
Mesepalota Napközi
Otthonos Óvoda
1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 9–15.
Tel.: (1) 317-3167
E-mail: mesepalo@
freestart.hu

2 fõ óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.
Elõny: mûvészeti terü-
leten szerzett szgy.,
angolnyelv-tudás,
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: pályázati elbírálását követõ
hónap elseje.
Pc: Soós Erzsébet
óvodavezetõ
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Zengõ Óvoda Puszta-
vámi Tagóvodája
8066 Pusztavám,
Petõfi út 2.

Német nemzetiségi
óvónõ
(teljes munkaidõs)

Óvodapedagógus mun-
kakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség.
Elõny: a HOP végrehaj-
tásához kapcsolódó
plusz v.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön-t is.
Pc: Zengõ Óvoda Pusztavámi
Tagóvodája
f: tagóvoda vezetõje

Rákóczi Úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 30.
Tel.: (22) 312-386

Óvodapedagógus Felsõfokú iskolai v.

dajka középfokú képesítés,
dajkaképzõ, gyermekek
ellátásában legalább
1–3 év szakmai tapasz-
talat

Pedagógus állások

Általános Mûvelõdési
Központ
2427 Baracs,
Szabadság tér 6.
Tel.: (25) 521-030

Általános Mûvelõdési
Központ Faluház,
Sportcsarnok
2427 Baracs,
Szabadság tér 8.
mûvelõdésszervezõ

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

II. Rákóczi Gimnázium
1024 Budapest,
Keleti Károly u. 37.
Tel./fax: (1) 212-2995

Angol–francia szakos
tanár

Egyetemi v.
Elõny: középiskolában
szerzett gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
f: Magócs Éva igazgató
Tel.: (30) 346-8838

Óvoda, Általános
Iskola, EGYMI
1035 Budapest,
Szellõ u. 9–11.
Tel.: (1) 430-1200
E-mail: szel-
lo-a@kszki.obuda.hu
Honlap: www.szello-
egymi.hu

4 fõ gyógypedagógus Gyógypedagógiai dip-
loma, TANAK-terapeu-
ta szak

ÁEI: azonnal.
Próbaidõ: 3 hónap.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani

2 fõ logopédus
(határozott idõre)

logopédusi diploma ÁEI: azonnal.
A megbízás a 2008/2009-es tan-
évre szól.
Próbaidõ: 3 hónap.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani

1 fõ logopédus
(határozatlan idõre)

ÁEI: azonnal.
Próbaidõ: 3 hónap.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani

2990 OKTATÁSI KÖZLÖNY 26. szám



1. 2. 3. 4.

Budapest III. Kerület
Önkormányzata Krúdy
Gyula Általános Iskola
1037 Budapest,
Gyógyszergyár u.
22–24.
Tel.: (1) 250-2724
Fax: (1) 454-1718
E-mail:
gyogy-a@kszki.obu-
da.hu

Angol–magyar szakos
tanár
(részmunkaidõben)

napközis tanító
(teljes munkaidõben)

angol anyanyelvi tanár
(részmunkaidõben)

Angol–magyar általá-
nos iskolai tanári diplo-
ma

tanítói diploma

angol anyanyelvi peda-
gógusdiploma

ÁEI: azonnal.
Pc: dr. Vámosné Aulechla Anna
igazgató

Kossuth Zsuzsanna
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2370 Dabas,
József A. u. 107.
Tel.: (29) 560-670
Fax: (29) 560-671
Honlap: www.kzsda-
bas.hu

Testnevelés szakos
tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., felhasználói szin-
tû számítógépes ismeret

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., utazásikölt-
ség-hozzájárulás.

Csornai Általános és
Mûvészeti Iskola,
Óvoda
Széchenyi István Kör-
zeti Általános Iskolája
9300 Csorna,
Árpád u. 2.
Tel.: (96) 261-238

2 fõ tanító (napközis
nevelõ)
(határozott idõre)

Tanítóképzõ fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. okt. 20.
Pc: Némethné Fülöp Terézia
igazgató

Brassai Sámuel Gimná-
zium és Mûszaki Szak-
középiskola
4029 Debrecen,
Víztorony u. 3.
Tel./fax: (85) 411-885

Informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Brassai Sámuel Gimnázium
és Mûszaki Szakközépiskola
igazgatója

magyar–bármely szakos
tanár

elõny: diákszínpad ve-
zetésében szerzett gya-
korlat

földrajz–bármely
szakos tanár

Dr. Jósa István
Általános Iskola
4325 Kisléta,
Kállói út 6–8.
Tel./fax: (42) 385-161
E-mail: iskola.kisle-
ta@freemail.hu

Tanító–angol mûvelt-
ségterület szakos tanár

Fõiskolai v.
Elõny: 3 év szgy.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: szl., étkh.
Pc: Kovács Andrea igazgató
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Szterényi József Szak-
középiskola és Szak-
iskola
2200 Monor,
Ipar u. 2.
Tel.: (29) 412-756
Fax: (29) 412-120

Magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár

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

Szivárvány Óvoda, Ál-
talános Iskola, Speciális
Szakiskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgá-
lat, Nevelési Tanácsadó
és Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs
Bizottság
8800 Nagykanizsa,
Rózsa út 9.
Tel./fax: (93) 314-026,
(93) 314-027

Gyógypedagógus
(félállás, határozatlan
idõre)

Autista csoportban vég-
zett kétéves gyakorlat

ÁEI: 2008. nov. 3.
Pehi: a közzétételtõl számított
45 napon belül.
Pc: Szivárvány Óvoda, Általá-
nos Iskola, Speciális Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszol-
gálat, Nevelési Tanácsadó és Ta-
nulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság
f: Balassáné Tüske Ágnes
igazgató

Alsóvárosi Általános
Iskola
6725 Szeged,
Dobó u. 42.
Tel.: (62) 442-440
E-mail: alsovarosi.isko-
la@int.ritek.hu

Szabadidõ-szervezõ
(félállás)

Fõiskolai,
testnevelés–bármely
szakos tanári v.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítószámot: 589/2008.
Pc: Alsóvárosi Általános Iskola
f: Tibai József igazgató

Lipthay Béla Mezõgaz-
dasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
3170 Szécsény,
Haynald L. u. 11.
Tel./fax: (32) 370-573

Informatika szakos
tanár
(teljes munkaidõ,
határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: pedagógus-mun-
kakörben szerzett leg-
alább 3 év szgy.

ÁEI: a közzétételtõl számított
33. naptól.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
32. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön-t, a korábbi munka-
viszonyról szóló igazolásokat is.
A pályázatot postai úton, zárt
borítékban, 1 példányban, „Pá-
lyázat informatika szakos tanár
munkakör betöltésére” megjelö-
léssel kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
10-102/2008. azonosítószámot.
Pc: Filkor Lajos igazgató

Kardos László
Általános Iskola
9800 Vasvár,
József A. u. 23–25.
Tel.: (94) 573-100
Fax: (94) 573-101

Logopédus
(határozott idõre,
helyettesítésre)

ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás 2011. jún. 20-ig
szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 3. munkanap.
Pc: Horváthné Tóth Mária
igazgató
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Apáczai Csere János
Általános Mûvelõdési
Központ
8900 Zalaegerszeg,
Apáczai Csere János
tér 5.
Tel.: (92) 511-210
Fax: (92) 511-213

Könyvtáros, könyv-
tár–informatikus

Fõiskolai v.
Elõny: egyetemi v., fel-
sõfokú szakirányú mun-
kaköri szakvizsga,
ECDL

ÁEI: 2008. okt. 31.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettségeket igazoló dokumentu-
mok közjegyzõ által hitelesített
másolatait, az eddigi munkahe-
lyeket, beosztásokat is ismertetõ
szakmai életrajzot, 1 hónapnál
nem régebbi b-t, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot postai úton, 1 pél-
dányban, „Könyvtáros pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Apáczai Csere János Általá-
nos Mûvelõdési Központ
f: tel.: (92) 511-211

pszichológus egyetemi v., pszicholó-
gus szakképesítés.
Elõny: klinikai vagy
pedagógiai vagy ta-
nácsadói szakvizsga,
továbbá pedagógus v.,
idegennyelv-tudás, in-
formatikai felhasználói
szintû ismeretek

ÁEI: 2008. okt. 31.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettségeket igazoló dokumentu-
mok közjegyzõ által hitelesített
másolatait, az eddigi munkahe-
lyeket, beosztásokat is ismertetõ
szakmai életrajzot, 1 hónapnál
nem régebbi b-t, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot postai úton, 1 pél-
dányban, „Pszichológus pályá-
zat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Apáczai Csere János Általá-
nos Mûvelõdési Központ
f: tel.: (92) 511-211

Péch Antal Mûszaki
Szakképzõ Iskola és
Gimnázium
2800 Tatabánya,
Széchenyi út 20.

földrajz szakos tanár
(részmunkaidõ,
heti 14 óra)

Szakirányú egyetemi
végzettség

elõny: szakközépiskolá-
ban szerzett tapasztalat

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai önéletrajz.
A pályázat elbírálásának módja:
a természettudományos 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.
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Helyesbítések

Az Oktatási Közlöny 2008. évi 23. számának 2735. oldalán tévedésbõl ismételten közlésre került a debreceni Péchy
Mihály Építõipari Szakközépiskola álláspályázata, ezért ez érvénytelen. Az érvényes pályázati felhívás az Oktatási
Közlöny 22. számának 2630. oldalán található.

Szerkesztõség
* * *

Az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 24. számának 2802-2803. oldalán megjelent, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Köz-
gyûlése által a Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium, valamint a
Perényi Péter Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatói álláshelyeire kiírt pályáza-
ti felhívások szövegében egyes kitételek hiányosan jelentek meg, ezek helyes formája az alábbi:

A Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium vonatkozásában:

„Pályázati feltételek: középiskolai tanári egyetemi szintû végzettség és szakképzettség…”
„Az igazgatói megbízás idõtartama: 2009. február 1-jétõl 2014. július 31-éig terjedõ 5 év 6 hónap”
„A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ naptól számított 30. nap”
„Elõny: pedagógus szakvizsga vagy közoktatás-vezetõi szakképesítés, élõ idegennyelv-ismeret és vezetõi gyakorlat”

A Perényi Péter Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és Kollégium vonatkozásában:

„Az igazgatói megbízás idõtartama: 2009. február 1-jétõl 2014. július 31-éig terjedõ 5 év 6 hónap”
„A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ naptól számított 30. nap”
„Elõny: pedagógus szakvizsga vagy közoktatás-vezetõi szakképesítés, élõ idegennyelv-ismeret és vezetõi gyakorlat”

A pályázatok benyújtásának határideje mindkét álláshely esetében az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 26. számának
(jelen helyesbítés közzétételének) megjelenését követõ naptól számított 30. nap.

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
címû kiadvány.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módo-
sítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a bünte-
tõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szo-
kásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az elsõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet
a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet
a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet
a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet
a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.
A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Közlönykiadó Jogi Könyvesbolt-
jában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatánál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:

� I. kötet (2205 Ft) ..... példányban. � V. kötet (2226 Ft) ..... példányban.

� II. kötet (3675 Ft) ..... példányban. � VI. kötet (2289 Ft) ..... példányban.

� III. kötet (1596 Ft) ..... példányban. � VII. kötet (1722 Ft) ..... példányban.

� IV. kötet (3087 Ft) ..... példányban. � A hét kötet együtt (13 440 Ft) ..... példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód, szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
Reméljük, hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rende-
letek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõ-
része közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõ-
szék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves
pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.

2008. évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 6552 Ft áfával.
fél évre: 3276 Ft áfával.

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvény-
hozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogász-
ság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 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

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

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.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
08.2775 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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