
HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
178/2008. (IX. 5.) KE

határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában meg-
állapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontja alapján, az okta-
tási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértés-
ben tett – javaslatára

dr. Ábrahám Györgyöt, a Szegedi Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Antal Lászlót, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
elnöki tanácsadóját, a Debreceni Egyetem további jogvi-
szonyban alkalmazott tudományos tanácsadóját,

dr. Aziz Alazmeh-t, a Közép-európai Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Bali Papp Ágnest, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem egyetemi docensét,

dr. Balláné dr. Füszter Erzsébetet, a Rendõrtiszti Fõis-
kola fõiskolai tanárát,

dr. Barna Gábort, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Batta Gyulát, a Debreceni Egyetem tudományos ta-
nácsadóját,

dr. Bercsényi Miklóst, a Pannon Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Berek Lajost, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye-
tem fõiskolai tanárát,

dr. Blaskó Lajost, a Debreceni Egyetem tudományos fõ-
munkatársát,

dr. Buday Lászlót, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Csáki György Ivánt, a Szent István Egyetem egyete-
mi docensét,

dr. Cseh Károlyt, a Fõvárosi Önkormányzat Károlyi
Sándor Kórház és Rendelõintézet osztályvezetõ fõorvosát,
a Semmelweis Egyetem további jogviszonyban alkalma-
zott egyetemi docensét,

dr. Csendes Tibort, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Csótó Attilát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
tudományos tanácsadóját,

dr. Csörgõ Sándorné dr. Bata Zsuzsannát, a Szegedi
Tudományegyetem egyetemi docensét,

dr. Damjanovich Lászlót, a Debreceni Egyetem egye-
temi docensét,

dr. Déri Balázst, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. É. Kiss Katalint, a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temre kinevezett egyetemi tanárát,
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dr. Entz Lászlót, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Erdõdiné dr. Kövér Katalint, a Debreceni Egyetem
tudományos tanácsadóját,

Evelleiné dr. Hajdú Júliát, a Semmelweis Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Fekete Sándort, a Pécsi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Fenyvesi Lászlót, a Szent István Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Gál Jánost, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Gáspár Vilmost, a Debreceni Egyetem tudományos
tanácsadóját,

dr. Góth János Lászlót, a Debreceni Egyetem fõiskolai
tanárát,

dr. György Pétert, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Hamar Imrét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Helyes Lajost, a Szent István Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Horváth Miklóst, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Hübner Mátyást, a Pécsi Tudományegyetem fõisko-
lai tanárát,

dr. Imre Mihályt, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Imre Sándort, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Ittzés Gergelyt, a Széchenyi István Egyetem fõis-
kolai docensét,

dr. Jekkel Lászlóné dr. Kósa Évát, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemre kinevezett egyetemi tanárát,

dr. Józsa Lászlót, a Széchenyi István Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Juvancz Zoltánt, a Budapesti Mûszaki Fõiskola
tudományos fõmunkatársát,

dr. Kalácska Gábort, a Szent István Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Kállai Jánost, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,

dr. Kappelmayer Jánost, a Debreceni Egyetem egye-
temi docensét,

dr. Karádi Zoltánt, a Pécsi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Karády Viktort, a Közép-európai Egyetem vendég-
oktatóját,

dr. Keserû Katalint, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Király Miklóst, az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem egyetemi docensét,

dr. Kocsis Lászlót, a Pannon Egyetem egyetemi docensét,
dr. Kondorosi Ferencet, a Budapesti Corvinus Egyetem

egyetemi docensét,

dr. Kontra Jenõt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Kovács Andrást, a Debreceni Egyetemre határozott
idõre kinevezett egyetemi tanárát,

dr. Kovács Andrást, a Közép-európai Egyetem egye-
temi docensét,

dr. Kulka Janinát, a Semmelweis Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Láng Pétert, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Lepahin Valerijt, a Szegedi Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Lukács Lászlót, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem egyetemi docensét,

dr. Marossy Kálmánt, a Miskolci Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Máthé Gábort, a Budapesti Corvinus Egyetem fõis-
kolai tanárát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem továb-
bi jogviszonyban alkalmazott egyetemi docensét,

dr. Merkely Bélát, a Semmelweis Egyetem egyetemi do-
censét,

dr. Mika Jánost, az Országos Meteorológiai Szolgálat
vezetõ fõtanácsosát,

dr. Molnár Zsoltot, a Pécsi Tudományegyetem egyete-
mi docensét,

dr. Némethi Andrást, az MTA Matematikai Kutató Inté-
zet tudományos tanácsadóját,

dr. Oláh Attilát, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
osztályvezetõ fõorvosát,

dr. Padányi József mk. ezredest, a Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem intézményfejlesztési programveze-
tõjét,

dr. Peres Imrét, a Debreceni Református Hittudományi
Egyetem meghívott tanárát,

dr. Pituk Mihályt, a Pannon Egyetem egyetemi docensét,
dr. Prószéky Gábort, a Pázmány Péter Katolikus Egye-

temre kinevezett egyetemi tanárát,
dr. Puskás Attilát, a Pázmány Péter Katolikus Egye-

temre kinevezett egyetemi tanárát,
dr. Rácz Istvánt, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

osztályvezetõ fõorvosát,
dr. Rácz Lajost, az Eötvös Loránd Tudományegyetem

egyetemi docensét,
dr. Remenyik Évát, a Debreceni Egyetem egyetemi

docensét,
dr. Rigó Jánost, a Semmelweis Egyetem egyetemi

docensét,
dr. Rugási Gyulát, a Szent Pál Akadémia fõiskolai taná-

rát, az Országos Rabbiképzõ-Zsidó Egyetem további jog-
viszonyban alkalmazott egyetemi docensét,

dr. Sik Endrét, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi docensét,

dr. Simon Károlyt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Simon Lászlót, a Nyíregyházi Fõiskola fõiskolai
tanárát,
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dr. Simor Tamást, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi
docensét,

Siposné dr. Kecskeméthy Klára ezredest, a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Szegedi Zoltánt, a Szent István Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Szekanecz Zoltánt, a Debreceni Egyetem egyetemi
docensét,

dr. Székely Jánost, az Esztergomi Hittudományi Fõisko-
la teológiai tanárát,

dr. Szilágyi Józsefet, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem egyetemi docensét,

dr. Szörényi Tamást, a Dunaújvárosi Fõiskola fõiskolai
tanárát,

Szörényiné dr. Kukorelli Irént, az MTA Regionális Ku-
tatások Központja tudományos fõmunkatársát, a Széche-
nyi István Egyetem további jogviszonyban alkalmazott tu-
dományos tanácsadóját,

dr. Tamás Gábort, a Szegedi Tudományegyetem egye-
temi docensét,

dr. Tanka Endrét, a Károli Gáspár Református Egyetem
egyetemi docensét,

dr. Tóth Zoltánt, a Miskolci Egyetem egyetemi docensét,
dr. Török Tamás Istvánt, a Miskolci Egyetem egyetemi

docensét,
dr. Turiákné dr. Szökõ Évát, a Semmelweis Egyetem

egyetemi docensét,
dr. Újvári Mártát, a Budapesti Corvinus Egyetem egye-

temi docensét,
dr. Végh Jánost, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,
dr. Véha Antalt, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi

docensét,
dr. Vígh Évát, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi

docensét,
dr. Völgyesi Lajost, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Winkler Istvánt, az MTA Pszichológiai Kutató Inté-

zet tudományos tanácsadóját és a Szegedi Tudományegye-
tem további jogviszonyban alkalmazott tudományos ta-
nácsadóját és

dr. Zsigmond Gyulát, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem fõiskolai tanárát

2008. szeptember 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2008. augusztus 26.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. augusztus 27.

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

KEH ügyszám: IV-3/03511/2008.

A köztársasági elnök
179/2008. (IX. 5.) KE

határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megál-
lapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontja alapján, az okta-
tási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértés-
ben tett – javaslatára

a Károli Gáspár Református Egyetemen

dr. Honti Lászlót, az Udinei Egyetem professzorát, a
Magyar Nyelvtudományi Intézet további jogviszonyban
alkalmazott tudományos tanácsadóját

2008. szeptember 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

Budapest, 2008. augusztus 26.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. augusztus 27.

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

KEH ügyszám: IV-3/03913/2008.

A miniszterelnök
61/2008. (IX. 9.) ME

határozata
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Bizottsága alelnökeinek megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alap-
ján, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az oktatá-
sért felelõs miniszter közös javaslatára

dr. Németh Tamást, az MTA r. tagját, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia fõtitkárát,

dr. Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem rekto-
rát

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsá-
ga alelnöki teendõinek ellátásával

– 2008. szeptember 1-jei hatállyal, hároméves idõtar-
tamra –

megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

A Bókay Árpád Általános Iskola
pályázati felhívása

Országos Biológia Versenyre a 2008/2009-es tanévre

A Bókay Árpád Általános Iskola Országos Biológia Versenyt hirdet.
A verseny célja: a természetet szeretõ, értõ gyerekek további ismeretszerzésre ösztönzése, tehetséggondozás.
A versenyünkkel tizenegyedik éve kívánunk emlékezni névadónk, dr. Bókay Árpád orvosprofesszor tudományos és em-
beri nagysága elõtt.
A versenyt 5–6. és 7–8. osztályban indítjuk.
A verseny négy fordulóból áll.

1. forduló: pályamunka készítése
5–6. osztály: Élet a lombok között (Mutassátok be a hazai fák lombkoronaszintjének élõvilágát. Alkalmazzátok saját
megfigyeléseiteket.) Készítsetek a pályamunkátokhoz kapcsolódó érdekes rejtvényt, társasjátékot, makettet stb.
Terjedelme: maximum 4 gépelt oldal + mellékletek.
Értékelés: pályamunka 70 pont, rejtvény 30 pont.
7–8. osztály: A Föld panaszai (Mutassátok be a Föld környezetvédelmi problémáit, a megoldás lehetõségeit.) Készítse-
tek a pályamunkátokhoz kapcsolódó érdekes rejtvényt, társasjátékot, makettet stb.
Terjedelme: maximum 5 gépelt oldal + mellékletek.
Értékelés: pályamunka 70 pont, rejtvény 30 pont.
Beküldési határidõ: 2009. január 7.
Részvételi díj: 1500 Ft.
A részvételi díjat rózsaszínû belföldi postautalványra kérjük befizetni, a befizetési csekk másolatát a pályamunkákhoz
mellékelni szíveskedjenek.
Címzett: Bókay Árpád Országos Biológia Verseny
1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 69.

2–3. forduló: tíz-tíz oldalas komplex biológia-feladatlap otthoni, iskolai megoldása a korosztálynak megfelelõ, klasszi-
kus biológia témakörébõl.
Értékelés: 100-100 pont.
A 2. forduló feladatlapjainak postai kiküldése: 2009. január 14.
A 2. forduló beküldési határideje: 2009. február 11.
A 3. forduló feladatlapjainak postai kiküldése: 2009. február 11.
A 3. forduló beküldési határideje: 2009. március 11.

4. forduló – döntõ: a Bókay Árpád Általános Iskolában, ahol a legtöbb pontot elért 20-20 tanuló méri össze tudását elõre
megadott tematika alapján.

Jutalmazás
1. helyezettek – digitális fényképezõgép
2. helyezettek – mikroszkóp, távcsõ
3. helyezettek – CD, enciklopédia.

Valamennyi résztvevõ emléklapot kap, külön díjazzuk a legjobb pályamunkát, rejtvényeket.
További felvilágosítást Krakkerné Berki Hajnalkától kaphatnak az (1) 291-4836-os telefonszámon. Fax: (1) 291-8397.
E-mail: biologia_verseny@extra.hu.
Információk a versenyrõl: http://biologiaverseny.hu.
Jó felkészülést, eredményes kutatómunkát és sok élményt kívánunk!

Krakkerné Berki Hajnalka s. k., Babák Sándorné s. k.,
szakmai vezetõ igazgató
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Közlemény
a „Lélektõl lélekig” irodalmi gyermekfesztivál megrendezésérõl

Versenyfelhívás

A Batthyány Kázmér Közoktatási Intézmény (7800 Siklós, Köztársaság tér 6.) „Lélektõl lélekig” címmel irodalmi gyer-
mekfesztivált rendez 2009. március 27–28-án Siklóson. A fesztiválra magyar iskolák tanulói és a határainkon túl élõ ma-
gyar nyelven tanuló gyermekek nevezhetnek az alábbi korcsoportokban.

I. korcsoport: 3. és 4. évfolyamosok
II. korcsoport: 5. és 6. évfolyamosok
III. korcsoport: 7. és 8. évfolyamosok.

Nevezni maximum ötperces alkotással lehet.
Az I. és II. korcsoportosok kortárs magyar költõk gyermekverseivel, a III. korcsoportosok a 100 éve született Radnóti
Miklós lírai alkotásaival, illetve a költõrõl szóló mûvel vehetnek részt az irodalmi gyermekfesztiválon.
A versenyzõknek 2008. november 30-ig kell jelentkezni az alábbi régióközpontokban, ahol az elõdöntõket fogják
megrendezni, s az idõpontról értesítik a náluk jelentkezõket.

Régióközpontok Magyarországon:
– Bocskai István Általános Iskola, 4060 Balmazújváros, Hortobágy u. 6.,
– Rózsakerti Általános Iskola, 1223 Budapest, Rákóczi u. 16.,
– Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet, 6000 Kecskemét, Katona József tér 8.,
– Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, 5000 Szolnok, Kassai u. 29.,
– Várdomb-Alsónána Óvoda és Általános Iskola, 7146 Várdomb, Kossuth L. u. 121.

Határainkon túli régióközpontok:
– Horvátország: Horvátországi Magyar Pedagógusok Szövetsége, szervezõ: Zamecnik Márta, fax:

00-385-31-377-509,
– Románia: Bethlen Gábor Kollégium, 3325 Aiud, Str. Bethlen Gábor Nr. 1., igazgató: Szõcs Ildikó,
– Szerbia: Szatmári Melitta, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnöke, O. S. Petefi Sandor Bore Pro-

danovica 15/A 21000 Novisad,
– Szlovákia: Pázmány Péter Alapiskola, 4892700 Sala, telefon: 00-421-31-770-3495, szervezõ: Szetyinkszky Vero-

nika,
– Ukrajna: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, irodavezetõ: Berki Károly 90202 Beregszász, Olga Kobiljansz-

ka u. 17.

Minden régióból korcsoportonként 2-2 (összesen 6) fõ juthat tovább a siklósi fesztiválra.
További információk: Kóródiné Vörös Ilona, telefon: (72) 495-018, fax: (72) 495-019.

Dr. Schmidt Henrikné s. k.,
igazgató
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A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Alapító Okirata

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)
16. §-ának (1) bekezdése és a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
Az intézmény jogelõdei: az 1782-ben, a budai tudományegyetemen megnyílt Institutum Geometrico-Hydrotechnicum,
az 1846-ban felállított József Ipartanoda, a mûködését 1871-ben megkezdõ Királyi József Mûegyetem és a m. kir. József
Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem megalakításáról szóló 1934. évi X. törvénycikkel megalapított, több in-
tézményt egyesítõ m. kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, amelybõl a budapesti Mûszaki Egye-
tem átszervezésérõl szóló 1949. évi 15. sz. tvr. értelmében alakult meg a Budapesti Mûszaki Egyetem.
Ugyancsak az intézmény elõdjének tekinthetõ az 1951-ben alakult Közlekedési Mûszaki Egyetem, amely 1955-tõl az
1952-ben Építõipari Mûszaki Egyetem néven önállósult Mérnöki és Építészmérnöki Karral együtt önálló Építõipari és
Közlekedési Mûszaki Egyetemként mûködött.
A Budapesti Mûszaki Egyetem, valamint az Építõipari és Közlekedési Mûszaki Egyetem egyesítésérõl szóló 1967. évi
14. sz. tvr. értelmében sor került a Budapesti Mûszaki Egyetem, valamint az Építõipari és Közlekedési Mûszaki Egyetem
egyesítésére, Budapesti Mûszaki Egyetem megnevezéssel.
Az intézmény jelenlegi nevét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló, 1993. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg 2000. január 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
Rövidített megnevezése: BME.
Idegen nyelvû elnevezései:
– Budapest University of Technology and Economics (BME),
– Technische und Wirtschaftswissenschaftliche Universität Budapest (BME),
– Université des Sciences Techniques et Economiques de Budapest (BME),
– �������	
�� ������
�	�	 �������
���� ���������
��� ���� (���).

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 1111 Budapest, Mûegyetem rakpart 3.
4.2. telephelyei:
– Nagytétényi út 283.,
– Törökbálint Depó Hosszúréti u.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 18/A (kifutó fõiskolai
szintû képzés).
4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
– neve: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diószegi úti Bölcsõde és Óvoda
– címe: 1113 Budapest, Diószegi út 51.

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

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

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
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8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen osztott képzésben alapképzést, mesterképzést, valamint egysé-
ges, osztatlan képzést, illetve doktori képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben okleve-
let ad ki.

– Az 1993. évi LXXX. törvény szerint kifutó képzési rendszerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.
– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat, s e képzésben bizonyítványt

ad ki.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és

fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat
végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

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

gáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szolgáltatásokat, amelyek
a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Általános mûszaki és gazdaságtudományi könyvtári, valamint országos mûszaki szakkönyvtári szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok

szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban feladatokat lát el.

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

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
alaptevékenységek:
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8542 felsõfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 m.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadás,
6201 számítógépes programozás,
6312 világhálóportál-szolgáltatás,
7990 egyéb foglalás,
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9004 mûvészeti létesítmények mûködtetése,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
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5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
1820 egyéb sokszorosítás,
2319 mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,
3319 egyéb ipari eszköz javítása,
3320 ipari gép, berendezés üzembe helyezése,
2573 szerszámgyártás,
2751 háztartási villamos készülék gyártása,
2894 textil-, ruházati, bõripari gép gyártása,
2896 mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása,
2899 m.n.s. egyéb speciális gép gyártása,
3312 ipari gép, berendezés javítása,
2344 mûszaki kerámia gyártása,
2599 m.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása,
2630 híradás-technikai berendezés gyártása,
2651 mérõmûszergyártás,
2711 villamos motor, áramfejlesztõ gyártása,
2740 villamos világítóeszköz gyártása,
2790 egyéb villamos berendezés gyártása,
2841 fémmegmunkáló szerszámgép gyártása,
3020 vasúti, kötöttpályás jármû gyártása,
3313 elektronikus optikai eszköz javítása,
4761 könyv-kiskereskedelem,
4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5530 kempingszolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
8110 építményüzemeltetés,
7711 személygépjármû kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép),
7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
5821 számítógépes játék kiadása,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7420 fényképészet,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7312 médiareklám,
7810 munkaközvetítés,
7820 munkaerõ-kölcsönzés,
7830 egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás,
7430 fordítás, tolmácsolás,
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8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8299 m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
6399 m.n.s. egyéb információs szolgáltatás,
7410 divat-, formatervezés,
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8412 egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása,
5911 film-, video-, televíziómûsor-gyártás,
5912 film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai,
5913 film-, video- és televízióprogram terjesztése,
9001 elõadó-mûvészet,
9003 alkotómûvészet,
9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9601 textil, szõrme mosása, tisztítása,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység.

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

– gazdaságtudományok,
– informatika,
– mûszaki,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, mûszaki, pedagógusképzés, társadalomtudományi, ter-
mészettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, mûszaki, informatika, társadalomtudományi, természettudomány.

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

– elektrotechnika-elektronika,
– gépészet,
– közgazdaság,
– informatika,
– ügyvitel,
– kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció,
– közlekedés.

8.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés folyik, doktori fokozatot ítélhet oda:
– bölcsészettudományok,
– mûszaki tudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok,
– mûvészetek.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység végzésére,
amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi ka-
pacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szol-
gáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes ki-
adást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem
használható részének figyelembevétele mellett.
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Ilyen tevékenységek elsõsorban:
– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben

foglaltak szerint a felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzést folytat;
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

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

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

vékenység;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadása,

elhasználódott, feleslegessé vált, valamint az alapfeladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítése);
– fordítás, tolmácsolás, adatfeldolgozás, exportszolgáltatás;
– mérnöki, szakértõi tevékenység, elemzés, szaktanácsadás, tervkészítés, bírálat, minõsítés, szakvélemény, mûszaki

elemzés, vizsgálati, tanúsítási tevékenység;
– K+F kutatáshoz kapcsolódó szolgáltatás, fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység, kísérleti tevékenység, iparjogvé-

delmi tevékenységek, kutatási pályázatok kidolgozása, mérõhely kialakítás, mérés, számítástechnikai szolgáltatá-
sok, laborvizsgálatok, diagnosztika, mûszaki, gazdasági szolgáltatások, mintavétel, technológiatranszferrel kap-
csolatos szolgáltatások, hanganyag-digitalizálás, tesztelés, online szolgáltatások, piac- és közvélemény-kutatás;

– nyelvvizsgáztatási tevékenység;
– nyelvoktatás,
– gazdasági tanácsadás.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenységek:
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
1820 egyéb sokszorosítás,
2319 mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,
3319 egyéb ipari eszköz javítása,
3320 ipari gép, berendezés üzembe helyezése,
2573 szerszámgyártás,
2751 háztartási villamos készülék gyártása,
2894 textil-, ruházati, bõripari gép gyártása,
2896 mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása,
2899 m.n.s. egyéb speciális gép gyártása,
3312 ipari gép, berendezés javítása,
2344 mûszaki kerámia gyártása,
2599 m.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása,
2630 híradás-technikai berendezés gyártása,
2651 mérõmûszergyártás,
2711 villamos motor, áramfejlesztõ gyártása,
2740 villamos világítóeszköz gyártása,
2790 egyéb villamos berendezés gyártása,
2841 fémmegmunkáló szerszámgép gyártása,
3020 vasúti, kötöttpályás jármû gyártása,
3313 elektronikus optikai eszköz javítása,
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4761 könyv-kiskereskedelem,
4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5530 kempingszolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
8110 építményüzemeltetés,
7711 személygépjármû kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése,
7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,
6201 számítógépes programozás,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
5821 számítógépes játék kiadása,
5829 egyéb szoftverkiadás,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
6312 világhálóportál-szolgáltatás,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7420 fényképészet,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7312 médiareklám,
7810 munkaközvetítés,
7820 munkaerõ-kölcsönzés,
7830 egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8299 m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
6399 m.n.s. egyéb információs szolgáltatás,
7410 divat-, formatervezés,
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8412 egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
5911 film-, video-, televíziómûsor-gyártás,
5912 film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai,
5913 film-, video- és televízióprogram terjesztése,
9001 elõadó-mûvészet,
9003 alkotómûvészet,
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9004 mûvészeti létesítmények mûködtetése,
7990 egyéb foglalás,
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9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9601 textil, szõrme mosása, tisztítása,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termék-elõállítás értékesítésébõl
származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási
kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mel-
lett. Továbbá vállalkozási tevékenységként folytatható az alaptevékenységek közül az a tevékenység, amelyet az
Ftv. 4. §-a nem tilt, illetve az a tevékenység, melyet az intézmény az alaptevékenységek közül nyereségszerzés cél-
jából végez.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.
8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
1820 egyéb sokszorosítás,
2319 mûszaki, egyéb üvegtermék gyártása,
3319 egyéb ipari eszköz javítása,
3320 ipari gép, berendezés üzembe helyezése,
2573 szerszámgyártás,
2751 háztartási villamos készülék gyártása,
2894 textil-, ruházati, bõripari gép gyártása,
2896 mûanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása,
2899 m.n.s. egyéb speciális gép gyártása,
3312 ipari gép, berendezés javítása,
2344 mûszaki kerámia gyártása,
2599 m.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása,
2630 híradás-technikai berendezés gyártása,
2651 mérõmûszergyártás,
2711 villamos motor, áramfejlesztõ gyártása,
2740 villamos világítóeszköz gyártása,
2841 fémmegmunkáló szerszámgép gyártása,
3020 vasúti, kötöttpályás jármû gyártása,
3313 elektronikus optikai eszköz javítása,
4761 könyv-kiskereskedelem,
4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5530 kempingszolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
8110 építményüzemeltetés,
7711 személygépjármû kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép),
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7739 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
5821 számítógépes játék kiadása,
5829 egyéb szoftverkiadás,
6201 számítógépes programozás,
6209 egyéb információ-technológia szolgáltatás,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
5813 napilapkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6010 rádiómûsor-szolgáltatás,
6312 világhálóportál-szolgáltatás,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7490 m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7420 fényképészet,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7312 médiareklám,
7810 munkaközvetítés,
7820 munkaerõ-kölcsönzés,
7830 egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8299 m.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
6399 m.n.s. egyéb információs szolgáltatás,
7410 divat-, formatervezés,
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8412 egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 m.n.s. egyéb oktatás,
5911 film-, video-, televíziómûsor-gyártás,
5912 film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel
utómunkálatai,
5913 film-, video- és televízióprogram terjesztése,
9001 elõadó-mûvészet,
9002 elõadó-mûvészetet kiegészítõ tevékenység,
9003 alkotómûvészet,
7990 egyéb foglalás,
9004 mûvészeti létesítmények mûködtetése,
9329 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9601 textil, szõrme mosása, tisztítása,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység.

30. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3453



9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
Az egyetem divizionális szervezetként mûködik, vezetése stratégiai és operatív végrehajtó szintekre tagozódik. Az egye-
tem a karokat és a tudásközpontokat tekinti divízióknak, melyek között a munkamegosztás tárgyi elvû, képzési ágak és
tudományágak szerinti. Az intézmény oktatási és tudományos kutatási feladatokat ellátó, valamint az oktatás és tudomá-
nyos kutatás irányítását segítõ és törzskari, az oktatást és tudományos kutatást szolgáltatásaikkal közvetlenül, és bevéte-
leikkel közvetetten támogató, továbbá rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal segítõ szervezeti egységek-
re tagozódik.
Az intézmény az Ftv. szerinti szervezeti felépítését, tagolását az egyes szervezeti egységeket és mûködésük rendjét a
szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetõi, magasabb vezetõ megbízású közalkalmazottaival kapcsolatos emberierõforrás-menedzselési fel-
adatokat, valamint a hatásköröket az Ftv. és az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A magyar állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári Va-
gyoni Igazgatósággal kötött, 370420/2002/0120. számú vagyonkezelési szerzõdéssel.
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok: nincs az intézménynek.

11. Az intézmény hallgatói létszáma: az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám
27 000 fõ, amely számított hallgatói létszámként 21 018 fõ.

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

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

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. július 9.

Ügyiratszám: 15028-1/2008.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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A Miskolci Egyetem Alapító Okirata

A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki.
A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdei:
– A Comenius Tanítóképzõ Fõiskola, Sárospatak, történeti elõzménye az 1531-ben megalapított Református Kollégium-
ban folyó oktatás részeként megindult tanítóképzés, az 1857-ben megnyílt önálló kollégiumi középfokú tanítóképzõ;
közvetlen jogelõdje az állami intézetként a tanító- és óvónõképzésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. és a tanító- és óvónõkép-
zésrõl szóló 1958. évi 26. sz. tvr. végrehajtásáról szóló 187/1958. (M. K. 23.) M.M. sz. utasítás alapján 1959-tõl mûködõ
felsõfokú Sárospataki Tanítóképzõ Intézet, majd ennek átszervezésével, a tanítóképzõ fõiskolák létesítésérõl szóló
1974. évi 13. sz. tvr. és az egyes pedagógusképzõ intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekrõl szóló
1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat alapján 1976-tól létrejött Sárospataki Tanítóképzõ Fõiskola. A tanítóképzõ
1957-tõl 1959-ig viselhette, majd 1976-ban ismét felvehette a Sárospataki Tanítóképzõ Fõiskola elnevezésérõl szóló
1976. évi 21. sz. tvr. alapján Comenius nevét.
– A Miskolci Egyetem az 1735-ben Selmecbányán alapított Bányászati- Kohászati tanintézet jogfolytonos intézménye.
A megalapítást követõen 1762-tõl Akadémia, késõbb Fõiskola. Az 1919-ben Sopronba történt átköltözést követõen,
1931-ben kap jogot magántanári, doktori habilitációs címek adományozására. 1934-tõl a József Nádor Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem keretében mûködõ Bánya-, Kohó és Erdõmérnöki Kar, melynek átalakulásával, az 1949. évi
XXIII. törvény alapján Gépészmérnöki Karral kibõvülve, az átköltözött önálló Bányamérnöki és Kohómérnöki Karok-
kal együtt, Nehézipari Mûszaki Egyetem elnevezéssel 1949-tõl Miskolcon folytatta tevékenységét. Az 1983-ban létre-
jött Állam és Jogtudományi-, 1990-ben megalakult Gazdaságtudományi Karokkal kiegészülve az intézmény a 30/1990.
(III. 21.) OGY számú határozat értelmében Miskolci Egyetem elnevezéssel mûködik. A Bölcsészettudományi Kar
1997-ben létesült, majd 1997. július 1-jei hatállyal az egyetem szervezetébe került a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõisko-
la Miskolci Tanárképzõ Intézete. 1998. január 1-jétõl a Magyar Tudományos Akadémia átadta az egyetemnek az MTA
Bányászati Kémiai Kutató Laboratóriumát. 2000. január 1-jétõl az egyetem szervezeti keretébe került a Comenius Taní-
tóképzõ Fõiskola is önálló karként. 2005-ben Egészségügyi Fõiskolai Kar alakult.

1. Az intézmény hivatalos neve: Miskolci Egyetem.
Rövidített megnevezése: ME.
Angol nyelvû megnevezése: University of Miskolc (Rövidítés: UM).
Német nyelvû megnevezése: Universität Miskolc (Rövidítés: UM).
Orosz nyelvû megnevezése: ��������
�� ������
�	�	 (Rövidítés: M�).
Francia nyelvû megnevezése: Université de Miskolc (Rövidítés: UM).

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros
4.2. telephelyei:
3950 Sárospatak, Eötvös út 5–9. sz.,
3950 Sárospatak, Bartók Béla út 2. sz.,
8600 Siófok, Galamb köz 10. sz.,
3557 Bükkszentkereszt – Hollóstetõ,
3434 Mályi, Kõvári Károly út.
4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/A.
4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény
– neve: Miskolci Egyetem Árvay József Gyakorló Általános Iskolája
– címe: 3950 Sárospatak, Bartók B. u. 2.
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5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

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

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

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

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

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

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

– A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben és a fel-
nõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a felsõoktatásnak
nem minõsülõ szakképzési, felnõttképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok meg-
valósításában.

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

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

– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és
az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

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

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

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

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

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

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

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

Az intézmény alaptevékenységének tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
alaptevékenységek:
8542 felsõfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8510 iskolai elõkészítõ oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8551 sport-, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
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7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
8899 máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül,
9001 elõadó-mûvészet,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
2561 fémfelület-kezelés,
2562 fémmegmunkálás,
2573 szerszámgyártás,
3600 víztermelés, -kezelés, -ellátás,
4313 talajmintavétel, próbafúrás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5621 rendezvényi étkeztetés,
5629 egyéb vendéglátás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5911 film-, video-, televíziómûsor-gyártás,
5914 filmvetítés,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6201 számítógépes programozás,
6202 információ technológiai szaktanácsadás,
6203 számítógép üzemeltetés,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6311 adatfeldolgozás, Web-hoszting,
6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
6920 számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7312 médiareklám,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7420 fényképészet,
7430 fordítás, tolmácsolás,
7721 szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép),
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
– képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– orvos- és egészségtudomány,
– pedagógusképzés,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, mû-
vészet, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány;

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, pedagógusképzés, társada-
lomtudományi;

székhelyen kívül: nincs az intézménynek.

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

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

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

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenység végzésére,
amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi ka-
pacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szol-
gáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást
– beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem hasz-
nálható részének figyelembevétele mellett.

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

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

– elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-

lesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
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– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,
nyomdaipari termékek gyártása, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló
helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

Az intézmény kiegészítõ tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:
kiegészítõ, kisegítõ jellegû tevékenységek:
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
2561 fémfelület-kezelés,
2562 fémmegmunkálás,
2573 szerszámgyártás,
3600 víztermelés, -kezelés, -ellátás,
4313 talajmintavétel, próbafúrás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5621 rendezvényi étkeztetés,
5629 egyéb vendéglátás,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5911 film-, video-, televíziómûsor-gyártás,
5914 filmvetítés,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6201 számítógépes programozás,
6202 információ technológiai szaktanácsadás,
6203 számítógép üzemeltetés,
6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás,
6311 adatfeldolgozás, Web-hoszting,
6810 saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
6920 számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7312 médiareklám,
7320 piac-, közvélemény-kutatás,
7420 fényképészet,
7430 fordítás, tolmácsolás,
7721 szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép),
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
8621 általános járóbeteg-ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás.
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8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sérel-
me nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s egyéb fel-
adatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl származó bevé-
telnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevé-
kenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett. Továbbá vál-
lalkozási tevékenységként folytatható az alaptevékenységek közül az a tevékenység, amelyet az Ftv. 4. §-a nem tilt, il-
letve az a tevékenység, melyet az intézmény az alaptevékenységek közül nyereségszerzés céljából végez.
Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.
8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek.

9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként kar, intézet, tanszék, kutatóintézet, központ
mûködik.
Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 9.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik.
Az intézmény karai:

– Mûszaki Földtudományi Kar,
– Mûszaki Anyagtudományi Kar,
– Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Gazdaságtudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Comenius Tanítóképzõ Fõiskolai Kar,
– Egészségügyi Fõiskolai Kar.

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

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 37016/1997/0100. számú, 370516/2003/0120. számú, 370516/2005/0122. számú va-
gyonkezelési szerzõdésekkel. (2. számú melléklet szerint)
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: nincs az intézménynek.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 16000 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 11 629 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 5 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.
13. Az alapító okirat a 3365-12/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. július 9.

Üi. szám: 17305-1/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

A MAGYAR ÁLLAM TULAJDONÁBAN ÉS
AZ INTÉZMÉNY KEZELÉSÉBEN LÉVÕ INGATLANOK JEGYZÉKE

Hrsz. Cím Megnevezés

40591
40592/2
40592/3
40592/4
40592/6
40592/7
40593/2
40593/19
40593/4
40593/6
40593/7
40593/9
40593/10
40593/16
40593/17
40597/3
40597/12
40597/13
40597/14
40597/15
40597/16
40597/19
40597/7

1802

1803

727
728

073

7017

249
253
263

7633/12/A

3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros
3515 Miskolc-Egyetemváros

Miskolc, Hunyadi János u. 7.

Miskolc, Hunyadi János u. 9.

Mályi, Kõváry Károly út
Mályi, Kõváry Károly út

Bükkszentkereszt – Hollóstetõ

Siófok, Galamb köz 10.

Sárospatak, Erdélyi u. 24.
Sárospatak, Eötvös u. 7.
Sárospatak, Eötvös u. 5.

Miskolc, Görgey Artúr utca 5.

Egyetem
Egyetem
Egyetem
Egyetem
Sporttelep
Épület, udvar és út
Saját haszn. út
Üzem
Árok
Saját haszn. út
Irodaház
Saját haszn. út
Árok
Irodaház
Park
Beépítetlen terület
Beépítetlen terület
Sporttelep
Sporttelep
Sporttelep
Saját haszn. út
Sporttelep
Árok

Zenepalota

Beépítetlen terület

Beépítetlen terület
Üdülõ épület és udvar

Oktatási központ

Üdülõ épület és udvar

Épület
Egyetem
Irodaház

Irodaház
(51/100 tulajdoni hányad)

3. számú melléklet

AZ INTÉZMÉNY HASZNÁLATÁBAN LÉVÕ INGATLANOK JEGYZÉKE

címe: 3508 Miskolc, Mész utca 1.
helyrajzi száma: 41722/3.
használat jogcíme: határozott idejû bérlet

címe: 3529 Miskolc, Gyermekváros Egyetem út 1.
helyrajzi száma: 46395/1.
használat jogcíme: határozatlan idejû használati jog
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A Pécsi Tudományegyetem Alapító Okirata

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

– a Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs),
– a Pécsi Orvostudományi Egyetem (Pécs) és
– az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola (Szekszárd).

Pécsen a tudományegyetemi képzés a kolozsvári és pozsonyi m. kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezésérõl szóló
1921. évi XXV. törvénycikk nyomán a pozsonyi Erzsébet királyné Tudományegyetem Pécsre helyezésével indult meg.
Az orvostudományi kar az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködésének átmeneti szabályozása tárgyáról
szóló 27/1951. (I. 28.) MT sz. rendelet alapján önálló egyetemként folytatta mûködését. A közgazdaságtudományi kar a
Pécsi Tudományegyetemen Közgazdaságtudományi Kar létesítésérõl szóló 1024/1975. (IX. 1.) Mt.h. sz. határozat alap-
ján létesült. A Pécsi Tudományegyetem elnevezésérõl és a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola megszüntetésérõl szóló 1981. évi
26. számú törvényerejû rendelet megszüntette a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolát. A Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola a fel-
sõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1995. évi LIX. törvény hatálybalépésével került az
egyetemhez, amely 1982-tõl vette fel Janus Pannonius nevét. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Tanárképzõ Inté-
zete 2000-tõl a Pécsi Tudományegyetem intézete.
Az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola a Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola kihelyezett tagozataként 1977-ben kezdte meg a
mûködését, majd a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) Mt.h. sz. határozattal az intézmény önálló fõiskolává vált.
Illyés Gyula nevét 1990-ben vette fel a fõiskola.

1. Az intézmény hivatalos neve: Pécsi Tudományegyetem.
Rövidített megnevezése: PTE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Pécs.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

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

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.
4.2. telephelyei:

– 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/B,
– 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.,
– 9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14.,
– 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 1456 Budapest, Üllõi út 133–135. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 10.,
– 3531 Miskolc, Ifjúság út 16–20. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 4401 Nyíregyháza, Sóstói ú. 31/B (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.,
– 5000 Szolnok, Petõfi út. 1. (kifutó fõiskolai szintû képzés).

4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
– neve: Pécsi Tudományegyetem 1. sz. Gyakorló Általános Iskola
– címe: 7624 Pécs, Alkotmány u. 38.,
– neve: Pécsi Tudományegyetem Óvoda
– címe: 7624 Pécs, Szigeti út 12.,
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– neve: Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
– címe: 7633 Pécs, dr. Veress Endre u. 15.,
– neve: Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
– címe: 7624 Pécs, Õz u. 2.,
– neve: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
– címe: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.

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

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

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.
7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
neve: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
címe: 7624 Pécs, Szigeti u. 12.

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

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

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

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

– Az Ftv.-ben, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a
felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.

– Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelkezé-
sei szerint részt vesz a szakorvos-, a szakfogorvos, a szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus, népegészség-
ügyi szakember képzésében, beleértve a más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak- és tovább-
képzését is.

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

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

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

– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket tart fenn.
– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és

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

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

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az Egyetemi Könyvtár könyvtári és tudományos információs szolgáltatást lát el az egyetemen oktatott tudomány-

területeken.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok

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

– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egysé-
get, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti egy-
ségeket mûködtet.

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

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

alaptevékenységek:
8542 felsõfokú oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8891 gyermekek napközbeni ellátása,
5811 könyvkiadás,
6201 számítógépes programozás,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
9001 elõadó-mûvészet,
9003 alkotómûvészet,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9319 egyéb sporttevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
1102 szõlõbor termelése,
0121 szõlõtermesztés,
0130 növényi szaporítóanyag termesztése,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5629 egyéb vendéglátás,
4939 máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás,
4941 közúti áruszállítás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép),
6209 egyéb információ-technológiai tevékenység,
6910 jogi tevékenység,
7320 piac-, közvélemény kutatás,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
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8422 honvédelem,
7120 mérnöki vizsgálat, elemzés,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8610 fekvõbeteg-ellátás,
8720 mentális, szenvedélybeteg bentlakó ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
9329 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9104 növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése,
8292 csomagolás,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8421 külügyek,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
4721 zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem,
4725 ital-kiskereskedelem,
4778 egyéb, máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme.

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

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

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, mû-
vészet, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány;
székhelyen kívül:
– társadalomtudományi (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, mûszaki, mûvészet, orvos-
és egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány.

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

– egészségügy,
– elektrotechnika-elektronika,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom.
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8.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– bölcsészettudományok,
– mûvészetek (képzõmûvészet, építõmûvészet),
– orvostudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

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

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

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

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, minden szakképzési szintre kiterjedõ szakképzést (alaptól az emelt szin-

tûig) nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés és vizsgáztatás folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

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

üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbe-
adása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.

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

kiegészítõ tevékenységek:
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5629 egyéb vendéglátás,
4939 máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás,
4941 közúti áruszállítás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép),
6209 egyéb információ-technológiai tevékenység,
6910 jogi tevékenység,
7320 piac-, közvélemény kutatás,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8422 honvédelem,
7120 mérnöki vizsgálat, elemzés,
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8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8610 fekvõbeteg-ellátás,
8720 mentális, szenvedélybeteg bentlakó ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
9329 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9104 növény-, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése,
8292 csomagolás,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8421 külügyek,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
4721 zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem,
4725 ital-kiskereskedelem,
4778 egyéb, máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme,
8891 gyermekek napközbeni ellátása.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.

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

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

– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Általános Orvostudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Mûvészeti Kar,
– Természettudományi Kar,
– Egészségtudományi Kar,
– Illyés Gyula Fõiskolai Kar,
– Pollack Mihály Mûszaki Kar,
– Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar.

Az intézményben klinikai központ mûködik.

9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, múzeumi, közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, mûvészeti gyakor-
lóhely, gyógyító-megelõzõ, kollégiumi, informatikai, kulturális, sport és egyéb feladatot ellátó szolgáltató szervezeti
egységek mûködnek.
9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági és mûszaki funkcionális szervezeti egységekként gaz-
dasági fõigazgatóságot és mûszaki igazgatóságot, igazgatási funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, belsõ
ellenõrzési funkcionális szervezeti egységként belsõ ellenõrzést mûködtet.
Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.
Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.
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10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 390079-2001-0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel: 2. számú melléklet szerint.
10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 3. számú melléklet szerint.
10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke és a használat jogcíme: 4. számú melléklet
szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 36600 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 26 312 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben résztvevõk száma ebbõl: 379 fõ.

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

13. Az alapító okirat a 11430-1/2008. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. június 20.

Üi. szám: 14702-1/2008.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az intézmény szervezeti tagolása 1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az intézmény ingatlanállománya

Sor-
szám

Város Cím hrsz. m2 Név

1 Pécs Alkotmány u. 38. 4666/3 3 392 I. sz. Gyakorló Ált. Iskola
2 Pécs Árnyas út 2., Akác utca 1. 19904 38 906 Honvéd Kórház
3 Pécs Bajnok u. 1., József Attila utca 7. 4114 8 564 Gyermekklinika
4 Pécs Berek u. 9. 20958 6 755 Egészségügyi Kar telephelye
5 Pécs Berek u. 9. 20960 3 880 Egészségügyi Kar telephelye
6 Pécs Boszorkány u. 2. 5094 614 Boszorkány utcai telephely
7 Pécs Boszorkány u. 2. 5096 1 697 Boszorkány utcai telephely
8 Pécs Boszorkány u. 2. 5104 49 057 Boszorkány utcai telephely
9 Pécs Boszorkány u. 2. 5105 13 871 Boszorkány utcai telephely

10 Pécs Damjanich u. 30. 5116/1 19 923 Damjanich utcai telephely
11 Pécs Dischka Gyõzõ u. 5. 18573 2 920 Fogászati és Szájsebészeti Klinika
12 Pécs Dohány u. 5. 19132/2 4 656 ÁJK-KTK oktatási épület
13 Pécs Donátusi u.–Fekete u. 52190 19 504 Mezõgazdasági gyakorlókert
14 Pécs Édesanyák u. 13–15. 4946 26 372 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
15 Pécs Édesanyák u. 13–15. 4945 1 373 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
16 Pécs Hajnóczy J. u. 37–39. B. ép. 610/3 7 131 Laterum Nõvérszálló
17 Pécs Ifjúság u. 6. 2900 615 Ifjúság u. 6. telephely
18 Pécs Ifjúság u. 6. 4899/1 2 687 Ifjúság u. 6. telephely
19 Pécs Ifjúság u. 6. 4899/2 5 160 Ifjúság u. 6. telephely
20 Pécs Ifjúság u. 6. 4900/1 1 710 Ifjúság u. 6. telephely
21 Pécs Ifjúság u. 6. 4900/2 80 Ifjúság u. 6. telephely
22 Pécs Ifjúság u. 6. 4900/3 945 Ifjúság u. 6. telephely
23 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/1 142 Ifjúság u. 6. telephely
24 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/2 360 Ifjúság u. 6. telephely
25 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/3 2 354 Ifjúság u. 6. telephely
26 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/4 575 Ifjúság u. 6. telephely
27 Pécs Ifjúság u. 6. 4903 3 114 Ifjúság u. 6. telephely
28 Pécs Ifjúság u. 6. 4904 4 031 Ifjúság u. 6. telephely
29 Pécs Ifjúság u. 6. 4905/1 3 801 Ifjúság u. 6. telephely
30 Pécs Ifjúság u. 6. 4905/2 2 714 Ifjúság u. 6. telephely
31 Pécs Ifjúság u. 6. 4905/3 11 380 Ifjúság u. 6. telephely
32 Pécs Ifjúság u. 6. 4906 821 Ifjúság u. 6. telephely
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Sor-
szám

Város Cím hrsz. m2 Név

33 Pécs Ifjúság u. 6. 4907/1 1 752 Ifjúság u. 6. telephely
34 Pécs Ifjúság u. 6. 4907/2 1 138 Ifjúság u. 6. telephely
35 Pécs Ifjúság u. 6. 4907/3 982 Ifjúság u. 6. telephely
36 Pécs Ifjúság u. 6. 4908 1 549 Ifjúság u. 6. telephely
37 Pécs Ifjúság u. 6. 4909/1 3 069 Ifjúság u. 6. telephely
38 Pécs Ifjúság u. 6. 4909/2 568 Ifjúság u. 6. telephely
39 Pécs Ifjúság u. 6. 4910/1 690 Ifjúság u. 6. telephely
40 Pécs Ifjúság u. 6. 4910/2 10 551 Ifjúság u. 6. telephely
41 Pécs Ifjúság u. 6. 4910/3 15 302 Ifjúság u. 6. telephely
42 Pécs Ifjúság u. 6. 4911 696 Ifjúság u. 6. telephely
43 Pécs Ifjúság u. 22. 2933 421 II. sz. Bel. Klinika és Nephrologiai Centrum
44 Pécs Illyés Gyula u. 34. 3. em. 12. 22159/16/A/12 510 Szolgálati lakás
45 Pécs Jakabhegyi u. 6. 2952 30 148 Balassa Kollégium, Nõvérotthon I.
46 Pécs Jakabhegyi u. 8. 2958/1 16 977 Jakabhegyi Kollégium
47 Pécs József Attila u. 10. 4116/1 7 190 Egészségügyi Kar Pécsi Tagozat
48 Pécs Jurisics Miklós u. 16. 5193/7/A 1 979 Hunyor Szálló
49 Pécs Kodály Zoltán u. 20. 4641 18 201 Bõrgyógyászati Klinika
50 Pécs Könyök u. 12. 16556 1 158 Hangversenyterem
51 Pécs Legény u. 2. 46938 1 544 Vasasi telephely
52 Pécs Legény u. 2. 46942 568 Vasasi telephely
53 Pécs Madách u. 5. B. lh. I. em. 5. 3493/7/A/20 701 Szolgálati lakás
54 Pécs Málomi u. 5. 2. em. 48. 23879/A/48 749 Szolgálati lakás
55 Pécs Márton u. 19–21. tetõtér 3. 16710 346 Szolgálati lakás
56 Pécs Márton u. 19–21. tetõtér 3. 16712 217 Szolgálati lakás
57 Pécs Mátyás király u. 15. 18616/1 891 Zeneiskola
58 Pécs Megyeri tér 4. 2. em. 2. 86/2/A/7 290 Szolgálati lakás
59 Pécs Munkácsy Mihály u. 2. 17459 3 161 Fül-Orr-Gége Klinika
60 Pécs Õz u. 2. 3460/2 9 769 Deák Ferenc Gyakorló Ált. Iskola
61 Pécs Pacsirta u. 15. 2917 18 845 II. sz. Bel. Klinika és Nephrologiai Centrum
62 Pécs Rácvárosi u. 70. 1816/19 3 446 Márton Áron Szakkollégium
63 Pécs Rácvárosi u. 70. 1816/21 466 Márton Áron Szakkollégium
64 Pécs Rákóczi u. 80. 19119 8 863 ÁJK-KTK oktatási fõépület
65 Pécs Rét u. 2. 4118 14 055 Idegsebészeti Klinika
66 Pécs Rókus u. 2. 3431/7 11 138 Rókus utcai telephely
67 Pécs Sport u. 1. 40712 36 140 Sporttelep
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Sor-
szám

Város Cím hrsz. m2 Név

68 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/8 3 304 Szántó telephely
69 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/10 1 214 Szántó telephely
70 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/12 883 Szántó telephely
71 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/13 810 Szántó telephely
72 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/14 11 969 Szántó telephely
73 Pécs Szepesy Ignác u. 1. 18367 1 039 Egyetemi Könyvtár
74 Pécs Szepesy Ignác u. 3. 18366 1 459 Egyetemi Könyvtár
75 Pécs Szigeti u. 12.,

Honvéd utca 5.,
Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13.,
Kürt utca 2.

3206 101 119 ÁOK Központi telephely

76 Pécs Szigeti u. 12. 3213/1 8 715 ÁOK Központi telephely
77 Pécs Szigeti u. 12. 3213/2 315 ÁOK Központi telephely
78 Pécs Szigeti u. 12. 3206 1710 Klinikai Központ Bölcsõde telephely
79 Pécs Tildy Zoltán u. 5. 1–18. 23913/54 483 Nõvérotthon II.
80 Pécs Tubes, külterület 0316/2 75 Tubesi telek
81 Pécs Universitas u. 2. 40680 14 349 Universitas Kollégium
82 Pécs Universitas u. 2. 40681 148 Universitas Kollégium
83 Pécs Vasvári Pál u. 4. 19133 6 324 Szent Mór Kollégium
84 Pécs Veress Endre u. 15. 533/48 20 374 Babits Mihály Gyakorló Gimnázium
85 Pécs Pázmány Péter utca 4. 50847/8 Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet
86 Pécs Szentmiklós-hegy 0115/3 Szõlészeti telep
87 Balatonlelle Honvéd u. 96. 3097 2 662 Balatonlellei üdülõ
88 Bicsérd Külterület 0102/1 54 640 Szántóföld
89 Fonyód Süllõ u. 6. 8557 2 031 Fonyódi üdülõ
90 Kaposvár Hunyadi u. 7. 4211/3 21 273 Egészségügyi Kar Kaposvári Tagozat
91 Orfû Kalaphegyi u. 6. 816 3 084 Orfûi mérõtelep
92 Szálka Petõfi u. 84. 118 3 186 Szálkai pihenõház
93 Szekszárd Mártírok tere 15–17. 3953 3 450 Fõiskola E-épület
94 Szekszárd Mátyás király u. 3–5. 2835 12 518 Iskola és kollégium
95 Szekszárd Petõfi u. 1. 2723 5 935 Gyakorló óvoda
96 Szekszárd Rákóczi u. 1. 2476/2 17 145 Fõiskola A-épület
97 Szombathely Jókai u. 14. 5420 8 260 Egészségügyi Kar Szombathelyi Tagozat
98 Zalaegerszeg Landorhegyi u. 23. 4983/34 4 118 Egészségügyi Kar Zalaegerszegi Tagozat
99 Zalaegerszeg Landorhegyi u. 33. 4983/2 9 675 Egészségügyi Kar Zalaegerszegi Tagozat
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3. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában levõ ingatlanok jegyzéke

Sorszám Város Cím hrsz. m2 Név

100 Szombathely Dózsa György u. 13. 5622 2 323 Kollégium

4. számú melléklet

További, az intézmény használatában levõ ingatlanok és a használat jogcímei

Sorszám Város Cím hrsz. Használat jogcíme Használat célja

101 Pécs Berze Nagy János u. 1. B/4/13. 529/24/A/28 Bérlet Szolgálati lakás

102 Pécs Esztergár Lajos u. 3. C/7/1. 579/2/A/97 Bérlet Szolgálati lakás

103 Pécs Fábián Béla u. 7. 2400 Bérlet Istenkúti mûvésztelep

104 Pécs Janus Pannonius u. 6. 18365 Bérlet Egyetemi Könyvtár kötészete

105 Pécs Jókai Mór u. 2., alagsor 15. 18640/A/15 Bérlet Mûvészeti galéria

106 Pécs Király u. 19. 17532 Bérlet Egyetemtörténeti Múzeum

107 Pécs Rókus u. 4. 3431/6 Bérlet Gyógyszerész Képzési Épület

108 Pécs Vörösmarty u. 4. 18375 Bérlet Egészségügyi Kar Pécsi Tagozata

109 Pécs Rákóczi u. 2. 4128/4 Használati jog Mosoda

110 Pécs Zsolnay Vilmos u. 17. Bérlet Kollégium (30 fõs)

111 Pécs Szigeti u. 104/1. Bérlet Kollégium (12 fõs)
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

Az ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
Filozófiai Intézetbe
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
A brit empirizmus oktatása alap-, mester- és doktori szinteken, továbbá a brit empiristák által vizsgált problémaköröknek
a jelenkori filozófia legalább egy meghatározó irányzatán belüli folyamatos kutatása, mely a brit empirizmus értelmezési
lehetõségeinek beható feltárásával egészül ki. A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz, hogy ezen utóbbi területek
oktatásába is bekapcsolódjon. A jelöltnek önéletrajzában dokumentált módon egyetemi vagy fõiskolai oktatási gyakor-
lattal kell rendelkeznie, elõnyt jelent, ha a jelölt a tehetséggondozás különbözõ formáiban is tapasztalatokkal rendelke-
zik. A jelölttõl elvárt, hogy korábban máshol egyetemi docensi munkakört töltött be, vagy habilitációval rendelkezik. A
jelöltnek a kiírás témakörében Magyarországon meghatározó fontosságú, folyamatos publikációs tevékenységet kell
kifejtenie.
Valamennyi egyetemi docensi pályázat benyújtásának feltétele: legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat. A pályázóknak
meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben az egyetemi docensekkel szemben támasztott további követelményeknek:
a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak, és az ELTE oktatói követelményrendszeré-
ben foglalt feltételeknek. Az alkalmazás feltétele, hogy a jelentkezõnek más oktatási/kutatási intézménynél legfeljebb
egy félállású mellékállása lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai életútjának tömör, tényszerû ismertetését,
– oktatási-kutatási tevékenységét (kb. fél oldal terjedelemben),
– a nemzetközi tudományos, szakmai életben való részvételének ismertetését (jelentõsebb szakmai tanulmányútjai, tag-
ságok, eredmények),
– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot,
– a szakképzettséget,
– tudományos fokozatot (PhD- vagy kandidátusi fokozat),
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul: pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt
bizottságok és testületek megismerjék,
– hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Bölcsészettudo-
mányi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I/142).
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított 30. nap.

Angol–Amerikai Intézetbe
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
Az angol szakos képzés minden szintjén alkalmazott nyelvészeti elõadások és szemináriumok tartása, elsõsorban a pszi-
cholingvisztika, az idegennyelv-elsajátítás és a kutatásmódszertan témakörében. További feladata lesz az angol nyelvû
Nyelvpedagógia doktori képzésben való oktatás és témavezetés. A pályázóval szemben követelmény a nemzetközi szin-
ten elismert tudományos kutatói és publikációs tevékenység. Rendelkezzen angol nyelvészetbõl PhD-fokozattal és habi-
litációval, legyen gyakorlata angol nyelvû könyv- és folyóirat-szerkesztésben, egyetemi tankönyv- és jegyzetírásban, si-
keres tudományos pályázatok készítésében, valamint kutatásszervezésben.
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Valamennyi egyetemi docensi pályázat benyújtásának feltétele: legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat. A pályázóknak
meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben az egyetemi docensekkel szemben támasztott további követelményeknek:
a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak, és az ELTE oktatói követelményrendszeré-
ben foglalt feltételeknek. Az alkalmazás feltétele, hogy a jelentkezõnek más oktatási/kutatási intézménynél legfeljebb
egy félállású mellékállása lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– szakmai életútjának tömör, tényszerû ismertetését,
– oktatási-kutatási tevékenységét (kb. fél oldal terjedelemben),
– a nemzetközi tudományos, szakmai életben való részvételének ismertetését (jelentõsebb szakmai tanulmányútjai, tag-
ságok, eredmények),
– oktató- és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes önéletrajzot,
– a szakképzettséget,
– tudományos fokozatot (PhD- vagy kandidátusi fokozat),
– idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák jegyzékét,
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul: pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megjelölt
bizottságok és testületek megismerjék,
– hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Bölcsészettudo-
mányi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, I/142).
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított 30. nap.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARON
adjunktusi álláshely betöltésére

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
Családgondozási Módszertani Tanszék
1 fõ teljes munkaidõs adjunktusi álláshely

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK-nevelõmunka, továbbkép-
zés) és tudományos munkában.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi végzettség,
– doktorjelölti jogviszony megléte,
– szakterületén szerzett gyakorlat,
– angol nyelv elõadói szintû ismerete,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– jó kommunikációs és elõadókészség.

Ellátandó feladatok:
– védõnõhallgatók felkészítése a védõnõi munkához szükséges gyakorlati ismeretekre,
– a védõnõi területi szakmai gyakorlatok koordinálása,
– részvétel a tanszéken folyó egyéb, nem oktatói feladatok ellátásában.

Elvárt kompetenciák:
– jó problémamegoldó képesség.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– önéletrajzot,
– diplomát, vagy (helyben) hitelesített másolatát,
– szakvizsga- vagy szakképesítést igazoló bizonyítványt vagy (helyben) hitelesített másolatát (amennyiben a pályázó
rendelkezik vele),
– tudományos fokozatot tanúsító okiratot vagy (helyben) hitelesített másolatát (amennyiben a pályázó rendelkezik vele).
Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik tudományos fokozattal, akkor igazolás arról, hogy a doktori képzés mely
szakaszában tart,
– nyelvvizsga-bizonyítványt, vagy (helyben) hitelesített másolatát,
– Kérdõív az adjunktusi, tudományos fõmunkatársi kinevezések elbírálásához c. adatlapot (beszerezhetõ az egyetem Hu-
mánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságánál vagy letölthetõ a www.old.sote.hu/human weboldalról),
– tudományos munkák jegyzékét (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított tudományos munkák jegyzékét a Sem-
melweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni),
– „Személyi adatlapot” (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán, vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem Szervezeti és mûködési sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beadási határidõt követõ 60 napon belül.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26. Munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba, tel.: 06 (1) 459-1500/5168-as mellék, ügyintézõ:
Urbán Anita) kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
Egyetemi Könyvtár
fõigazgatói tisztségének betöltésére

A megbízandó fõigazgató feladata az intézmény szakmai és tudományos munkájának irányítása, szervezése és mene-
dzselése, a már folyamatban lévõ projektek, pályázati fejlesztések megvalósítása, újak készítése. Feladata továbbá az in-
tézmény stratégiai fejlesztési tervének megújítása, a megvalósítás során az Egyetemi Könyvtár hagyományos és elektro-
nikus szolgáltatásai színvonalának biztosítása és annak emelése, a szolgáltatások elméleti megalapozása és gyakorlati
megvalósításának irányítása, a hagyományos és a digitális könyvtár összhangjának, a komplex könyvtárnak a kialakítása
és az Egyetemi Könyvtár vezetésébõl következõ minden más feladat ellátása.
A pályázónak rendelkeznie kell felsõfokú szakmai képesítéssel, tudományos fokozattal, tudományos nagykönyvtárban
felsõfokú végzettséget kívánó munkakörben eltöltött legalább 15 éves szakmai és vezetõi gyakorlattal, továbbá két vi-
lágnyelv tárgyalási szintû ismeretével. Az elbírálásnál elõnyben részesül a publikációs és országosan elismert szakmai
tevékenységgel rendelkezõ, a hazai felsõoktatási könyvtári rendszer fejlesztésében és mûködtetésében jelentõs szerepet
betöltõ pályázó.

A megbízás legfeljebb 5 évre szól.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– eddigi vezetõi tevékenység leírását, vezetõi elképzeléseket,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.
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A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidõtõl számított 60. nap. A pályázatot a megjelenéstõl számított
30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged,
Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeirõl a (62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA
pályázatot hirdet az
AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
Környezetgazdálkodási és Agronómiai Tanszékére
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az álláshely leghamarabb 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.

Általános követelmények: a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben elõírt követelmények; a fõiskola Fog-
lalkoztatási követelményrendszerében elõírt követelmények.

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
Környezetgazdálkodás, Környezeti elemek védelme, Környezettechnika tantárgyak oktatása, kutatómunka, szakdolgo-
zat, TDK-konzultáció és publikációs tevékenység.

A pályázóval szemben támasztott további követelmények:
– 1 nyelvbõl középfokú államilag elismert C típusú nyelvvizsga,
– Biogáz és kommunális szennyvízhasznosítás kutatási területén való jártasság.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek
megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását),
– a szakirodalmi tevékenység és a tanácskozásokon megtartott elõadások jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat, szakmai díjakat igazoló oklevelek és bizonyítványok
másolatait,
– hazai és külföldi referenciák másolatait,
– idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás témáját és témavázlatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Károly Róbert Fõiskola Fõtit-
kári Hivatalába 3 példányban benyújtani. Az elbírálás határideje a pályázat benyújtásától számított 60. nap.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Fõtitkári Hivatal munkatársai adnak. Cím: 3200 Gyöngyös,
Mátrai út 36., telefon: (37) 518-306.
A fõiskola hivatkozott szabályzatai a fõiskola honlapján (www.karolyrobert.hu) megtalálhatók.

Dr. Magda Sándor s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira, valamint egyéb vezetõi állások betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

Városi Önkormányzat
7754 Bóly,
Rákóczi F. u. 3.
Pf. 49

Bólyi Óvoda és
Bölcsõde
7754 Bóly,
Hõsök tere 3.
(az intézményben a né-
met nemzeti kisebbség-
hez tartozó gyermekek
nevelése kisebbségi
program szerint törté-
nik)

Szakirányú felsõfokú v.,
öt év szgy.
Vagyonnyilatkozat-té-
teli eljárás lefolytatása,
németnyelv-tudás köte-
lezõ.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ 30 napon belül.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön. (4 pld.), szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelés (4 pld.), vpr.
(4 pld.), végzettséget igazoló
okirat másolata (4 pld.).
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1. 2. 3. 4.

A pályázatot zárt borítékban
„Óvodavezetõ – Bóly” megjelö-
léssel ellátva kell benyújtani.
Pc., f: Hárs József Bóly város
polgármestere.
Tel.: (69) 869-405

Nárai Község
Önkormányzati
Képviselõ-testülete
9797 Nárai,
Petõfi S. u. 41.

Nárai Óvoda Óvodapedagógusi v.,
legalább öt év szgy. és
vezetõi gyakorlat, köz-
oktatás-vezetõi v.

ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2009. jan. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajzot is.
A képviselõ-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.

Holló László Általános
Iskola, Kettõsfunkciójú
Könyvtár és Nyitnikék
Óvoda
4455 Tiszadada,
Hõsök tere 3.

Holló László Általános
Iskola, Kettõsfunkciójú
Könyvtár és Nyitnikék
Óvoda
(A munkavégzés helye:
4455 Tiszadada, Hõsök
tere 9.)

Fõiskolai elsõfokú óvo-
dapedagógusi v. és
szakképzettség, óvoda-
pedagógus-munkakör,
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat.
Elõny: további szakké-
pesítés.

ÁEI: 2008. nov. 15.
A megbízás határozott idõre,
öt évre szól.
Pehi: 2008. nov. 10.
A megbízás öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról, szak-
mai gyakorlatról szóló
igazolások, személyes adatok
kezelésére vonatkozó nyilatko-
zat.
A pályázatot postai úton, a mun-
kakör megnevezésével és az
elérhetõséggel ellátva kell be-
nyújtani.
f: Petruska Zoltán igazgató
Tel.: (42) 240-526

Iskolaigazgató

Egercsehi–Bátor–He-
vesaranyos–Szúcs Köz-
oktatási
Intézményfenntartó
Mikrotérségi Társulás
3341 Egercsehi,
Egri út 8.

Mikrotérségi Általános
Iskola és Napköziottho-
nos Óvoda
Egercsehi

Fõiskolai vagy egyete-
mi szintû v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett vezetõi
szakmai gyak.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség, vezetõi
gyakorlat.
Felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeretek.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ közös képvi-
selõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.
A pályázatot zárt borítékban,
postai úton kell benyújtani.
Pc., f: Tóth Andrásné polgár-
mester.
Tel.: (36) 585-001
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Enying Város
Önkormányzata
8130 Enying,
Kossuth u. 26.

Herceg Batthyány
Fülöp Gimnázium
és Általános Iskola
8130 Enying,
Kossuth u. 55.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, öt év vez. gyak.,
közoktatás-vezetõi v.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési eljárást
követõ 30 napon belül.
Juttatás: vp. 250%.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz, képesítést iga-
zoló okiratok hiteles másolata,
nyilatkozat, melyben a pályázó
hozzájárul, hogy a pályázati
anyagát a véleményezésre jogo-
sult szervek megismerhessék,
abba betekinthessenek.
A pályázat beküldésének formá-
ja: egy pld. írásban, további egy
pld. elektronikus úton
(CD, e-mail), személyesen, vagy
postai úton.
Pc: Enying Város Önkormány-
zatának polgármestere
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel.: (22) 572-639, e-mail:
pmhiv@enying.eu
A pályáztató fenntartja a jogot,
hogy a pályázati eljárást érvény-
telennek nyilvánítsa.

Karcag Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5300 Karcag,
Kossuth tér 1.

Kováts Mihály
Általános Iskola
5300 Karcag,
Kálvin u. 9.

A nevelési-oktatási in-
tézmény alapfeladatá-
nak megfelelõ
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
fõiskolai v., legalább öt
év szgy.

ÁEI: 2009. jan. 16.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2009. jan. 16.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz, kézzel írott
szakmai helyzetelemzésre alapo-
zott vpr. és fejlesztési elképze-
lés, iskolai végzettséget igazoló
okmányok.
Pc: Karcag Város Önkormány-
zatának polgármestere
5300 Karcag, Kossuth tér 1.

Teleki Blanka
Gimnázium, Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Kollégium
5400 Mezõtúr,
Dózsa Gy. út 17.

Tagiskola-vezetõ Fõiskolai, vagy
egyetemi tanári v.

ÁEI: 2009. jan. 1.
Pbhi: 2008. nov. 15.
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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.

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

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Lászlóné Fekete Mária meg-
bízott óvodavezetõ.
Tel.: (77) 442-089

Gyermeksziget Montes-
sori Óvoda
Mosolygó Tagóvoda
1039 Budapest,
Kelta u. 8.
Tel.: 243-8427
Tel./fax: 454-7200
e-mail: zipero
@kszki.obuda.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú
v., legalább négy év
szgy.
Elõny: drámapedagógu-
si v., környezetvédelmi
képzettség

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól, három hónap próbaidõ ki-
kötésével.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított két hét.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes fényképpel ellátott
szakmai ön.
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Bányai Júlia utcai
„Angyalkert” Óvoda
4029 Debrecen,
Ótemetõ u. 9.
Tel.: (52) 414-462

Óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú
v., elõny: vegyes cso-
portban szerzett tapasz-
talat, mozgásfejlesztõ,
gyermektánc-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. dec. 15.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2008. dec. 5.
Pehi: 2008. dec. 12.
Pc: Lipcseiné Szabó Ildikó
óvodavezetõ

Szivárvány Óvoda
4492 Dombrád,
Kossuth út 51.

Óvodapedagógus Fõiskolai óvoda-
pedagógusi v.

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
elseje.
Pehi: a megjelenés után 15 nap-
pal.

Dózsa György Napközi
Otthonos Óvoda
2510 Dorog,
Otthon tér 8.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvoda-
pedagógusi v.
Öt év feletti szgy.
Elõny: környezeti neve-
lés terén legalább há-
rom év szakmai
tapasztalat.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre,
várhatóan 2011. aug. 31-ig szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai, vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc: Uitz Sándorné óvodavezetõ.
Tel./fax: (33) 522-095
e-mail: dozsaovoda@invitel.hu

óvodapedagógus felsõfokú óvoda-
pedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre,
várhatóan 2009. aug. 31-ig szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai, vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc: Uitz Sándorné óvodavezetõ
Tel./fax: (33) 522-095
e-mail: dozsaovoda@invitel.hu

Belvárosi Óvoda
2500 Esztergom,
Bottyán János út 7.

Óvodapedagógus
Pilisszentlélek,
Pálosok útja 9.

Felsõfokú óvoda-
pedagógusi v.

ÁEI: 2008. dec. 1.
Jelentkezés az óvodavezetõnél.
Tel.: (33) 312-895

II. Számú Napköziott-
honos Óvoda
9444 Fertõszentmiklós,
Rákóczi F. u. 70.

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal (határozott idejû
közalkalmazotti jogviszony).
Pc: Kebeleiné Németh
Magdolna

Napraforgó Óvoda
Sonnenblume Kinder-
garten
2096 Üröm,
Fõ u. 37.

4 fõ német nemzetiségû
óvodapedagógus

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

ÁEI: 2009. jan. 1.
Juttatások: nemzetiségi végzett-
séggel rendelkezõknek illet-
ménykiegészítés, német
nemzetiségi pótlék, nyelvpótlék,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., elõzõ
munkaviszonyokról való igazo-
lás.
Pc: óvodavezetõ
Tel./fax: (26) 350-185,
06 (20) 571-6256, e-mail:
uromovi@freemail.hu
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Chernel István Általá-
nos Iskola, Gimnázium
és Kollégium, és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2484 Agárd,
Iskola u. 2.

Napközis nevelõ Tanítónõi v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 3. nap.
Pc: Csordásné Bölcsics Márta
igazgató.
f: tel.: (22) 579-019

ÁMK Endrõdi Sándor
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
8226 Alsóörs,
Endrõdi u. 22.
Tel.: (87) 447-167

Matematika–fizika
vagy matematika–ké-
mia szakos tanár

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., utazásiköltség-té-
rítés.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
iratokat.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc: Mészáros Károly igazgató.
e-mail: endrodialsoors@citro-
mail.hu

Hunyadi János Általá-
nos Iskola, Kollégium,
Napköziotthonos
Óvoda
5561 Békésszentandrás,
Bethlen Gábor u. 19.
Tel./fax: (66) 218-096
e-mail: iskola@be-
kesszentandras.hu

Biológia–technika sza-
kos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. jan. 1.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30 napon belül.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

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

Napközis nevelõ, rajz
mûveltségi területtel

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
Jelentkezni az igazgatónál lehet.

Ferenczy Noémi Kö-
zépiskolai Kollégium
1089 Budapest,
Reguly Antal u. 42.

Kollégiumi nevelõtanár Bármely szakos
pedagógusi v.
Elõny: kollégiumi
gyakorlat.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás gyesen lévõ pedagó-
gus távollétéig szól.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc., f: intézményvezetõ
Tel.: 06 (20) 976-4928

Városi Pedagógiai
Szakszolgálat
4025 Debrecen,
Bajcsy-Zs. u. 45.
Tel./fax: (52) 416-149
e-mail: nev-
tan1@mail.tvnet.hu

Logopédus
Feladata: logopédiai
feladatok ellátása

Gyógypedagógiai
logopédusi v.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõen azonnal.
Pc: Városi Pedagógiai Szakszol-
gálat Gellénné dr. Nagy Valéria
4025 Debrecen, Bajcsy-Zs.
u. 45.
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Pedagógus
Feladata: szakmai kon-
zultáció lefolytatása, in-
tézmények közötti
kapcsolattartás.

Egyetem, szociálpoliti-
kus, tanító

Baross Gábor Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium
4030 Debrecen,
Budai Ézsaiás u. 8/A
Tel.: (52) 471-799

Német nyelv és iroda-
lom szakos tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc., f: Néma István tagozat-
vezetõ
Tel.: (20) 538-5425

Bárczi Gusztáv Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
4024 Debrecen, Budai
Ézsaiás u. 2.

Gyógytestnevelõ Gyógytestnevelõ vagy
konduktor szakképesí-
tés.
Elõny: értelmi fogyaté-
kos tanulók ellátásában
szerzett gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pc: Szabó Imre igazgató
4024 Debrecen,
Budai Ézsaiás u. 2.

Povolny Ferenc Szak-
képzõ Iskola
4028 Debrecen, Kassai
út 25.
Tel.: (52) 525-350
Fax: (52) 412-842
e-mail: suli425@pro-
volnyf.sulinet.hu

Mérnöktanár (építész
vagy gépész szakirány)

Szakirányú fõiskolai v.,
pályakezdõ

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. júl. 30-ig,
határozott idõre szól.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

Szoboszlói Úti Általá-
nos Iskola
4031 Debrecen,
Szoboszlói út 3.

Tanító, informatika mû-
veltségi terület

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
Pc: Szoboszlói Úti Általános
Iskola igazgatója.

tanító, angol mûveltségi
terület

ÁEI: 2008. dec. 15.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pc: Szoboszlói Úti Általános
Iskola igazgatója.

Vénkerti Általános Is-
kola, Óvoda és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény Igazgató-
tanácsa
4027 Debrecen,
Sinai Miklós u. 6.
Tel.: (52) 416-661
e-mail: sinai@venker-
ti-debr.sulinet.hu

Iparmûvész-ötvösmû-
vész, vagy rajz vagy vi-
zuális kommunikáció
tanár (fõiskolai+
52181210 vagy
33181202 tûzzománco-
zott dísztárgykészítõ
OKJ-szakképzettség)

Felsõfokú szakirányú v.
Öt év szgy., elõny:
egyetemi v.

ÁEI: 2009. jan. 15.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejét követõ 10. nap.
A pályázatot zárt borítékban egy
példányban „Mûvészeti iskolai
tanár, tûzzománc tanszakon”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Gyarmatiné Piránszki Nóra
igazgató
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Vénkerti Általános Is-
kola, Óvoda és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény Kõrösi
Csoma Sándor Tag-
intézménye
4063 Debrecen,
Kastélykert u. 44.
Fejlesztõpedagógus

Felsõfokú szakirányú
v., öt év szgy.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejét követõ 10. nap.
A pályázatot zárt borítékban egy
példányban „Fejlesztõpedagó-
gus” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Gyarmatiné Piránszki Nóra
igazgató

Gönczy Pál Általános
Iskola
4225 Debrecen,
Gönczy Pál u. 1–3.

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v.,
matematika–informati-
ka tanításában, osztály-
fõnöki munkában
szerzett gyak. – leg-
alább 3–5 év szakmai
tapasztalat.
Elõny: gyakorlott szintû
rendszergazdai ismere-
tek.

ÁEI: 2008. nov. 26.
Határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pehi: 2008. nov. 25.
A pályázatot postai úton, a mun-
kakör megnevezésével, valamint
az adatbázisban szereplõ azono-
sító számmal ellátva
(I/3-541/2008) kell benyújtani,
illetve elektronikus úton Fodor-
né Magyar Ágnes részére.
e-mail: gonczy@chello.hu

Andrássy György Köz-
gazdasági Szakközép-
iskola
3300 Eger,
Klapka Gy. u. 7.
Tel.: (36) 510-060
Fax: (36) 510-061

Közgazdásztanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.

Hunyadi Mátyás
Általános Iskola
2030 Érd,
Túr u. 5–7.

Angoltanár Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Vargáné Balogh Erika
igazgató
Tel./fax: (23) 375-230

Német Nemzetiségi
Általános Iskola
Nemzetiségi Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény Könyvtár–Köz-
mûvelõdés
2091 Etyek,
Magyar u. 2.

Fejlesztõpedagógus Fejlesztõpedagógus
vagy gyógypedagógus
képesítés

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
f: Bodó Gabriella intézmény-
vezetõ
Tel.: (22) 597-040
e-mail: isketyek@mailbox.hu

Nagykanizsa–Miklósfai
Általános Iskola és
Óvoda
8800 Nagykanizsa,
Iskola út 10.

Fizika–számítástechni-
ka–matematika szakos
tanár

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre,
teljes munkaidõre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
hét nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., oklevél hiteles má-
solata.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
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Salomvári Általános
Iskola
8995 Salomvár,
Kossuth út 5.
Tel./fax: (92) 571-049

Történelem–földrajz
és/vagy ének szakos ta-
nár (részmunkaidõs
foglalkoztatásban,
mindhárom szak meglé-
te esetén teljes munka-
idõs foglalkoztatásban)

Szakirányú fõiskolai v. Pehi: az Oktatási Közlönyben,
illetve a Személyügyi Szolgálta-
tó Igazgatóság honlapján történõ
megjelenés függvényében a be-
nyújtást követõ 15. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

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

Napközis tanító Fõiskolai v., munkaköri
egészségügyi alkalmas-
ság.
Elõny: pályakezdõ

ÁEI: azonnal.

Herman Ottó
Általános Iskola
2800 Tatabánya,
Köztársaság út 44/A
Tel.: (34) 310-775
e-mail: herman@hot-
to.sulinet.hu

Biológia, kémia, rajz
szakos tanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pc: dr. Jávorkáné Király Zsu-
zsanna igazgató

Kereskedelmi, Vendég-
látóipari és Idegenfor-
galmi Szakközép- és
Szakiskola
2800 Tatabánya,
Kós Károly út 17.
Tel.: (34) 317-077

Kereskedelmi, Vendég-
látóipari és Idegenfor-
galmi Szakközép- és
Szakiskola
2800 Tatabánya,
Kós Károly út 17. és
gyakorlóhelyei

ÁEI: 2008. dec. 15.
Pbhi: 2008. nov. 30.
Pehi: 2008. dec. 10.
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.
Pc: iskolaigazgató.
f: Horváth Anita gazdasági igaz-
gatóhelyettes.

angol nyelvtanár (rész-
munkaidõs vagy
fõállású)

Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: 1–3 év szgy.

vendéglátó szakoktató
pincér, szakács (rész-
munkaidõs vagy
fõállású)

szakirányú felsõfokú
szakoktatói v.
Elõny: 1–3 év szgy.

vendéglátó szakoktató
cukrász, pincér (rész-
munkaidõs vagy
fõállású)

Szabó Dénes Általános
Iskola
6422 Tompa,
Bem J. u. 22–24.
Tel.: (77) 551-560

Napközis nevelõ Fõiskolai v., biológia-,
technikatanári v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc., f: Kucsó István igazgató
Tel.: (77) 551-560

tanító, napközis nevelõ
ének oktatás

fõiskola, gitároktatás,
legalább 1–3 év szak-
mai tapasztalat.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc., f: Kucsó István igazgató
Tel.: (77) 551-560
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Eötvös József Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
Vásárosnamény–Bereg-
surányi Tagintézménye
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi út 6–12.

Tanító Fõiskolai szintû v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre,
2009. jún. 30-ig szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Filep Sándor igazgató
Tel./fax: (45) 470-227

Deák Ferenc és Széche-
nyi István Szakközép-
és Szakiskola
8900 Zalaegerszeg,
Göcseji u. 16.

Fizikatanár

mérnök informatikus,
vagy
mérnök informatikus és
mérnöktanár, vagy

informatikatanár

Egyetemi v.

szakirányú felsõfokú v.

szakirányú felsõfokú és
pedagógus v.

egyetemi v.

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

Dajka

Belvárosi Óvoda
2500 Esztergom,
Bottyán János út 7.

4 órás dajka Dajka szakmunkás kép-
zettség

ÁEI: 2008. dec. 1.
Jelentkezés az óvodavezetõnél
Tel.: (33) 312-895

Egyéb állások

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

Gyógypedagógiai
asszisztens

Gyógypedagógiai
asszisztens
szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Ráczné Gálik Márta intéz-
ményvezetõ

Balla Róbert Téri Álta-
lános Iskola, Elõkészítõ
Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
8500 Pápa,
Balla R. tér 14.

Gyógypedagógiai
asszisztens

Felsõfokú gyógypeda-
gógiai asszisztensi v.

ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell: kép-
zettséget igazoló okirat hiteles
másolatát, szakmai ön.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

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

Gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelõs

Fõiskolai v.
Munkaköri egészség-
ügyi alkalmasság.
Elõny: a meghirdetett
munkakörben való ta-
pasztalat.

ÁEI: azonnal.
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Zárás után érkezett közlemény, pályázati felhívások

Közlemény
a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szaktanácsadói névjegyzékérõl

2008/2009

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

Angol nyelv Csath Judit Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
csati@fazekas.hu

Angol nyelv Számadóné Bíró Alice Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
alice@fazekas.hu

Angol nyelv Nagy Ildikó Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
nagyfido@t-online.hu

Angol nyelv Jilly Viktor Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
jillyviktor@freemail.hu

Angol nyelv Nagyné Lévay Andrea Hunfalvy János Fõvárosi Gyakorló, Kéttannyelvû
Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola

1011 Budapest,
Ponty u. 3.

201-0582, 201-0170
levay@hunfalvy.hu

Angol nyelv Dr. Árkyné Tóth Mária Magyar Hajózási Szakközép- és Szakiskola 1131 Budapest,
Jász u. 155.

329-9290, 451-3092

Angol nyelv Dr.Eszterhai-Nagy Gabriella Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskola 1097 Budapest,
Illatos út 2-4.

282-6646, 282-6645
estherhai@gmail.com

Biológia Dr. Müllner Erzsébet Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
mzsoka@fazekas.hu

Biológia Albert Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
albert@fazekas.hu

Biológia Dr. Kovácsné
dr. Csányi Csilla

MFFPPTI nyugdíjas
1088. Bp. Vas u. 10.

1088 Budapest,
Vas u. 10.

338-2156
csillacsanyi@gmail.com

Biológia Maróthy Mária nyugdíjas 223-2580,
06-30-566-8840
marothym@freemail.hu

Biológia Némethné Dr. Katona Judit Trefort Ágoston Kéttannyelvû Középiskola 1191 Budapest,
Kossuth tér 12.

347-4030, 347-4031
katona.judit@rkk.bmf.hu

Biológia Szücsiné Juhász Györgyi Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola
1149 Bp. Egressy u. 36.

1149 Budapest,
Egressy u. 36.

252-1000
juhaszgyorgyi@freemail.hu

Diáktanácsadás Gosztonyi Gábor Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola 1118 Budapest,
Beregszász út 10.

246-1579, 246-1578
gosztonyigabor@t-online.hu

Ember és társadalom Runda Margit Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
rm@fazekas.hu

Ember és társadalom Dr. Szemkeöné
Gyimesi Ágnes

Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szak-
középiskola

1112 Budapest,
Neszmélyi u. 30.

248-0255
gyimia@gmail.com

Ember és társadalom Dr. Eszterhai-Nagy Gabriella Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskola 1097 Budapest,
Illatos út 2-4.

282-6646, 282-6645
estherhai@gmail.com
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

Ember és társadalom Pappné Tóth Kornélia Éva Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközép-
iskola

1149 Budapest,
Egressy út 71.

252-7777, 220-8186
nelli.p@freemail.hu

Ember és társadalom Tárkányiné
dr. Szücs Katalin

II. Rákóczi Ferenc Fõvárosi Gyakorló Közgazdasági
Szakközépiskola

1075 Budapest,
Wesselényi u. 38.

342-4905
tarkanyine@t-online.hu

Ember és társadalom Gönczi Sándor Ganz Ábrahám Kéttannyelvû Gyakorló Szakközép-
iskola

1195 Budapest,
Üllõi út 303.

282-9732
gonczis@gmail.com

Ember és társadalom Lator László Veres Péter Gimnázium
1039 Bp. Csobánka tér 7.

1039 Budapest,
Csobánka tér 7.

243-2710
latorl@t-online.hu

Ének-zene Énekes Katalin Ének-zene Tagozatos Általános Iskola
1062 Bp., Bajza u. 49-51.

1062 Budapest,
Bajza u. 49-51.

473-0181
enekes.kata@gmail.com

Ének-zene Krónerné
Rózsavölgyi Ildikó

József Attila Általános Iskola
1201 Bp., Attila u. 25-27.

1201 Budapest,
Attila u. 25-27.

283-0760
rozsda@citromail.hu

Fizika Horváth Gábor Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030

Fizika Takács Lajos Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
takacs@fazekas.hu

Fizika Kiss Jolán Petrik Lajos Szakközépiskola
1146 Bp. Thököly út 48-54.

1146 Budapest,
Thököly út 48-54.

343-4810, 343-3609
kissj@petrik.hu

Földrajz Szabó Júlia Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
szjulka@fazekas.hu

Földrajz Vizy Zsolt Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
vizyzsolt@freemail.hu

Földrajz Némethné
Dr. Katona Judit

Trefort Ágoston Kéttannyelvû Középiskola 1191 Budapest,
Kossuth tér 12.

347-4030
katona.judit@rkk.bmf.hu

Földrajz Szücsiné
Juhász Györgyi

Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest,
Egressy út 36.

252-1000
juhaszgyorgyi@freemail.hu

Gyermek- és ifjúság-
védelem

Balogh Tiborné Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szak-
iskola

1023 Budapest,
Lajos u. 1.

335-0908, 335-2290
batiga@freemail.hu

Gyermek- és ifjúság-
védelem

Bánkúti Emese nyugdíjas 06-20-565-1646
bankutiemese@freemail.hu

Gyermek- és ifjúság-
védelem

Bódi Edit Általános Iskola 1039 Budapest,
Medgyessy F. u. 2-4.

388-4399
bodie@freemail.hu

Gyermek- és ifjúság-
védelem

Dubovszky Katalin nyugdíjas 282-3729,
06-30-418-2612

duby@freemail.hu
Gyermek- és ifjúság-
védelem

Markovits Judit Mária nyugdíjas 356-5842,
06-30-579-8108

Gyermek- és ifjúság-
védelem

Rencsényi Beatrice Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és
Szakiskola

1080 Budapest,
Bezerédi u. 16/A

313-6087
rencsenyi.beatrice@gmail.com

Gyermek- és ifjúság-
védelem

Csordás Katalin Than Károly Gimnázium 1023 Budapest,
Lajos u. 1-5.

335-2293
csordaskati@vipmail.hu

30.szám
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

3491



Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-
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Cím Telefon, e-mail

Informatika Pásztor Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
pasztor@fazekas.hu

Informatika Takács Attila Jedlik Ányos Gimnázium 1212 Budapest,
Táncsics Mihály u. 92.

276-1133
takacsa@jos.hu

Informatika Danitz Béláné Babits Mihály Gimnázium 1047 Budapest,
Tóth Aladár u. 16-18.

233-4536
danitz@t-online.hu

Informatika Varga Gábor Gyula Magyar Gyula Kertészeti Szakközép- és Szakiskola 1106 Budapest,
Maglódi út 8.

261-8695
vargild@t-online.hu

Informatika Regele György ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 1088 Budapest,
Trefort u. 8.

266-3322
regele@trefort.elte.hu

Informatika Szalayné Tahy Zsuzsanna Szent István Gimnázium 1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 15.

343-0005
sztzs@infokatedra.hu

Intézményvezetés,
tanügyigazgatás

Vargáné Fónagy Erzsébet nyugdíjas pedagógus 395-5165 fonagy@t-online.hu

Kémia Albert Attila Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
albert@fazekas.hu

Kémia Dr. Müller Erzsébet Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
mzsoka@fazekas.hu

Kémia Dr. Kovácsné dr. Csányi
Csilla

Eötvös József Gimnázium
MFFPPTI

1053

1088

Budapest,
Reáltanoda u. 7.
Budapest,
Vas u. 8-10.

337-5508
338-2156

csillacsanyi@gmail.com

Kémia Maróthy Mária nyugdíjas 223-2580, 06-30-566-8840
marothym@freemail.hu

Kollégiumi nevelés Vopaleczky György Váci Mihály Kollégium
MFFPPTI

1144

1088

Budapest,
Mogyoródi út
Budapest,
Vas u. 8-10.

221-3318
338-2156/102

06-20-5839-319
vopa@fppti.hu

Könyvtár-pedagógia Szalai Tamásné Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
csilla@fazekas.hu

Könyvtár-pedagógia Bali Judit Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
bjudit@fazekas.hu

Könyvtár-pedagógia Rónyai Tünde Árpád Gimnázium
1034 Bp., Nagyszombat u. 19.

1034 Budapest,
Nagyszombat u. 19.

338-2371
ronyai.tunde@freemail.hu

Könyvtár-pedagógia Nagy Attiláné Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szak-
iskola

1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 31.

347-1070
citrozsu@gmail.com

Könyvtár-pedagógia Bacsó Ildikó Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szak-
iskola

1064 Budapest,
Szondi u. 41.

332-5771
ildiko.bacso@hotmail.com

Könyvtár-pedagógia Bondor Erika Berzsenyi Dániel Gimnázium 1133 Budapest,
Kárpát u. 49-53.

359-2205
bondor.erika@gmail.com
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

Könyvtár-pedagógia Horváthné Gruber Éva Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola

1097 Budapest,
Ecseri út 5/7.

280-6820
theva@gundel-bp.sulinet.hu

Könyvtár-pedagógia Platthy Zsuzsanna Dr.Hetényi Géza Humán Szakközépiskola 1115 Budapest,
Thallóczy L. u. 1.

203-8935
platthyzsu@gmail.com

Könyvtár-pedagógia Szakmári Klára Budai Nagy Antal Gimnázium
1221 Bp. Anna u. 13-15.

1221 Budapest,
Anna u. 13-15.

229-1894
szklaris@freemail.hu

Könyvtár-pedagógia Sipos Mónika Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Budapest,
Dózsa György u. 42.

368-6651
simonik@citromail.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Dr. Osztovits Szabolcs Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
oszto@fazekas.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Studinger Józsefné Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
stu@fazekas.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Turcsányi Márta Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
turcsanyimarta@fazekas.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Dr. Pelczer Katalin II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
1024 Bp., Keleti K. u. 37

1024 Budapest,
Keleti Károly u. 37.

225-1605, 212-2995
kispelc@t-online.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Szántóné
Czecze Enikõ

Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola 1087 Budapest,
Szörény u. 2-4.

333-0555
czeniko2@mail.tvnet.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Kolláth Péterné Szily Kálmán Mûszaki Középiskola, Szakiskola és
Kollégium

1097 Budapest,
Timót u. 3.

280-6871
kollathm@szily.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Dr. Laczkó Mária Pestszentlõrinci Közgazdasági és Informatikai Szak-
középiskola

1184 Budapest,
Hengersor u. 34.

295-1941
mlaczko@freemail.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Petry Annamária Óbudai Gimnázium
1033 Bp. Szentlélek tér 10.

1033 Budapest,
Szentlélek tér 10.

368-8475
petrya@freemail.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Filetóth István Károlyné Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola 1131 Budapest,
Jász u. 155.

329-9290
filetotheniko@gmail.com

Magyar nyelv és iro-
dalom

Fischerné
Pallanek Éva

Madách Imre Gimnázium
1073. Bp. Barcsay u. 5.

1073 Budapest,
Barcsay u. 5.

322-2617, 322-2081
pallanek@hotmail.com

Magyar nyelv és iro-
dalom

Vajda Éva Madách Imre Gimnázium
1073. Bp. Barcsay u. 5.

1073 Budapest,
Barcsay u. 5.

322-2617, 322-2081
abovo62@freemail.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Kormos László Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest,
Mester u. 23.

216-2535
kormos671028@freemail.hu

Magyar nyelv és iro-
dalom

Eperjessy Katalin Than Károly Gimnázium és Szakközépiskola 1023 Budapest,
Lajos u. 1-3.

335-0908
eperjessy@hotmail.com

Matematika Orosz Gyula Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
gyuszi@fazekas.hu

Matematika Takács Lajos Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
takacs@fazekas.hu

Matematika Laczkó László Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
laczkok@t-online.hu
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

Matematika Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest,
Erõmû u. 4.

381-0664
ruzsgitta@freemail.hu

Matematika Kiss Jolán Petrik Lajos Szakközépiskola 1146 Budapest,
Thököly út 4854.

343-4810
kissj@petrik.hu

Német nyelv Füzesséry Zoltánné Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
fuandrea@freemail.hu

Német nyelv Somló Katalin Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközép-
iskola

1149 Budapest,
Egressy út 71.

252-7777
somlokata@freemail.hu

Német nyelv dr. Szabó Marianne Károlyi Mihály Fõvárosi Gyakorló Kéttannyelvû
Közgazdasági Szakközépiskola

1139 Budapest,
Váci út 89.

320-8427
szabomarianne@yahoo.com

Német nyelv Szabóné
Gábor Anikó

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest,
Gutenberg krt. 6.

347-9040
szeaniko@freemail.hu

Német nyelv Kormos László Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest,
Mester u. 23.

216-2535
kormos671028@freemail.hu

Orosz nyelv Vágnerné Szilágyi Márta Ybl Miklós Építõipari Szakképzõ 1149 Budapest,.
Várna u. 21/B

383-8606
vmartha12@freemail.hu

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Konczné
Juhász Andrea

Kormos István Általános Iskola
Elõkészítõ Szakiskola Logopédiai
Szakszolgálat

1054 Budapest,
Szemere u. 3.

302-4270, 311-8633

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Balázs Ágnes Kormos István Általános Iskola
Elõkészítõ Szakiskola Logopédiai
Szakszolgálat

1054 Budapest,
Szemere u. 3.

302-4270, 311-8633

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Balázsné Fige Ilona Újbudai Speciális Szakiskola 1119 Budapest,
Leiningen u. 27-35.

371-0782

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Halász Éva Prizma Általános Iskola és Óvoda Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény

1134 Budapest,
Váci út 57.

340-8980

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Dr. Gáborné
Seres Krisztina

Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Módszertani Intézmény

1201 Budapest,
Magyarok nagyasszonya
tér 1-3.

283-0377, 283-0759

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Hegyiné
Honyek Katalin

Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intéz-
ménye és Diákotthona

1147 Budapest,
Miskolci u. 77.

468-2790

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Dr. Farkasné Kovács Beáta Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon

1142 Budapest,
Rákospatak u. 101.

273-2220

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Ammerné Nagymihály
Emília

Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekott-
hon

1034 Budapest,
San Marco u. 48-50.

225-0450
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
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szám
Cím Telefon, e-mail

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Pál-Horváth Rita Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény,
Diákotthon és Gyermekotthon

1098 Budapest,
Friss u. 2.

333-7565

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Faragó Ferenc Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ 1033 Budapest,
Benedek Elek u. 1-3.

387-3386

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Mosányi Emõke Fõvárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani Intéz-
mény és Óvoda

1052 Budapest,
Deák Ferenc u. 17.

266-0532

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Oroszné
Kosik Gabriella

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készség-
fejlesztõ Speciális Szakiskola

1082 Budapest,
Üllõi út 76.

313-9288

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Vannay Aladárné Nevelési Tanácsadó 2040 Százhalombatta,
Kodály Zoltán sétány 11.

06-23/355-412

Sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Faragóné
Bircsák Márta

Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

1035 Budapest,
Szellõ u. 9-11.

388-2144

Szakmacsoport I.
Egészségügy

Ridegné
Cseke Irén

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 1088 Budapest,
Vas u. 17.

486-4800
rideg54@t-online.hu

Szakmacsoport I.
Egészségügy, Oktatás,
Szociális szolgáltatás

Érsekné Bódi Erzsébet Bókay János Humán Kéttannyelvû Szakközépiskola,
Szakiskola és Gimnázium

1086 Budapest,
Csobánc u. 1.

313-1067
bodier@freemail.hu

Szakmacsoport II. Gé-
pészet

Ocskó Gyula Fáy András Közlekedésgépészeti, Mûszaki Szakkö-
zépiskola

1095 Budapest,
Mester u. 60-62.

215-3177
gyula.ocsko@chello.hu

Szakmacsoport II. In-
formatika

Pintér Imréné Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 1144 Budapest,
Kerepesi út 124.

383-5557
pinterzs@njszki.hu

Szakmacsoport II. In-
formatika

Székely Gáborné Fáy András Közlekedésgépészeti Mûszaki Szakkö-
zépiskola

1095 Budapest,
Mester u. 60-62.

215-3177
szgne@freemail.hu

Szakmacsoport II.
Környezetvéde-
lem-vízgazdálkodás

Fürchtné Mayer Mária Petrik Lajos Kéttannyelvû Vegyipari, Környezetvé-
delmi, Informatikai Középiskola

1146 Budapest,
Thököly u. 48-54.

343-6036
furcht@petrik.hu

Szakmacsoport III.
Építészet

Megyesi Csilla Schulek Frigyes Kéttannyelvû Építõipari Mûszaki
Szakközépiskola

1087 Budapest,
Mosonyi u. 6.

210-9385
mtcsilla@hotmail.com

Szakmacsoport III.
Könnyûipar

Diamantné Kovács Zsófia Modell Divatiskola Iparmûvészeti Ruha- és Textil-
ipari Szakközépiskola és Szakiskola

1075 Budapest,
Wesselényi u. 52.

351-0514
diamantzs@freemail.hu

Szakmacsoport IV.
Közgazdaság

Kökény Erzsébet Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási
Nyelvû Külkereskedelmi Szakközépiskola

1047 Budapest,
Baross u. 72.

369-3505
csore7@gmail.com

Szakmacsoport IV.
Közgazdaság

Dr. Pagács Ilona Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási
Nyelvû Külkereskedelmi Szakközépiskola

1047 Budapest,
Baross u. 72.

369-3505
pagilona@freemail.hu
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Szakmacsoport IV.
Kereskedelem-
marketing

Szentkirályi Andrea Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szak-
középiskola

1174 Budapest,
Széchenyi u. 9-11.

256-1673
szentkirályi@externet.hu

Szakmacsoport IV.
Kereskedelem-
marketing

Fügedi Beatrix Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szak-
középiskola

1174 Budapest,
Széchenyi u. 9-11.

256-1673
fugedib@freemail.hu

Testnevelés Herczeg Vince Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
herczeg.vince1@chello.hu

Testnevelés Veres Lajos Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközép-
iskola

1149 Budapest,
Egressy út 71.

252-7777
verlajos@freemail.hu

Testnevelés Takács Zoltán Toldy Ferenc Gimnázium 1015 Budapest,
Toldy Ferenc u. 9.

225-8696
taki@toldy.sulinet.hu

Vizuális nevelés Garamvölgyi Béla Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
bgaramvolgyi@gmail.com

Vizuális nevelés Zele János Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

210-1030
zelejanos@freemail.hu

Vizuális nevelés Molnár Mária Virág Modell Divatiskola Iparmûvészeti,
Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola

1133 Budapest,
Vág utca 12-14.

351-0515
viragmolnar@gmail.com

Vizuális nevelés Magyar József Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 1088 Budapest,
Nagykõrösi út 55-57.

294-5168
magyarjo@gmail.com

A kerületi pedagógiai szakmai szolgáltatók szaktanácsadói névjegyzéke

II. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat, tehetségfej-
lesztés

Laczka Istvánné II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

325-0403
laczka.maria@mkpszk.
sulinet.hu

általános iskola alsó
tagozat, pedagógiai ér-
tékelés, technika

Hernádi Ildikó II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

336-0196
sandorildi@mkpszk.sulinet.hu

angol, magyar, tehet-
ségfejlesztés

Thomán Angéla II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

325-0403
angela@mkpszk.sulinet.hu

ember és természet:
biológia

Lauth Gábor II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

325-0403
lauthgabor@mkpszk.sulinet.hu

ének, magyar, pedagó-
giai értékelés

Pap Judit II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

336-0194
pszk2@t-online.hu
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

biológia, kémia, peda-
gógiai értékelés

Csenki József II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

325-0403
csenkijoska@mkpszk.sulinet.hu

kémia Hajnissné Anda Éva II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

201-1137
hajniss@t-online.hu

könyvtár Támbáné Bálint Ágnes II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

201-1137
balint.agi@citromail.hu

könyvtár, német, törté-
nelem

Pap Éva II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

325-0403
papeva@mkpszk.sulinet.hu

óvodai nevelés Maruzs Ildikó II. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1024 Budapest,
Keleti Károly utca 37.

315-0669
maruzs.janosne@mkpszk.
sulinet.hu

III. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Áderné Tavaszi Edit III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest,
Szérûskert utca 40.

368-9400, 250-8988

általános iskola alsó
tagozat

Demeter Péter III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest,
Szérûskert utca 40.

368-9400, 250-8988

általános iskola alsó
tagozat, felsõ tago-
zat–magyar, könyvtár

Baráth Ildikó III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest,
Szérûskert utca 40.

368-9400, 250-8988

ember és természet:
biológia, kémia

Kertész Adrienne III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest,
Szérûskert utca 40.

368-9400, 250-8988

gyógypedagógus Végh Miklósné III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest,
Szérûskert utca 40.

368-9400, 250-8988

könyvtár Vincze Miklósné III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest,
Szérûskert utca 40.

368-9400, 250-8988

matematika, kémia Bárányosné Horváth
Katalin

III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest,
Szérûskert utca 40.

368-9400, 250-8988

óvodai nevelés Dr. Remzsõné Piti Kata III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest,
Szérûskert utca 40.

368-9400, 250-8988
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

óvodai nevelés Sándorné Anschau Csilla III. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1033 Budapest,
Szérûskert utca 40.

368-9400, 250-8988

óvodai nevelés, ma-
gyar, népmûvelés

Hámori Mária III. ker. Pedagógiai Szolgáltató
Központ

1033 Budapest,
Szérûskert utca 40.

368-9400, 250-8988

IV. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Katona Gyöngyi Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest,
Lõrinc u. 35.

380-4488
upszk@upszk.sulinet.hu

ember és természet:
biológia

Gyenes Csilla Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest,
Lõrinc u. 35.

380-4488
upszk@upszk.sulinet.hu

idegen nyelv, német Kutta Józsefné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest,
Lõrinc u. 35.

380-4488
upszk@upszk.sulinet.hu

könyvtár Fleckenstein Sándorné
dr. Cservenka Júlia

Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest,
Lõrinc u. 35.

380-4488
upszk@upszk.sulinet.hu

magyar nyelv és iro-
dalom

Effné Nagy Zsuzsanna Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest,
Lõrinc u. 35.

380-4488
upszk@upszk.sulinet.hu

matematika Mezõné Oszlánczi Ilona Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest,
Lõrinc u. 35.

380-4488
upszk@upszk.sulinet.hu

óvodai nevelés Dikácz Attiláné Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest,
Lõrinc u. 35.

380-4488
upszk@upszk.sulinet.hu

óvodai nevelés Szûcs Judit Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest,
Lõrinc u. 35.

380-4488
upszk@upszk.sulinet.hu

tanórán kívüli nevelés
alsó tagozat

Grósz Ágnes Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ 1041 Budapest,
Lõrinc u. 35.

380-4488
upszk@upszk.sulinet.hu
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V. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

dr. Szabóné
Vámossy Mária

Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest,
Váci utca 43.

318-9835
vaci@vacisuli.tvnet.hu

általános iskola alsó
tagozat, tanórán kívüli
nevelés

Jassenovics Istvánné V.ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest,
Szent István tér 16.

331-2932
blpszk@blpszk.hu

angol nyelv Fischer Júlia Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest,
Váci utca 43.

318-9835
vaci@vacisuli.tvnet.hu

biológia, vizuális kul-
túra

Dréher Jánosné Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest,
Váci utca 43.

318-9835
vaci@vacisuli.tvnet.hu

ének-zene, tánc Papné Diósi Ágnes Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest,
Váci utca 43.

318-9835
vaci@vacisuli.tvnet.hu

fizika, kémia Arányiné Haman Ágnes Váci Utcai Ének-Zenei Általános Iskola 1056 Budapest,
Váci utca 43.

318-9835
vaci@vacisuli.tvnet.hu

földrajz, történelem dr. Szeldeli Ibolya Hild József Általános Iskola 1051 Budapest,
Nádor u. 12.

311-9830
hild@mail.tvnet.hu

informatika Schmieder László V. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest,
Szent István tér 16.

331-2932
schmieder.laszlo@yahoo.
com

iskolai könyvtár Kocsis Éva V. ker Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest,
Szent István tér 16.

331-2932
e.kocsis@blpszk.hu

magyar nyelv és iro-
dalom

Deák Katalin Hild József Általános Iskola 1051 Budapest,
Nádor u. 12.

311-9830
hild@mail.tvnet.hu

matematika dr. Hillné Benkó Katalin Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest,
Reáltanoda u. 7.

337-5508
bvarga@ejg.hu

óvodai nevelés, minõ-
ségfejlesztés

Wölfling Zsuzsanna V. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest,
Szent István tér 16.

331-2932
w.zsuzsi@blpszk.hu

pedagógia Lánczky Edit V. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest,
Szent István tér 16.

331-2932
lanczky@blpszk.hu

pedagógia Varga Sándorné V. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest,
Szent István tér 16.

331-2932
blpszk@blpszk.hu

pedagógia, mérés-érté-
kelés

Beke Edit V. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest,
Szent István tér 16.

331-2932
blpszk@blpszk.hu

pedagógia, gyermek-
védelem, versenyek

Kelemen Gábor V. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest,
Szent István tér 16.

331-2932
blpszk@blpszk.hu

pedagógia, mérésérté-
kelés

Kincsné
Simonyi Zsuzsa

V. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051 Budapest,
Szent István tér 16.

331-2932
blpszk@blpszk.hu
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VI. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Dr. Horváthné
Pálosi Katalin

Terézvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola és Peda-
gógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest,
Pethõ Sándor utca 4.

302-4832
palosikati@freemail.hu

óvodai nevelés Duruczné
Nagy Julianna

Terézvárosi Kéttannyelvû Általános Iskola és Peda-
gógiai Szolgáltató Központ

1065 Budapest,
Pethõ Sándor utca 4.

302-4832
duruczjuli@freemail.hu

VII. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Géczyné
Czoboly Márta

Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ 1073 Budapest,
Kertész u. 20.

343-0396
epszk@epszk.hu

biológia, földrajz, tan-
ügyigazgatás

Szentandrási Péter Erzsébetvárosi Pedagógiai
Szolgáltató Központ

1073 Budapest,
Kertész u. 20.

343-0396
epszk@epszk.hu

informatika Sajóhelyi Gábor Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ 1073 Budapest,
Kertész u. 20.

343-0396
epszk@epszk.hu

kémia Szigeti Ivánné Erzsébetvárosi Pedagógiai
Szolgáltató Központ

1073 Budapest,
Kertész u. 20.

343-0396
epszk@epszk.hu

magyar, könyvtár Dr. Hubert Ildikó Erzsébetvárosi Pedagógiai
Szolgáltató Központ

1073 Budapest,
Kertész u. 20.

343-0396
epszk@epszk.hu

magyar nyelv és iro-
dalom

Suhajda Edit Erzsébetvárosi Pedagógiai
Szolgáltató Központ

1073 Budapest,
Kertész u. 20.

343-0396
epszk@epszk.hu

óvodai nevelés Juhászné
Cseresnyés Izabella

Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ 1073 Budapest,
Kertész u. 20.

343-0396
epszk@epszk.hu

pedagógia, magyar,
tanügyigazgatás

Tóth Mária Erzsébetvárosi Pedagógiai
Szolgáltató Központ

1073 Budapest,
Kertész u. 20.

343-0396
epszk@epszk.hu

tanórán kívüli nevelés Árvai Gézáné Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ 1073 Budapest,
Kertész u. 20.

343-0396
epszk@epszk.hu
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X. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

drámapedagógia,
ének-zene

Kovácsné Gajzer Edit Harmat Általános Iskola 1104 Budapest,
Harmat utca 88.

260-1817
06/30-410-3592
harmat88@t-online.hu

ember és természet:
biológia

Galambosné
Varga Szilvia

Kada Mihály Általános Iskola 1103 Budapest,
Kada Mihály utca 27-29.

262-0177
06/30-360-0078
szgalambos@adsl.pantel.hu

ember és természet:
biológia, kémia

Nagyné Horváth Emília Bem József Általános Iskola 1101 Budapest,
Hungária krt. 5-7.

261-6786
06/30-462-3530
hemikea@freemail.hu

fejlesztõpedagógia Hujder Zoltánné Janikovszky Éva Általános Iskola 1101 Budapest,
Üllõi út 118.

263-0956
altisk.ulloi118@freemail.hu

informatika Pethõné Bertalan Mária Szent László Általános Iskola 1105 Budapest,
Szent László tér 1.

260-6558
06/30-964-4083
sztlt1@freemail.hu

matematika Takácsné Tóth Ágnes Kada Mihály Általános Iskola 1103 Budapest,
Kada Mihály u. 27-29.

262-0177
kadasuli@freemail.sulinet.hu

matematika, pályavá-
lasztás

Besenyi Margit Szent László Általános Iskola 1105 Budapest,
Szent László tér 1.

260-6558
06/20-379-8702
kocos59@freemail.hu

óvodai nevelés Czinegéné Gróz Orsolya Napköziotthonos Óvoda 1107 Budapest,
Zágrábi út 13/A

261-6436
zagrabi@enternet.hu

óvodai nevelés Kemerléné Suri Ildikó Napköziotthonos Óvoda 1104 Budapest,
Mádi utca 86-94.

262-1754
kakasovi@enternet.hu

SNI gyermekek neve-
lése, tehetséggondozás

Grófné Váradi Anna Széchenyi István Általános Iskola 1108 Budapest,
Újhegyi sétány 1-3.

264-9846
pirisk@mail.datanet.hu

XI. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Borbély Andrea Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest,
Erõmû utca 4.

381-0664, 381-0665
pedagógia@pszk.hu

általános iskola alsó
tagozat

Varga Sándorné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest,
Erõmû utca 4.

381-0664, 381-0665
pedagógia@pszk.hu
vargaeta@gmail.hu
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Luczy Judit Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 1118 Budapest,
Csíki-hegyek utca 18.

246-3245
liczy.judit@hotmail.com

általános iskola alsó
tagozat

Kovács Judit Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest,
Köbölkút utca 27.

279-0091
kobijuci@gmail.com

biológia, földrajz, kör-
nyezeti nevelés,
egészségnevelés

Iván Lászlóné Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest,
Köbölkút utca 27.

279-0091
youtu@freemail.hu

ember és társadalom,
állampolgári ismeretek

Serman Katalin Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest,
Erõmû utca 4.

381-0664, 381-0665
pedagógia@pszk.hu

ének-zene Dr. Székely Tiborné nyugdíjas 1119 Budapest,
Etele utca 32/C

381-0664
szekelytiborne@gmail.com

fejlesztõpedagógia Dakóné
Maros Katalin

Újbudai Pedagógiai Intézet 1066 Budapest,
Weiner Leó utca 6.

381-0664
dako-maros@enternet.hu

fizika, közlekedési
ismeretek

Szénási Istvánné nyugdíjas 1119 Budapest,
Andor utca 25.

381-0664

informatika,
technika

Szegedi Zsuzsanna Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 1118 Budapest,
Csíki-hegyek utca 18.

246-3245
szezsua@freemail.hu

iskolai könyvtár Simon Jánosné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest,
Erõmû utca 4.

381-0664, 381-0665
konyvtar@pszk.hu

iskolavezetés,
iskolafejlesztés,
napközi, szabadidõ

Gyurcsó Gyuláné Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest,
Erõmû utca 4.

381-0664, 381-0665
pszk@pszk.hu

kémia, természetisme-
ret

Csemiczkyné
Sági Rita

Ádám Jenõ Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 1118 Budapest,
Köbölkút utca 27.

279-0091
csemmik@invitel.hu

magyar nyelv és iro-
dalom

Tóth Anna nyugdíjas 1113 Budapest,
Bartók Béla utca 72.

385-6662
nosz.bt@chello.hu

magyar nyelv és iro-
dalom

Dr. Tölgyessyné
Szabó Edit

Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola
Grundschule in Gazdagrét

1118 Budapest,
Törökugrató utca 15.

246-5340
eszedit@freemail.hu

matematika Fretyánné Kozma Éva Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola
Grundschule in Gazdagrét

1118 Budapest,
Törökugrató utca 15.

246-5340
evacozma@freemail.hu

osztályfõnöki nevelés,
iskolai gyermekvéde-
lem

Kurkovszkiné
Vadas Ilona

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 1118 Budapest,
Csíki-hegyek utca 18.

246-3245
kvadi@freemail.hu

óvodai nevelés dr.Bátorfiné
Jeles Anna

Újbudai Pedagógiai Intézet 1117 Budapest,
Erõmû utca 4.

381-0664, 381-0665
jelesanna@freemail.hu

óvodai nevelés Mihályiné
Sági Annamária

Lurkó Óvoda 1119 Budapest,
Bornemissza tér 21.

205-8535
mihalyi.istvan@mail.
datanet.hu
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

óvodai nevelés, minõ-
ségbiztosítás, mentál-
higiéne

Kovács Andrásné nyugdíjas 2085 Pilisvörösvár,
Klapka utca 1944/2. A

06-30-9140-897
kovacs.mari@freemail.hu

vizuális kultúra Csovelák Edit Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gim-
názium

1117 Budapest,
Baranyai utca 16-18.

381-0662
csovelak@freemail.hu

XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

angol, német Tomka Orsolya Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Is-
kola

1125 Budapest,
Diana utca 4.

06-20-828-0136
tomka.orsi@freemail.hu

általános iskola alsó
tagozat, tanórán kívüli
nevelés

Gilicze Zoltán SE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1125 Budapest,
Diana utca 35-37.

06-30-749-1464
gilicze2@freemail.hu

ember és természet:
biológia, kémia, föld-
rajz

Juhász Andrea Arany János Általános Iskola és Gimnázium 1124 Budapest,
Meredek utca 1.

06-20-950-5403
juhaszand@freemail.hu

ének-zene Zámbó Éva Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest,
Máriássy utca 9-11.

06-20-972-1173
zamboe@freemail.hu

iskolai könyvtár Ballangó Jánosné Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest,
Máriássy utca 9-11.

06-30-578-5783
ballango.janosne@commit-
ment.hu

matematika, fizika, in-
formatika

Kertai Helga Városmajori Gimnázium 1122 Budapest,
Városmajor utca 71.

06-20-971-2426
kertaihg@gmail.com

óvodai nevelés Kovács Zsuzsa Süni Óvoda 1126 Budapest,
Németvölgyi út 46.

06-20-997-4484
ovodavezeto@suniovi.bp
12ker.hu

pedagógia Szontagh Kinga Commitment Pedagógiai Intézet 1095 Budapest,
Máriássy utca 9-11.

06-30-609-4906
kinga.szontagh@commit-
ment.hu
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XIII. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Tarján Éva Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest,
Karikás Frigyes utca 12.

06-30-303-5120
tarjaneva@chello.hu

általános iskola alsó
tagozat

Ligetfalvi Mihályné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest,
Karikás Frigyes utca 12.

06-30-249-9800
liget@chello.hu

gyermekvédelem Gálné Molnár Klára Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest,
Karikás Frigyes utca 12.

06-30-476-1688
gmklara@freemail.hu

informatika Schlotter Judit Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest,
Karikás Frigyes utca 12.

06-30-239-4949
sjud@chello.hu

iskolai könyvtár Gerbner Zsuzsanna Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest,
Karikás Frigyes utca 12.

06-30-476-1688
gerbner@chello.hu

óvodai nevelés Bódi Ferencné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest,
Karikás Frigyes utca 12.

06-30-205-2888
bodi.erika@chello.hu

pedagógia Hajdú Györgyné Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest,
Karikás Frigyes utca 12.

06-30-476-1799
hajdu.gyorgyne@chello.hu

pedagógia,
mérés-értékelés

Juhász Gizella Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest,
Karikás Frigyes utca 12.

06-30-269-6700
juhasz@gizi.hu

pedagógia Pusztai Katalin Pedagógiai Szolgáltató Központ 1138 Budapest,
Karikás Frigyes utca 12.

06-30-205-2053
pusztaika@chello.hu

XIV. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Szabó Éva Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest,
Fráter György utca 5.

223-5594
zpszk@zpszk.hu

általános iskola alsó
tagozat

Csesznokné
Kõnnye Erzsébet

Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest,
Fráter György utca 5.

223-5594
zpszk@zpszk.hu

általános iskola alsó
tagozat, magyar

Czigány Katalin Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest,
Padlizsán utca 11-13.

363-0202
heltaigaspar.iskola@chello.hu

általános iskola alsó
tagozat, matematika

Szántó Zsuzsanna Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest,
Egressy út 69.

467-0926
herman.otto@freemail.hu

angol nyelv Csürke Gyöngyvér Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest,
Ond vezér park 5.

383-8206
isktitk@mezof-bp.sulinet.hu

életvitel és gyakorlati
ismeretek

Székelyhídi István Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest,
Telepes utca 32.

telepes@szechenyi.zuglo.net
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

ember és természet:
biológia

Postás Beáta Heltai Gáspár Általános Iskola 1148 Budapest,
Padlizsán utca 11-13.

363-0202
heltaigaspar.iskola@chello.hu

ember és természet:
kémia

Zsarkóné
Visnyovszky Gabriella

Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest,
Egressy út 69.

467-0926
herman_otto@freemail.hu

ember és társadalom Dombovári Lászlóné Hermann Ottó Általános Iskola 1149 Budapest,
Egressy út 69.

467-0926
herman_otto@freemail.hu

ének-zene Kovács Katalin Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest,
Hermina út 23.

383-3350
iskola@liszt-bp.sulinet.hu

fizika Nyakóné Lakatos Ildikó Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest,
Ond vezér park 5.

383-8206
mora1144@freemail.hu

földrajz Farkas Klára Liszt Ferenc Általános Iskola 1146 Budapest,
Hermina út 23.

383-3350
iskola@liszt-bp-sulinet.hu

informatika Révész Angéla Kaffka Margit Általános Iskola 1148 Budapest,
Kaffka Margit köz 2-6.

383-1991
kaffka.margit@chello.hu

iskolai könyvtár Lévainé
Müller Katalin

Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest,
Fráter György utca 5.

223-5594
zpszk@zpszk.hu

magyar nyelv és iro-
dalom

Soós Tünde Városligeti Magyar Angol Kéttannyelvû Általános
Iskola

1146 Budapest,
Hermina út 9-15.

363-4503
kettannyelvu@mail.varoslige-
ti.sulinet.hu

magyar nyelv és iro-
dalom

Dr. Benczik Vilmosné Arany János Általános Iskola 1145 Budapest,
Újvidék tér 3.

383-6398
titkarsag@aranyjanos.zuglo.net

matematika Krénuszné
Lukács Mária

Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest,
Újváros park 2.

220-4874
mora1144@freemail.hu

német nyelv Koósné Molnár Márta Zuglói Hajós Alfréd Magyar-Német Kéttannyelvû
Általános Iskola

1142 Budapest,
Ungvár u. 36.

221-8423
zugloihajos@zugloihajos.hu

óvodai nevelés Tímár Györgyi Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest,
Fráter György utca 5.

223-5594
zpszk@zpszk.hu

óvodai nevelés Soltényszky Lászlóné Zuglói Pedagógiai Szoltáltató Központ 1149 Budapest,
Fráter György utca 5.

223-5594
zpszk@zpszk.hu

óvodai nevelés Nászné
Szíjjártó Erzsébet

Mókavár Óvoda 1142 Budapest,
Róna park 5-7.

460-0120
kincs@mokavar.zuglo.net

óvodai nevelés Bácsai Gáborné Játékszín Óvoda 1144 Budapest,
Tipegõ utca 3-5.

220-4858
jatekszin.ovoda@chello.hu

óvodai nevelés Csengõdi Gáborné Mályva Óvoda 1141 Budapest,
Mályva tér 12.

467-0192
malyva.ovoda@chello.hu

pedagógia Terényi Antalné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest,
Fráter György utca 5.

223-5594
zpszk@zpszk.hu

pedagógia Dr. Papucsekné
Jámbor Katalin

Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest,
Fráter György utca 5.

223-5594
zpszk@zpszk.hu

pedagógia Lévainé
Szabó Erzsébet

Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest,
Fráter György utca 5.

223-5594
zpszk@zpszk.hu
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

pedagógia, mérés-érté-
kelés

Dr. Kováts Antalné Zuglói Pedagógiai Szolgáltató Központ 1149 Budapest,
Fráter György utca 5.

223-5594
zpszk@zpszk.hu

testnevelés Monostori Attila Németh Imre Általános Iskola 1148 Budapest,
Lengyel utca 23.

467-0925
iskola@nemethi-bp-sulinet.hu

vizuális kultúra Bódi Zsuzsanna Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest,
Újváros park 2.

220-4874
mora1144@freemail.hu

XVII. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Mosolygó Zoltánné Újlak Utcai Általános Iskola 1173 Budapest,
Újlak utca 110.

257-1464
mosolygoklaudia@t-online.hu

általános iskola alsó
tagozat

Dassiné Csordás Katalin Zrínyi Miklós Általános Iskola 1171 Budapest,
Sisakos sáska utca 3.

258-2784, 257-3422
dassikati@freemail.hu

angol nyelv Csányi S. Csaba Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest,
Hõsök tere 19-21.

258-0688
csanyi_csaba@gregor.sulinet.hu

ember és természet:
biológia, természetis-
meret

Feierabend Lajosné Újlak Utcai Általános Iskola 1173 Budapest,
Újlak utca 110.

257-1464
feiegabi@freemail.hu

életvitel és gyakorlati
ismeretek

Kántor Pálné Zrinyí Miklós Általános Iskola 1171 Budapest,
Sisakos sáska utca 3.

258-2784
kpan@freemail.hu

ének-zene, tánc Linkéné Gácsi Éva Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 1174 Budapest,
Széchenyi utca 1-7.

256-9719
gacsie@freemail.hu

fizika, kémia Agócs Ágnes Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és
Gimnázium

1173 Budapest,
Akácvirág utca 49.

257-0020
agiagnes@freemail.hu

földrajz, hon-és népis-
meret

Páczai Péter Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest,
Kép utca 14.

258-4205
paczaip@freemail.hu

iskolai könyvtár Kovács Mariann Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és
Gimnázium

1173 Budapest,
Akácvirág utca 49.

257-0020
kcsskonyvtar@sulinet.hu

magyar nyelv és iro-
dalom

Tímár Tibor Pedagógiai Szolgáltató Központ 1172 Budapest,
Ferihegyi út 36.

256-6071
info@pedkp-bp17.sulinet.hu

matematika Ferenczi Éva Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 1174 Budapest,
Széchenyi utca 1-7.

256-9719
feeva@freemail.hu

minõségirányítás,
gyermekvédelem, osz-
tályfõnöki

Tanácsné Betéri Éva Újlak Utcai Általános Iskola 1173 Budapest,
Újlak utca 110.

257-1464
beteri@ujlaku-altisk.sulinet.hu

német nyelv Dézsi Györgyné Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium

1173 Budapest,
Pesti út 84.

256-3318
dezsieva@freemail.hu
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

óvodai nevelés Tubolyné
Szabó Kinga

Napsugár Óvoda 1173 Budapest, Földmûves utca
2/B

256-0106
tszkinga@freemail.hu

óvodai nevelés Gergely Katalin Pedagógiai Szolgáltató Központ 1172 Budapest,
Ferihegyi út 36.

256-6071
gerkata@pedkp-bp17.sulinet.hu

pedagógia Ruff Zsuzsa Pedagógiai Szolgáltató Központ 1172 Budapest,
Ferihegyi út 36.

256-6071
ruffzsuzsa@pedkp-bp17.suli-
net.hu

pedagógia Sütõ-Nagy András Pedagógiai Szolgáltató Központ 1172 Budapest,
Ferihegyi út 36.

256-6071
snagy@pedkp-bp17.sulinet.hu

számítástechnika Kuli Ferenc Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest,
Kép utca 14.

258-4205
kulif@czimra.sulinet.hu

tanórán kívüli nevelés Tarjániné Major Anna Laborcz Ferenc Általános Iskola 1173 Budapest,
Ferihegyi út 115.

256-2897
majoranna1@citromail.hu

testnevelés Böjtösné Tompay Eörsi Diadal Utcai Általános Iskola 1172 Budapest,
Diadal utca 43-49.

257-6514
bojtoseorsi@freemail.hu+

vizuális kultúra, moz-
gókép- és médiaisme-
ret

Lukács Zsuzsanna Laborcz Ferenc Általános Iskola 1173 Budapest,
Ferihegyi út 115.

256-2897
lukacs.zsuzsanna@mailbox.hu

XVIII. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Patakfalvi Attiláné Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

295-0877
titkarsag@pihgy.hu

általános iskola alsó
tagozat

Fábián Zoltánné Kandó Téri Általános Iskola 1182 Budapest,
Kandó tér

297-4931
altkando@externet.hu

általános iskola alsó
tagozat

Lázárné Szabó Szilvia Kastélydombi Általános Iskola 1188 Budapest,
Nemes utca 56-60.

291-3133
kastelydomb@kastelydomb.
axelero.net

drámapedagógia Ledõné Dolmány Mária Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

295-0877
titkarsag@pihgy.hu

ember és természet:
biológia, földrajz

Tillinger Péterné Vörösmarty Általános Iskola 1181 Budapest,
Vörösmarty utca 64.

291-5312
titkarsag@vmzene.hu

ember és természet:
kémia

Salánkiné
Fekete Gabriella

Csontváry Általános Iskola 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

291-8803
csontisk@freemail.hu

ember és társadalom:
történelem

Ilkeiné Kupai Valéria Bókay Általános Iskola 1181 Budapest,
Wlassics Gy. utca 69.

291-4836
bokay@nextra.hu
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

életvitel és gyakorlati
ismeretek

Diráné Huszár Gertrúd Pitagorasz Általános Iskola 1185 Budapest,
Bajcsi Zsilinszky utca 74.

297-5264
iskola@pitagorasz.sulinet.hu

ének-zene Bánki Gábor Szent Lõrinc Katolikus Általános Iskola 1183 Budapest,
Gyöngyvirág utca 41.

294-5168
telisko@szenczibp18.sulinet.hu

fejlesztõ pedagógia Dobó Kálmánné Kandó Téri Általános Iskola 1182 Budapest,
Kandó tér

297-4931
altkando@externet.hu

fizika Schwartz Katalin Brassó Általános Iskola 1182 Budapest,
Brassó utca 1.

291-8323
iskola@brassoiskola.hu

gyermek- és ifjúság-
védelem

Makó Margit Pestszentlõrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 1184 Budapest,
Üllõi út 380-382.

291-4519
iskola@pirosiskola.hu

informatika,
matematika

Tóth Mariann Kondor Béla Általános Iskola 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

291-0807
kondorbela.alt.isk@axelero.hu

iskolai könyvtár Dr. Szilágyiné G. Ildikó Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

295-0877
titkarsag@pihgy.hu

német nyelv Bogárné Kováts Judit Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest,
Ady Endre utca 46-50.

291-6336
imreiady@freemail.hu

óvodai nevelés Tóthné Kõvári Csilla Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyüjtemény 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

295-0877
titkarsag@pihgy.hu

óvodai nevelés Faragó Mária Napraforgó Óvoda 1186 Budapest,
Tövishát utca 6.

291-4138
napraforgo-óvoda@fw.hu

óvodai nevelés Kun Zsuzsanna Szivárvány Óvoda 1184 Budapest,
Dolgozó utca 16.

291-3500
szivarvany.ovi@enternet.hu

óvodai nevelés Kovács Sándorné Zöldike Óvoda 1183 Budapest,
Kosztolányi utca 28.

291-6486
zoldikeovi@enternet.hu

óvodai nevelés Szegõné Lévai Éva Bóbita Óvoda 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 2.

290-8263
bobita.ovoda@enternet.hu

óvodai nevelés Lõke Józsefné Zenevár Óvoda 1181 Budapest,
Reviczky György
utca 52-56.

295-5198
zenevar@enternet.hu

pályaválasztás Kiss Ágnes Brassó Általános Iskola 1182 Budapest,
Brassó utca 1.

291-8323
iskola@brassoiskola.hu

pedagógia, tanügy-
igazgatás

Frank Gabriella Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

295-0877
titkarsag@pihgy.hu

pedagógia, kémia, te-
hetséggondozás

Maadadiné B. Mária Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

295-0877
titkarsag@pihgy.hu

pedagógia Dr. Kenedli Eszter Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

295-0877
titkarsag@pihgy.hu

pedagógia, magyar,
minõségbiztosítás

Kalmárné T. Erzsébet Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

295-0877
titkarsag@pihgy.hu

pedagógia Madárné Gyurján Ildikó Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyûjtemény 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

295-0877
titkarsag@pihgy.hu
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

speciális nevelés Vályiné Orbán Dorottya SOFI 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 4.

290-8919
iskola@sofi.hu

tanügyigazgatás Jámbrik Mihályné Eötvös Lóránt Általános Iskola 1184 Budapest,
Lakatos utca 30.

295-2128
eotvoslaltisk@eotvos-bp18.
sulinet.hu

tanórán kívüli nevelés Lesnyák Mária Kondor Béla Általános Iskola 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 10.

291-0807
kondorbela.alt.sik@axelero.hu

testnevelés Gyimesy László 1. sz. ETALONSPORT Általános Iskola 1186 Budapest,
Tövishát utca 8.

294-4153
etalon1@t-online.hu

vizuális kultúra Bakosné Baár Tünde Pestszentlõrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 1184 Budapest,
Üllõi út 380-382.

291-4519
iskola@pirosiskola.hu

XIX. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Dr.Unginé Juhász Mária Móra EGYMI 1191 Budapest,
Széchenyi utca 3-5.

282-8300
ungima@freemail.hu

ember és természet:
biológia, kémia

Kondás Enikõ Bolyai János Általános Iskola 1195 Budapest,
Árpád utca 14.

282-8632
bolyai@iskola.kispest.hu

ember és társadalom:
történelem, hon-és
népismeret

Spányikné Simon Éva Bolyai János Általános Iskola 1195 Budapest,
Árpád utca 14.

282-8632
simeva@vipmail.hu

életvitel és gyakorlati
ismeretek

Hornok István Ady Endre Általános Iskola 1196 Budapest,
Ady Endre út 73-75.

282-9606
aganicus@frestart.hu

földrajz, természetis-
meret

Uhl Istvánné Vass Lajos Általános Iskola 1193 Budapest,
Csokonai utca 9.

282-5696
uhlpeter@t-online.hu

informatika Benkõ Gyula Eötvös József Általános Iskola 1191 Budapest,
Eötvös utca 13.

357-0077
eotvos@iskola.kispest.hu

magyar nyelv és
irodalom

Zuborné Sallai Márta Kós Károly Általános Iskola 1192 Budapest,
Hungária utca 28.

282-9997
sallaimarta@hdsnet.hu

német nyelv Szabóné Gábor Anikó Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest,
Gutenberg körút 6.

347-9040
szganiko@freemail.hu

óvodai nevelés Opóczky Istvánné Hársfa Óvoda 1191 Budapest,
Eötvös utca 9.

357-4155
harsfa@ovoda.kispest.hu

óvodai nevelés Párkány Imréné Arany Óvoda 1191 Budapest,
Arany János utca 15-17.

357-1863
parkanyeva@freemail.hu
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Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

tanórán kívüli nevelés Németh Gabriella Vass Lajos Általános Iskola 1193 Budapest,
Csokonai utca 9.

282-5696
vass@iskola.kispest.hu

testnevelés Györkõ Viktor Ady Endre Általános Iskola 1196 Budapest,
Ady Endre út 73-75.

282-9606
ady@iskola.kispest.hu

vizuális kultúra Dr.Albertné
Olasz Julianna

Eötvös József Általános Iskola 1191 Budapest,
Eötvös utca 13.

357-0077
albertneolaszj@freemail.hu

XX. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Verõcei Gáborné Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
verocei.edit@pepint.sulinet.hu

angol nyelv Huszák Tihamérné Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
pepe20@pepint.sulinet.hu

diákönkormányzat Oláhné Horváth Ildikó Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
pepe20@pepint.sulinet.hu

ember és társadalom:
történelem, múzeum-
pedagógia

Bondor Mária Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
bondor.maria@pepint.
sulinet.hu

ének-zene Krónerné
Rózsavölgyi Ildikó

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
pepe20@pepint.sulinet.hu

fizika, tehetséggondo-
zás, minõségbiztosítás

Szekeres Lászlóné Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
szekeres.laszlone@
pepint.sulinet.hu

gyógytestnevelés Pappné Gazdag Zsuzsanna Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
pepe20@pepint.sulinet.hu

magyar nyelv és iro-
dalom, angol nyelv

dr. Nagyné Koczog Tünde Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
koczog@pepint.sulinet.hu

matematika, mérés-ér-
tékelés

Soltészné Szabó Emõke Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
solteszne.emoke@
pepint.sulinet.hu

osztályfõnöki munka Somhegyiné
Remete Katalin

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
pepe20@pepint.sulinet.hu

óvodai nevelés Vasas Dezsõné Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 1204 Budapest,
Ady Endre utca 98.

421-0771
vasas.ildiko@pepint.sulinet.hu
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XXI. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

általános iskola alsó
tagozat

Geinerné Nagy Judit Pedagógiai Szolgáltató Központ 1215 Budapest,
Csete Balázs utca 13.

276-8177
pszszi@pedagszolgaltato-
bp.sulinet.hu

pedagógia Horváthné Ruby Edit Pedagógiai Szolgáltató Központ 1215 Budapest,
Csete Balázs utca 13.

276-8177
pszszi@pedagszolgaltato-
bp.sulinet.hu

óvodai nevelés Barnáné
Likovszky Márta

Pedagógiai Szolgáltató Központ 1215 Budapest,
Csete Balázs utca 13.

276-8177
pszszi@pedagszolgaltato-
bp.sulinet.hu

XXIII. kerület
Pedagógiai Szolgáltató Központ

Szakterület Szaktanácsadó neve Munkahely
Irányító-

szám
Cím Telefon, e-mail

gyógytestnevelés Dr. Brauswetter Viktorné Soroksári Egységes Pedagógiai Intézmény 1237 Budapest,
Tartsay utca 26.

289-0138
sepszi@sorpedint.hu

magyar nyelv és iro-
dalom

Béres Zoltán Soroksári Egységes Pedagógiai Intézmény 1237 Budapest,
Tartsay utca 26.

289-0138
sepszi&sorpedint.hu

sajátos nevelési igé-
nyûek nevelése, okta-
tása

Pfiszter Károlyné Soroksári Egységes Pedagógiai Intézmény 1237 Budapest,
Tartsay utca 26.

289-0138
sepszi@sorpedint.hu

informatika, életvitel
és gyakorlati ismere-
tek

Kocsis Gyula István Soroksári Egységes Pedagógiai Intézmény 1237 Budapest,
Tartsay utca 26.

289-0138
speszi@sorpedint.hu

Sárik Zoltán s. k.,
igazgató
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– végezzen kutatásokat az európai közösségi jog, az emberi jogok, az európai szociális politika, valamint a nemzetközi
gazdasági kapcsolatok jogának témaköreiben,
– mûködjön közre az intézetben folyó oktatásfejlesztési tevékenységben a bolognai szakok vonatkozásában,
– vegyen részt a nemzetközi kapcsolatok multidiszciplináris társadalomtudományok doktori iskola oktatási és tan-
anyag-fejlesztési tevékenységében és a mesterszakok kifejlesztésében,
– segítse elõ a fiatal intézeti munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
– mûködjön közre az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatának ápolásában.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben foglalkoztatott habilitált vezetõ oktatója, aki
szakterületének elismert képviselõje,
– rendelkezzen kandidátusi vagy PhD-fokozattal, habilitációval,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb feladatai:
– végezzen kutatásokat a politikai elitek, az elitutánpótlás és kiválogatódás, a komparatív politika, a feminizmus politi-
kaelméleti és empirikus kutatásának témaköreiben,
– kapcsolódjon be az intézet oktatásfejlesztésébe, az említett témakörökhöz kapcsolódó tananyagkészítésbe és az új BA
és MA politikatudományi képzés tartalmi fejlesztésébe,
– a PhD-program oktatási vezetõjeként szervezze és felügyelje a Politikatudományi Iskolában folyó oktatási és kutatási
munkát,
– mûködjön közre az intézet meglévõ nemzetközi kutatási és oktatási kapcsolatainak a fejlesztésében és segítse elõ az in-
tézetben végzett kutatási eredmények nemzetközi megismerését, illetve vegyen részt a tervezett joint master program
megvalósításában.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben foglalkoztatott habilitált vezetõ oktatója, aki
szakterületének elismert képviselõje,
– rendelkezzen kandidátusi vagy PhD-fokozattal, habilitációval,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik.

3512 OKTATÁSI KÖZLÖNY 30. szám



GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET
Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerül egyetemi tanár fõbb feladatai:
– vegyen részt a Vidékfejlesztõ Gazdasági Agrármérnök BSc-szak oktatásában és a kapcsolódó MSc-tantárgyak fejlesz-
tésében és oktatásában, elõadások tartásában, tananyag írásában,
– legyen felelõse a „Nemzetközi agrárfejlesztés és kereskedelem” (BSc), továbbá az „Agrárpolitika” és „Agrárpolitikai
programok elemzése” (MSc) tárgyaknak,
– vegyen részt a Gazdálkodástani Doktori Iskola Agrárközgazdasági Specializáció munkájában,
– végezzen nemzetközi szintû kutatómunkát, folytasson kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységet,
– aktívan vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, szervezetekben
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését, rendelkezzen iskolateremtõ képesség-
gel.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar (további jogviszonyban) részmunkaidõben, közalkalmazotti jogvi-
szonyban foglalkoztatott habilitált vezetõ oktatója és az MTA doktora, aki magas szintû hazai és nemzetközi tapasztala-
tokkal rendelkezik az agrárközgazdaságtan oktatása, kutatása és kutatásszervezése terén,
– rendelkezzék jelentõs tantárgyfejlesztési tapasztalatokkal,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik,
– rendelkezzen hazai és nemzetközi tudományos testületekben szerzett tapasztalatokkal.

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
INFORMATIKAI INTÉZET
Számítástudományi Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerül egyetemi tanár fõbb feladatai:
– vegyen részt az angol nyelvû gazdaságinformatikai MSc-oktatás megszervezésében, a tantárgyak kidolgozásában, ok-
tatásában és továbbfejlesztésében, elõadások tartásában, a segédletek elkészítésében,
– vegyen részt a Gazdaságinformatikai Doktori Iskola munkájában,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, folytasson kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenysé-
get,
– aktívan vegyen részt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, szervezetekben,
– vegyen részt a PhD-program alapozó tantárgyának angol nyelven történõ oktatásában,
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak és a PhD-hallgatók szakmai fejlõdését,
– rendelkezzen iskolateremtõ képességgel.

Az egyetemi tanári munkakör betöltésének feltételei:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
habilitációs vagy MTA doktora fokozatszerzési eljárást már elindított vezetõ oktatója, aki magas szintû hazai és nemzet-
közi tapasztalatokkal rendelkezik a tágan értelmezett számítástudomány, információrendszerek és a szervezeti alkalma-
zások oktatása, kutatása és kutatásszervezése terén,
– rendelkezzék jelentõs tantárgyfejlesztési tapasztalatokkal,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység
kapcsolódik,
– rendelkezzen hazai és nemzetközi tudományos testületek vezetésében betöltött tapasztalatokkal.
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KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Genetika és Növénynemesítés Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanári állásra

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb oktatási feladatai:
A Genetika és Növénynemesítés Tanszékhez tartozó genetika, biotechnológia és növénynemesítés témakörökben meg-
hirdetett tantárgyak oktatása elõadások és gyakorlatok keretében, illetve részvétel a levelezõ és határon túli távoktatás-
ban. A genetika és növénynemesítés tudományágakban felhalmozódó ismeretekhez igazodóan az oktatott tárgyak tan-
anyagainak, szemléltetõ anyagainak folyamatos fejlesztése, új oktatási segédanyagok, jegyzetek írása. Az újonnan indu-
ló Mezõgazdasági biotechnológus MSc-képzésben a tanszéki oktatási feladatok szervezése, diplomatervek és tudomá-
nyos diákköri munkák irányítása. Részvétel a posztgraduális képzésben, a PhD-hallgatók és a tanszéken dolgozó fiatal
oktatók és kutatók szakmai fejlõdésének és munkájának irányítása. A doktori iskola „A kertészeti növények klasszikus
és molekuláris genetikája és nemesítése” témacsoportjában a kutatási témák szervezése, gondozása. Az idegen nyelvû
oktatás fejlesztése, részvétel a szakfordítói képzésben, nemzetközi oktatócsere kapcsolatok bõvítése. Kapcsolattartás
más külföldi és belföldi oktatási és kutatási intézményekkel.

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár fõbb kutatási feladatai:
A tanszéken kutató-, fejlesztõmunka végzése, szervezése és irányítása a genetika, biotechnológia és növénynemesítés te-
rén. Részvétel a hazai és nemzetközi pályázatokon. Kapcsolatok kiépítése és gondozása más hazai és külföldi kutatóinté-
zetekkel, továbbá az eredményeket hasznosítani tudó gazdasági szereplõkkel. A nemesítési módszerek és a kertészeti
növényfajok genetikai kutatási trendjeinek nyomon követése és értékelése. A tanszék nemesítési programjainak irányí-
tása és fejlesztése. Feladata a kutatási témáihoz kapcsolódó infrastruktúra korszerûsítése. Gondoskodnia kell a saját, va-
lamint a kutatási munkacsoportja és hallgatói kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi folyóiratokban történõ publi-
kálásáról, a kutatói utánpótlás nevelésérõl. Bekapcsolódás és részvétel a hazai és nemzetközi tudományos fórumok mun-
kájába, alkalmanként azok szervezése. Tevékeny részvétel a szakmai közéletben.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a kinevezésre kerülõ egyetemi tanár legyen a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott,
habilitált vezetõ oktatója,
– rendelkezzen jelentõs tantárgyfejlesztési tapasztalatokkal, valamint magas szintû hazai és nemzetközi tapasztalatokkal
szakterület oktatása, kutatása és kutatásszervezése terén,
– legyen képes idegen nyelvû oktatásra a legmagasabb szinten,
– végezzen nemzetközi színvonalú kutatómunkát, amihez kiterjedt idegen nyelvû publikációs tevékenység kapcsolódik.

Az egyetemi tanári pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
– a pályázó válasza a pályázati kiírásban foglaltakra,
– szöveges szakmai önéletrajz,
– oktatási tevékenységre vonatkozó adatok (a tudományágakhoz megállapított sajátos kívánalmak szerinti idõtartam-
ban),
– tudományos és publikációs tevékenység adatai: a teljes tevékenységen belül az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat
szempontjából fontosnak tartott publikációk bibliográfiai adatai, illetve a legfontosabbnak tartott alkotások kellõen rész-
letes dokumentációja,
– a pályázó munkáinak visszhangjára vonatkozó, valamint idézettségi adatok,
– az adott idõszakra vonatkozó teljes publikációs, illetve alkotási listát is mellékelje (publikációs lista összeállítása a
MAB elõírásai szerint),
– szakmai, közéleti tevékenység.

Mellékelje az alábbi – egyetemi tanári pályázat elbírálásához szükséges – dokumentumok közjegyzõ által hiteles (hono-
sított) másolatát:
– egyetemi szintû végzettséget igazoló okmány,
– doktori fokozat (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, a tudományok doktora, külföldön szerzett és honosított vagy
elismert tudományos fokozat) okmányai [Külföldön szerzett oklevél (egyetemi végzettség, doktori fokozat) esetén a ho-
nosítás igazolását vagy legalább a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnak az oklevél szintje elismerésére vo-
natkozó állásfoglalását kell mellékelni.],
– habilitációs oklevél,
– idegennyelv-ismeret, illetve az idegen nyelvû elõadókészség bizonyítása,
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– a pályázatot benyújtó által megjelölt azon tudományág, amely tudományágban illetékes MAB bizottság kívánalom-
rendszere szerint történjék a MAB véleményezése. A több tudományágat érintõ tudományterületen jelölje meg a pályázó
az érintett tudományágakat, ezek közül jelölje meg a domináns tudományágat, amely szakmai tevékenységére elsõsor-
ban jellemzõ,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– pályázati jelentkezési és adatlapot,
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– személyi adatlap (a pályázattól elkülönítve 1 példányban),
– szándéknyilatkozat arról – amennyiben a pályázó korábban egyetemi vagy fõiskolai tanári kinevezést kapott –, hogy
hány munkakört milyen tevékenységgel kíván betölteni,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez a jogszabályokban, valamint az
egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek részére,
– fentieken kívül kérjük csatolni a pályázó nyilatkozatát az egyetemen/fõiskolán kívül fennálló munkaviszonyáról, köz-
alkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli
behatároltságáról,
– továbbá minden olyan dokumentum, irat csatolása, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak
tart.

Az egyetemi tanári kinevezésre határozatlan idõtartamra – várhatóan – a 2009. szeptember 1-jével kerül sor.
Az egyetemi tanári állásokra pályázóknak meg kell felelniük a 2005. évi CXXXIX. felsõoktatási törvény és a BCE Szer-
vezeti és Mûködési Rendjében (Foglalkoztatási Követelményrendszer, Foglalkoztatási szabályzatában) rögzített feltéte-
leknek.
A pályázatoknak 2008. december 10-ig a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve egy eredeti és öt fénymásolt
példányban kell beérkeznie (bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban, munkaidõben az
egyetem Humán Erõforrás Irodája részére, 1093 Budapest, Közraktár u. 4–6., VI. emelet 639.).
A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot elektronikus úton is meg kell küldeni (e-mail cím: maria.czin-
ger@uni-vorvinus.hu).
A pályázatok elbírálása a MAB ütemezésének megfelelõen történik.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-7212), a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon: 482-5322), továbbá a Kertészettudományi Kar Dé-
káni Hivatala (telefon: 482-6298) ad, egyéb a pályázatok összeállításával, benyújtásával kapcsolatos információ, az elõ-
írt mellékletek a fenti e-mail címen a Humán Erõforrás Iroda munkatársától (telefon: 482-7123) kérhetõ.

TÁJÉPÍTÉSZETI KAR
dékán tisztsége elnyerésére

A megbízásra kerülõ dékán fõbb feladatai:
– a kar képviselete az egyetemi, a hazai és a nemzetközi fórumokon,
– a kari stratégia kialakítása és megvalósításának irányítása,
– a kari szervezeti egységek, a karon folyó oktatási, tudományos, továbbképzési, gazdálkodási, igazgatási, kutatási tevé-
kenység szervezése, irányítása és ellenõrzése,
– a kari személyzeti munka irányítása,
– a kari költségvetés tervezése és az egyetemi költségvetés keretein belül a kar gazdálkodásának irányítása,
– a kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, irányítása, kapcsolattartás az egyetemi és más szakmai
szervezetekkel,
– munkáltatói jogkör gyakorlása, a jogszabályokban és az egyetemi, valamint a kari szabályzatokban meghatározott
egyéb feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása.

A dékáni tisztségre pályázókkal szemben támasztott követelmények:
Pályázatot azon egyetemi tanárok nyújthatnak be, akik:
– rendelkeznek legalább tízéves oktatói gyakorlattal, felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi és szervezési tapaszta-
lattal, a tájépítészet szakterületen hazai és nemzetközi elismertséggel, tudományos fokozattal, legalább egy világnyelv
tárgyalási szintû ismeretével, jelentõs publikációs tevékenységgel, és
– alkalmasak a kar oktatásának, kutatási programjának irányítására, az egyes szervezeti egységek tevékenységének
összehangolására.
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A dékáni megbízás legfeljebb négy évre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egye-
tem Foglalkoztatási Szabályzatában (Szervezeti és Mûködési Szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített felté-
teleknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, vezetõik, ok-
tatói és tudományos tevékenységére elért eredményeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvé-
telét, publikációs tevékenységének ismertetését, valamint
– motivációt, továbbá a megpályázott magasabb vezetõi tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fejlesztés-
re vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját,
– eddigi vezetõi tevékenységének összefoglaló tájékoztatóját.

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

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok be-
adási határidejét követõ 90 napon belül.
A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (mun-
kaidõben az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék
szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6., VI. emelet 639).
A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is
meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Tájépítészeti Kar Dékáni Hivatala (telefon: 482-6552) ad,
egyéb a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti e-mail címen,
illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

Az ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR
pályázatot hirdet a
PSZICHOLÓGIAI INTÉZETBE
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz BA-képzésben magyarul és angolul kognitív pszichológiai elõadás, vala-
mint általános és fejlõdéslélektani mûhelymunka tartása. Ezen kívül a pszichológia alapképzésben a következõ órák tar-
tása: Fejezetek az általános pszichológia területérõl: az önéletrajzi emlékezet kibontakozása; kognitív fejlõdéslélektani
mûhelymunka.
Szakirányú továbbképzésben kognitív fejlõdés, emlékezetkutatás, megismerési funkciók, szakmai terepgyakorlat órái-
nak megtartása. PhD-képzésben a következõ órák megtartása követelményként támasztott a pályázóval szemben: ma-
gyarázó modellek az autobiografikus emlékezet kialakulásában, szociális megismerés és fejlõdés.
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A pályázat elbírálásakor elõnyben részesül a szakterület azon mûvelõje, aki kutatási eredményeket mutat fel az utánzás
és szerepe a tanulásban és emlékezetben; a perspektíva és az emlékezeti rendszerek bõvülése; korai célirányos akciók
megértése témakörök vizsgálatában.
Az egyetemi docensi állásra pályázónak doktori, vagy azzal egyenértékû fokozattal, habilitációval, valamint legalább
8 éves, felsõoktatási intézményben oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kell ren-
delkeznie. Meg kell felelnie továbbá a felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. tv.) az egyetemi docensekkel
szemben támasztott követelményeknek; 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtaknak, és
az ELTE SZMSZ III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát;
– a pályázó szakmai munkájára vonatkozó terveit;
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, illetve a habilitált
doktori oklevél másolatát, az eredeti okiratok bemutatása mellett;
– megjelent publikációk bibliográfiai adatait;
– erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani az ELTE Pedagó-
giai és Pszichológiai Kar Dékáni Titkárságára (1075 Budapest VII., Kazinczy u. 23–27., I/102.).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM
Látványtervezõ Tanszéke pályázatot hirdet
egyetemi tanári állás betöltésére

A Látványtervezõ Tanszéken az egyetemi tanár feladata: az egyetemi BA-, MA- és DLA-képzésben a látványtervezés
(díszlet-, jelmez- és bábtervezés) gyakorlati és elméleti oktatása; az oktatás irányítása. A látványmûvészet területeinek
tudományos kutatása, a kutatások irányítása.

Pályázati feltételek:
– egyetemen (fõiskolán) szerzett szakirányú végzettség,
– tudományos fokozat, vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj,
– egyetemi habilitáció,
– 10 éves oktatói, felsõoktatási gyakorlat,
– nemzetközi elismertségû mûvészeti életmû,
– idegen nyelven való publikálás, szeminárium, elõadás tartása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megpályázott álláshelyen végzendõ oktatómunkára vonatkozó elképzeléseket (programot) 1-2 oldal terjedelemben,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai tudományos munkájáról dokumentációs anyagot,
– három hónapnál nem régebbi keltezésû hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– mûvészeti díjat adományozó okirat vagy PhD/DLA oklevél, habilitációs oklevél másolatát.

Ha felkeltettük érdeklõdését, kérjük, küldje el fényképes pályázatát a jelen pályázati felhívás megjelenésétõl számított
30. napig az alábbi címre:
Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Rektori Hivatal
1062 Budapest, Andrássy út 69–71.
E-mail: rektor@mke.hu
Fax: 06 (1) 342-1563
Tel.: 06 (1) 342-1738

A pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra.

Prof. dr. König Frigyes s. k.,
habil, rektor
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A MISKOLCI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: politikatudományi, valamint pártok és pártrendszerek témában elõadások és
szemináriumok tartása, szakdolgozatok, TDK-dolgozatok vezetése. Feladata továbbá az intézet nemzetközi kapcsolatai-
nak fejlesztése, a kutatómunkában való aktív részvétel.
A pályázat feltételei: egyetemi diploma, politikatudományi területen szerzett PhD- vagy kandidátusi fokozat, rendszeres,
magas színvonalú publikációs tevékenység, legalább 10 éves oktatói-kutatói gyakorlat, egy idegen nyelven elõadás tar-
tására való képesség.
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 megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, kutatási, tudományos vagy mûvészeti tevékenységét,
– hazai és nemzetközi, tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– a nemzetközi tudományos életben való részvételét,
– fontosabb szakmai útjait,

– az oktatott tantárgyak listáját a teljes pályafutásra és az azokat felvett hallgatók száma az utolsó nyolc befejezett sze-
meszterben,
– publikációk és az azokra történt független hivatkozások jegyzékét,
– a szakmai alkotások jegyzékét,
– oktatási-kutatási pályázatokban, illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések felsorolását, a végzett
munka %-os arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerzõdéses összegével együtt,
– a külföldi utazások felsorolását azok céljával együtt,
– a hazai és külföldi konferenciákon való részvételek és tevékenységek (szervezés, rendezés, lebonyolítás, elõadások)
felsorolását,
– a hazai és külföldi szakmai-tudományos közéletben való részvétel bemutatását,
– 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,
– mesterfokozatot és a szakképzettséget, illetve szakmai díjait, idegennyelv-ismeretet és PhD- vagy azzal egyenértékû
tudományos fokozatot igazoló okmányok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel a Kar Dékáni Hivatalához lehet fordulni. Egyéb kérdésekben a Humánpolitikai
Iroda munkatársai a (46) 565-111/10-39-es számon nyújtanak segítséget.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül egy eredeti és két másolati példányban
kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, a Humánpolitikai Irodába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület
210. szoba) benyújtani, ahol a szabályzatok megtekinthetõk. (A fenti határidõbe a közzététel napja beleszámít.)

A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2008. december 19.

Dr. Patkó Gyula s. k.,
rektor
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A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEM rektora a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény (Kjt.), felsõoktatásban való végrehajtásáról szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet (KR), továbbá a közalkalma-
zotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonat-
kozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
gazdasági fõigazgató megbízatásának ellátására hirdet pályázatot.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2008. 12. 16.–2012. 12. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Vas utca 2/c

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A gazdasági fõigazgató feladata a hatályos jogszabályi rendelkezések és az egyetem belsõ szabályzata alapján, az egye-
tem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátásának megszervezése, irányítása, ezen belül
– az SZFE gazdasági tevékenységének – a szenátus határozatainak és a rektor döntéseinek megfelelõ – megszervezése,
irányítása;
– az SZFE gazdasági ügyvitelének megszervezése, irányítása;
– az SZFE vagyongazdálkodási és ingatlankezelési tevékenységének irányítása;
– részvétel az SZFE fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakításában, az intézményfejlesztési terv
gazdasági részének kialakításában, megvalósításában, az erre irányuló munka megszervezése, összefogása;
– részvétel az egyetem forrásteremtõ tevékenységében.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– többéves, lehetõleg központi költségvetési szervek irányításában szerzett vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz, eddigi vezetõi tevékenységét, korábbi és jelenlegi
munkahelyeinek megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tartalmazva,
– az intézmény gazdasági vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, az egyetem
mûködésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi koncepció, a Gazdasági Hivatal irányítására vonatkozó vezetõi elképze-
lések, továbbá minden olyan irat, amelyeket a pályázó fontosnak tart,
– tudományos fokozatát, szakmai elismeréseit és díjait, idegennyelv-tudást igazoló dokumentumokat,
– hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkájának, a mûvészeti életben, illetve a felsõoktatás irányítá-
sában való részvételének bemutatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az iskolai végzettséget és szakképzettséget, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesített máso-
latát,
– fontosabb publikációk, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok, valamint az intézményi
szabályok szerint az erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megtekinthetik,
– az eddigi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót.
A pályázat benyújtásának feltételei: a pályázatot 3 példányban kell benyújtani.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008. december 16. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 17.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem székhelyére. Kér-
jük a borítékon feltüntetni a K 423-R60/2008-as azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági fõ-
igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Színház- és Filmmûvészeti Egyetem honlapja – 2008. október 22.
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– Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hirdetõtáblája – 2008. október 22.
– Oktatási Minisztérium honlapja – 2008. október 31.
– Oktatási Közlöny – 30. szám

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2008. október 14.
A pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A
pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Rektori Hivatal munkatársai adnak: rektorihivatal@szfe.hu

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 15 napon belül 3 példányban kell a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem rektorának címezve (1088 Budapest, Vas u. 2/C Rektori Hivatal) ajánlott küldeményként, vagy
személyesen benyújtani.
A pályázatok rangsorolásáról a szenátus dönt. A rektor javaslatára a gazdasági fõigazgatót az oktatási és kulturális mi-
niszter bízza meg.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a gazdasági fõigazgatói állás betöltésére”.

Ascher Tamás s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
REJTÕ SÁNDOR KÖNNYÛIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR
MÉDIATECHNOLÓGIAI INTÉZETÉBE
adjunktusi állás betöltésére

Az adjunktus feladata: a Médiatechnológiai Intézet, Csomagolás- és Papírtechnológiai Szakcsoport, Papír- és csomago-
lástechnológiai ismeretek területen elõadások és gyakorlatok tartása, a tantárgyak oktatási anyagainak folyamatos fej-
lesztése és a kapcsolódó kutatásfejlesztési, valamint oktatásszervezési munkában való részvétel.

Pályázati feltétel:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásának. Rendelkeznie kell szak-
irányú végzettséget tanúsító egyetemi oklevéllel, doktorjelölti jogviszonnyal és meg kell felelnie a BMF oktatói számára
elõírt foglalkoztatási követelményeknek.
Pályázatot a fõiskola kinevezett oktatói nyújthatnak be.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– a doktori iskola igazolását a doktori szigorlat sikeres letételérõl,
– tudományos és mûvészeti munkáinak jegyzékét,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. január 1.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított min. 30 nap.
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A pályázat benyújtása:
A pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell dr.
Patkó Istvánhoz, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari és Környezetmérnöki Kar (1034 Budapest,
Doberdó út 6.) dékánjához benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF RKK MTI adjunktusi állására”.

Budapest, 2008. október 1.

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

A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA (Budapest)
pályázatot hirdet
rektori megbízásának ellátására

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése alapján hirdeti meg a pályáza-
tot.

A megbízás 2009. január 1-jétõl 2013. augusztus 31-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség,
– felsõfokú táncmûvészeti szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári, egyetemi docensi, illetve fõiskolai tanári kinevezés a Ma-
gyar Táncmûvészeti Fõiskolán, vagy ilyen jogviszony létesítése,
– kiemelkedõ mûvészi munka, hazai és nemzetközi elismertség,
– tudományos fokozat, illetve azzal egyenértékû mûvészeti díj,
– mûvészetoktatásban szerzett gyakorlat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A rektor feladata:
A rektor a fõiskola egyszemélyi felelõs vezetõje. A rektor feladata a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szer-
vezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a fõiskola képzési, mûvészeti, tudományos kutatási és más szervezeti egységei munkájának összehangolása,
– a fõiskola által fenntartott közoktatási intézmények fenntartói jogkörének gyakorlása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– mûvészeti és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– hazai és nemzetközi mûvészeti, illetve oktatási, tudományos kutatási munkáját,
– eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi mûvészeti, illetve tudományos életben, szakmai szervezetekben végzett tevékenységét,
– a fõiskola vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot/mûvészeti díjat, egyetemi tanári, egyetemi docensi vagy fõ-
iskolai tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb mûvészeti alkotások, tevékenységek, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola tudományos és igazgatási rek-
torhelyettese ad. Cím: 1145 Budapest, Columbus utca 87. Telefon: 273-3434.

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani. (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.)

A borítékra fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola rektori megbízatására”.

Üi. szám: 23127/2008.

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

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETE
pályázatot hirdet
fõiskolai docensi munkakörre

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

A pályázóval szembeni követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori fokozat (PhD),
– sportágában szakedzõi végzettség,
– többéves felsõoktatásban szerzett gyakorlat,
– színvonalas publikációs tevékenység,
– hazai és külföldi konferenciákon való részvétel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi szakmai, oktató- és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– fontosabbnak ítélt publikációs jegyzékét.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat hiteles
másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul, hogy pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai, testületei
megismerjék.

A kinevezésre 2008. december 1-jétõl kerül sor.

A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola Humánpolitikai Irodájába (4400 Nyíregyháza,
Sóstói u 31/B) kérem megküldeni, az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.

Prof. dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

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

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

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

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

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

meg.

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
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Bölcsõdevezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Újfehértó Város
Képviselõ-testülete
4244 Újfehértó,
Szent István út 10.

Játékvár Bölcsõde
4244 Újfehértó,
Bartók B. u. 5.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletének 1/2/B.
pontja szerinti szakirá-
nyú szakképzettség,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget, vagy fel-
sõfokú szakmai képesí-
tést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
ill. a közoktatás terüle-
tén végzett munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás 2014. jan. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ 30 na-
pon belül.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: a közalkalmazotti
jogviszony határozatlan idõre
szól, újonnan létesített jogvi-
szony esetén – a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak kivé-
telével – három hónap próbaidõ
kikötésével.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítést igazoló okirat hiteles
másolatát, részletes szakmai ön.,
szakmai gyakorlat igazolása,
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozatot,
amely szerint a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. §-ának (8) bekezdé-
sében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat a Játékvár Bölcsõde
intézményvezetõi ellátására”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Tóth András polgármester.
f: Polgármesteri Hivatal Jegyzõi
Titkárságán vagy telefonon.
Tel.: (42) 290-001/12
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Óvodavezetõ

1. 2. 3. 4.

Taksony Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2335 Taksony,
Fõ út 85.

Német Nemzetiségi
Napközi Otthonos
Óvoda
2335 Taksony,
Szent Anna tér 1.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Min. német középfokú
nyelvvizsga, nemzetisé-
gi óvodapedagógus.
Elõny: hasonló terüle-
ten szerzett legalább öt
év vezetõi tapasztalat,
számítógép felhasználói
szintû ismerete, kon-
duktor óvoda-
pedagógusi v.,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: legkésõbb a pályázat meg-
jelenésétõl számított 60. napot
követõ rendes képviselõ-testületi
ülés.
Juttatás, bérezés: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, illetve
Taksony Nagyközség Önkor-
mányzatának képviselõ-testületi
rendelkezései alapján.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., iskolai
végzettségrõl szóló bizonyítvány
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát,
adatvédelmi nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó hozzájárul-e pá-
lyázatának nyilvános ülésen való
tárgyalásához.
A képviselõ-testület a pályáza-
tok elbírálása során az ered-
ménytelenné nyilvánítás jogát
fenntartja.
A pályázatot „Óvodavezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Kreisz László Taksony
Nagyközség polgármestere
f: tel.: (24) 520-780

Iskolaigazgató

Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Egyetem
1061 Budapest,
Liszt Ferenc tér 8.

Bartók Béla Zenemûvé-
szeti Szakközépiskola
és Gimnázium (az
egyetem gyakorló-
iskolája)

Zenemûvész-tanári v.,
zenemûvészeti közokta-
tási intézményben szer-
zett legalább ötéves
oktatási-nevelési ta-
pasztalat, tárgyalóképes
angolnyelv-tudás.
A megbízás elnyerésé-
hez elvárható kommu-
nikációs és vezetõi
képesség.
Elõny: mûvészeti díj,
mûvészeti doktori foko-
zat (DLA), vezetõi gya-
korlat.

A megbízás három évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
120. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., az iskolai végzett-
ségeket, a szakképesítést és az
idegennyelv-tudást igazoló ok-
iratok hiteles másolatait.
Pc: az egyetem rektorának cí-
mezve, az egyetem fõtitkári iro-
dájába kell benyújtani.
f: dr. Bankó Sándor egyetemi
fõtitkár
Tel.: 462-4658
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Lõrinci Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3021 Lõrinci,
Szabadság tér 26.

Lõrinci Városi Zene-
iskola
3021 Lõrinci,
Árpád út 40.

Zenemûvészeti fõisko-
lai v. és szakképzettség,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajzot, eddigi mun-
kaviszonyokról, szakmai gya-
korlatról szóló igazolásokat,
nyilatkozatot, amelyben hozzá-
járul, hogy a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. § (10) bekez-
désében foglaltak szerint véle-
ményük kialakításához a
pályázat tartalmát megismerhe-
tik.
A pályázatot postai úton, lezárt
borítékban „Zeneiskolai igazga-
tói pályázat” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.
Pc: Lõrinci város polgármestere.

Piliscsaba Német Nem-
zetiségi Önkormányzat
2081 Piliscsaba,
Kinizsi Pál u. 1–3.

Hauck János Német
Nemzetiségi Általános
Iskola
2081 Piliscsaba,
Templom tér 7.

Felsõfokú iskolai v., ál-
talános iskolai pedagó-
gus-munkakör
betöltésére elõírt szak-
képzettség, német
nyelvbõl felsõfokú C tí-
pusú általános nyelv-
vizsga, legalább öt év
szakmai tapasztalat, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, 2–5 éves
vezetõ tapasztalat, gya-
korlat.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2008. dec. 31.
Pehi: 2008. jan. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal, valamint a
munkakör megnevezésével ellát-
va kell benyújtani.
f: Ay Tiborné (NNÖ) elnök.
Tel.: 06 (70) 456-5478

Eötvös Károly Közös
Fenntartású Óvoda, Ál-
talános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
8314 Vonyarcvashegy,
Fõ út 84/1.
Tel.: (83) 348-018

Eötvös Károly Közös
Fenntartású Óvoda, Ál-
talános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény Balatonede-
ricsi Tagiskolája
8312 Balatonederics,
Kossuth út 110.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább tíz év szgy.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2008. dec. 20.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc., f: Erdei Ferenc igazgató
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Napraforgó Gyermekjó-
léti Központ, Családse-
gítõ Szolgálat és
Nevelési Tanácsadó
1163 Budapest,
Cziráki u. 22.

Beosztás:
Nevelési Tanácsadó In-
tézményegység-vezetõ
(Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony keretében szak-
pszichológus,
gyermekpszichiáter,
vagy gyógypedagógus)

Pszichológus esetében
klinikai, pedagógiai,
vagy tanácsadói szak-
vizsga.

A megbízás öt évre szól, a neve-
lési tanácsadó intézményegy-
ség-vezetõi megbízással.
Pehi: a megjelenést követõ
60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szakképzettséget
igazoló okiratok.
f: Sapszon István vagy Gáspár
Magdolna
Tel./fax: 402-1353, 402-1354,
403-2122, 403-0001
e-mail: info@napraforgo16.hu
web: www.napraforgo.16.hu

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat
Közgyûlése
4024 Debrecen,
Piac u. 54.
Tel.: (52) 507-501
Fax: (52) 507-514

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Debre-
ceni és Nyírségi Lakás-
otthonai
4024 Debrecen,
Vármegyeháza u. 1/A
Igazgató
Lényeges feladatai: az
intézményvezetõ tevé-
kenységi körében szer-
vezi, irányítja és
ellenõrzi a gyermekek
védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tör-
vény 53. §-ában, vala-
mint 57–59. §-aiban
foglalt feladatok ellátá-
sát a vonatkozó szak-
mai jogszabályok
figyelembevételével.

Felsõfokú szociális
alapvégzettség, vagy pe-
dagógus, vagy pszicho-
lógus, vagy mentál-
higiénés szakember,
vagy gyermek- és ifjú-
ságvédelmi tanácsadó,
vagy jogi szakokleveles
családvédelmi tanács-
adó, vagy szociális igaz-
gatásszervezõ oklevéllel
rendelkezõ, jogász,
igazgatásszervezõ, szo-
ciológus, közgazdász
szociálpolitikai szakon,
népmûvelõ, mûvelõdés-
szervezõ, védõnõ, teoló-
gus, hittanár, hittan-
tanár, vagy szociális me-
nedzseroklevéllel ren-
delkezõ: védõnõ,
teológus, hittanár, hit-
tantanár.
Legalább öt év felsõfokú
végzettséget, vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátást,
illetve a közoktatás terü-
letén végzett munkakör-
ben szerzett szgy., szo-
ciális szakvizsga meglé-
te, illetve annak a megbí-
zás adásától számított két
éven belül történõ meg-
szerzése.

ÁEI: 2009. márc. 1.
A megbízás 2014. febr. 28-ig ha-
tározott idõre, öt évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben,
illetve a Szociális Közlönyben
való utolsó megjelenéstõl számí-
tott 30 napon belül.
Pehi: 2009. febr.
Juttatások és bérezés: a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló,
módosított 1992. évi XXXIII.
törvény, annak a szociális, vala-
mint gyermekjóléti és gyermek-
védelmi ágazatban történõ
végrehajtásáról szóló módosított
257/2000. (XII. 26.) Korm. ren-
delet szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., vpr. max.
egy A/4-es oldal terjedelmû
összefoglalása (mely a közgyû-
lési elõterjesztés részét képezi),
szakképzettséget igazoló oklevél
közjegyzõ által hitelesített máso-
lata, legalább ötéves szakmai
gyakorlatot igazoló munkáltatói
igazolás, szociális szakvizsga le-
tételét igazoló oklevél közjegyzõ
által hitelesített másolata, ennek
hiányában a pályázó nyilatkoza-
ta arról, hogy szociális szakvizs-
ga-kötelezettségét a megbízástól
számított két éven belül teljesíti,
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati
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eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul, a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat Közgyû-
lése a pályázat elbírálására vo-
natkozó elõterjesztést nyilvános,
vagy zárt ülés keretében tárgyal-
ja, a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben fenn-
áll-e.
A pályázatot hat példányban
(egy eredeti és öt másolat) zárt
borítékban „Pályázat Nyírségi”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat fõjegyzõje.
f: Megyei Önkormányzat Hiva-
tala Intézményfenntartói Fõosz-
tálya
Tel.: (52) 507-560
A közgyûlés fenntartja annak a
jogát, hogy megfelelõ pályázó
hiányában a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

Miskolc Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése
3525 Miskolc,
Városház tér 8.

Iránytû Szociális
Szolgálat
3533 Miskolc,
Kabar u. 4.
Intézményvezetõ

Az intézmény által biz-
tosított ellátási formák:
idõsek nappali ellátása,
családsegítés, étkezte-
tés, házi segítségnyúj-
tás, jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás, gyer-
mekjóléti központ mû-
ködtetése.

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú melléklete, valamint
a 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklete szerinti ké-
pesítés, legalább öt év
felsõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás te-
rületén végzett munka-
körben szerzett szgy.,
szociális szakvizsga,
elõny: intézmény-
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. dec. 31-ig,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: a közalkalmazotti
jogviszony határozatlan idõre
szól, újonnan létesített jogvi-
szony esetén – a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak kivé-
telével – három hónap próbaidõ
kikötésével.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 60 napon belül.
Juttatás, bérezés: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a
végrehajtására kiadott ágazati
kormányrendelet alapján.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
képesítést igazoló okiratokat,
vagy azok hitelesített másolatát,
részletes szakmai ön.,

3528 OKTATÁSI KÖZLÖNY 30. szám



1. 2. 3. 4.

nyilatkozatot, melyben a pályázó
hozzájárul, hogy pályázati anya-
gát a pályázat elbírálásában részt
vevõk, valamint a képviselõ-tes-
tület megismerhesse, illetve
abba betekinthessen, nyilatko-
zatot arra vonatkozóan, hogy
vele szemben a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. §-ának (8) bekezdé-
sében meghatározott kizáró ok
nem áll fenn.
A pályázatot két példányban
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell be-
nyújtani.
Pc: Miskolc Megyei Jogú Város
polgármestere.
f: tel.: (46) 512-767

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

30. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3529



om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Óvodapedagógus, dajka

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Vackor Óvoda
2040 Budaörs,
Szabadság u. 136.
Tel.: (23) 420-163

Német nemzetiségi
óvodapedagógus

Szakirányú felsõfokú
óvodapedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól, négy hónap próbaidõ kikö-
tésével.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15 napon belül.
Juttatás: nemzetiségi pótlék,
nyelvpótlék.
A pályázatot postai, vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc: Tersánszkyné Nyitrai Éva
óvodavezetõ
e-mail: vackor.ovoda@
vivamail.hu

dajka elõny: dajka szakképe-
sítés

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól, négy hónap próbaidõ kikö-
tésével.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
A pályázatokat személyesen
vagy levélben kell benyújtani.
Pc: Tersánszkyné Nyitrai Éva
óvodavezetõ
e-mail: vackor.ovoda@
vivamail.hu

Csillagfürt Óvoda
2040 Budaörs,
Ifjúság u. 8.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., szakmai gya-
korlat, kreativitás

A megbízás határozott idõre
szól.
Az önéletrajzot postai úton,
e-mailen, vagy faxon kell bekül-
deni.
E-mail: csillagfurtovi@
vivamail.hu
Fax: (23) 421-971

Viola Óvoda
1042 Budapest,
Viola u. 11–13.
Tel.: 369-9513
e-mail: viola-
ovi@ovi018.t-online.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., 3–5 év szak-
mai tapasztalat.
Elõny: 120 órás fejlesz-
tõpedagógusi képzés
és/vagy pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: a pályázat elbírálását
követõ hónap elseje.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
f: Váczi Lajosné óvodavezetõ
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Molnár Mózes
Általános Mûvelõdési
Központ
3987 Bodroghalom,
Szabadság u. 109.

Óvodapedagógus
(részmunkaidõre,
heti 30 óra)

Óvodapedagógus-szak-
képzettség, legalább há-
rom év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: tanítói diploma.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ
15. nap.
Juttatás: tp., étkh., útiköltség-té-
rítés, szl.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Molnár Mózes ÁMK Leskó
Andrásné igazgató
Tel.: (47) 302-010

Napköziotthonos
Óvoda
3321 Egerbakta,
Dobó út 12/A
Tel.: (36) 465-063
e-mail: egerbakta.ovo-
da@freemail.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., egészségügyi
alkalmasság.
Elbírálásnál elõnyt je-
lent: felhasználói szintû
MS Windows
NT/2000/XP ismerete.
Elõnyt jelentõ kompe-
tenciák: jó szintû fejlett
empatikus képesség.

ÁEI: legkorábban az elbírálást
követõ 5. napon.
A megbízás határozatlan idõre
szól, három hónap próbaidõ ki-
kötésével teljes munkaidõre
szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének leteltétõl számított öt
nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai úton, a mun-
kakör megnevezésével ellátva
kell benyújtani.
f: Szalkainé Varga Mária óvoda-
vezetõ
Tel.: (36) 465-063

Napköziotthonos
Óvoda
8143 Sárszentmihály,
Kossuth u. 7.

Óvodapedagógus Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.

ÁEI: azonnal.
Pc: Visnovszky Lászlóné óvoda-
vezetõ.
Tel.: (22) 445-004,
(30) 612-3004

Vízivárosi Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Sarló u. 11/E

Óvodapedagógus Fõiskolai óvoda-
pedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.
A pályázatot írásban, postai
úton, vagy e-mailben kell meg-
küldeni.
Pc: Neubauer Jánosné óvoda-
vezetõ.
Tel.: (22) 312-366
e-mail: neubauer@viziva-
ros.t-online.hu
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Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Általános
Iskola
1028 Budapest,
Községház u. 8–10.
Tel./fax: 397-0959
e-mail: okuhideg-
kut@t-online.hu

Angol szakos tanár Fõiskolai vagy egyete-
mi v., elõny: tanítói v.

ÁEI: azonnal.
Pc: igazgató.

Palotás Gábor Általá-
nos Iskola
1021 Budapest,
Ötvös J. u. 7.

Pszichológus Szakirányú pszicholó-
gusi v., gyermek- és
ifjúsági szakon, gyógy-
pedagógiai
irányultsággal.

ÁEI: 2009. jan. 5.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
f: Gronskiné Apor Ilona
igazgató.
Tel.: 391-4830, (30) 606-7722

Gábor Áron Általános
Iskola
1196 Budapest,
Nádasdy u. 98.

Magyar–történelem
szakos tanár

matematika–bármely
szakos tanár

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: azonnal.
f: Dessewffyné Szabó Erzsébet
igazgató
Tel.: 357-3334

Ady Endre Utcai Álta-
lános Iskola
1188 Budapest,
Ady Endre u. 46–50.

Testnevelés–bármely
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.
Elõny: gyógytestneve-
lés szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
A pályázatot postai, vagy elekt-
ronikus úton kell beküldeni.
Pc: Macsó Lenke igazgató.
Tel./fax: 291-6336
e-mail: imreiady@freemail.hu

Hunyadi János Általá-
nos Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium
6440 Jánoshalma,
Radnóti M. u. 13.
Tel.: (77) 501-169

Fizika–bármely szakos
tanár

angol–bármely szakos
tanár

Egyetemi vagy
fõiskolai v.
Elõny: szakirányú
egyetemi v., öt év szgy.
Elvárások: kötelesség-
tudat, megbízhatóság,
felelõsségtudat, nagy
munkabírás, motivációs
készség, kezdeménye-
zõkészség, jó kommu-
nikációs kultúra,
kreativitás.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tától számított 10 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell mo-
tivációs levelet is.
Pc: Somogyiné Sági Piroska in-
tézményvezetõ.
f: sagipiri@gmail.com
A pályázó pályázati anyagát az
értesítéssel egyidejûleg vissza-
küldik, a pályázat benyújtásának
tényét és annak tartalmát bizal-
masan kezelik.

Móra Ferenc Általános
Iskola
4400 Nyíregyháza,
Fazekas János tér 8.

Pedagógiai asszisztens Felsõfokú pedagógiai
v., vagy pedagógiai
asszisztensi képesítés.
Elõny: pedagógiai fõ-
iskolai v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
Pc: Jókayné Deák Éva intéz-
ményvezetõ
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Pálóczi Horváth István
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2377 Örkény,
Fõ u. 5–7.
Tel.: (29) 310-015

Angol szakos
nyelvtanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. dec. 12.
Pbhi: 2008. dec. 10.
Pehi: 2008. dec. 11.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Baranyi Béla
igazgatóhelyettes

Kossuth Lajos Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
3980 Sátoraljaújhely,
Deák u. 10.

Szlováknyelv-szakos
tanár

Fõiskolai vagy
egyetemi v.

ÁEI: 2008. dec. 1.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés,
szf.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot postai, vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.
Pc: Györgyi Béláné igazgató
e-mail: gimnazium@kossuth-sa-
ujhely.sulinet.hu

Országh Kristóf
Általános Iskola
3332 Sirok,
Borics Pál út 2.

Tanító (határozott idõre
helyettesítésre, gyed,
gyes idejére)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
f: tel.: (36) 561-036

Belvárosi Általános
Iskola
5000 Szolnok,
Templom út 6.
Tel.: (56) 511-050
Fax: (56) 511-055
e-mail: belvarosi.isko-
la@chello.hu

Ének-zene szakos tanár Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
gyesen lévõ helyettesítésre szól,
heti 9 órában.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ 15 napon belül.
Pc: Kalmárné Szász Julianna
igazgató.

Szolnok Városi
Pedagógiai Szakszolgá-
lat Nevelési
Tanácsadója
5000 Szolnok,
Városmajor út 65/A

2 fõ iskolapszichológus

1 fõ utazó pszichológus

Pszichológus v.
Elõny: szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Jelentkezés e-mailben
info@szolnok-pedszakszo.hu,
telefonon: (56) 420-828,
(56) 421-113, vagy személyesen
az alábbi címen:
Szolnok, Városmajor út 65/A
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a 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

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

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

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
08.3224 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

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

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

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

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

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

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

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

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

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