
HATÁROZATOK

A köztársasági elnök
200/2008. (IX. 19.) KE

határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az önkormány-
zati miniszter elõterjesztésére

Pintér Miklósnak, a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimná-
zium és Kollégium nyugalmazott igazgatójának, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. szeptember 10.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter

KEH ügyszám: VIII-1/04083/2008.

A miniszterelnök
64/2008. (IX. 11.) ME

határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl és fõiskolai rektor

megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörömben
– az oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval
egyetértésben tett elõterjesztésére –

dr. Borbély Attilát – 2008. október 1-jei hatállyal –

fõiskolai tanárrá kinevezem, és

a Wekerle Sándor Üzleti Fõiskolán

– a 2008. október 1-jétõl 2009. szeptember 30-ig terjedõ
idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Felhívás a felsõoktatási intézmények 2009. évi Szép magyar beszéd versenyére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az ELTE Fonetikai Tanszéke és a Kecske-
méti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Kara meghirdeti a 2008/2009-es tanévre a felsõoktatási intézmények Kazinczyról el-
nevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.
A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevõket, hogy növekedjék a magyar nyelv ki-
ejtési szabályait figyelembe vevõ, kifejezõ beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát ki-
szélesítve várjuk a jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a retorikai elemek biztos hasz-
nálatának szintén nagy a jelentõsége.
Péchy Blanka mûvésznõ, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsõfokú intézményekre is kiterjesztette alapítvá-
nyát. Az országos döntõn a hazai és a határainkon túli pedagógusképzõ felsõoktatási intézmények és a jogtudományi ka-
rok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyfeladat:
Egy szabadon választott és egy kötelezõ szöveg értõ és értetõ (de nem színészi) élõszóbeli bemutatása; elsõsorban a
20–21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termé-
keibõl. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmû vagy
annak valamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének fõbb szempontjai:
a) jó szövegértés és szöveghûség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelõ tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelõ hangsúlyozás, dallamformálás, szünet-
tartás; a beszédtempó, a hangerõ illõ alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelõ, mértéktartó használata.
Kérjük az illetékes tanszékeket, illetõleg a beszédmûvelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szem-
pontokra a versenyzõk felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.

Az országos döntõt 2009. április 17–18-án rendezzük meg Kecskeméten.

Ezt az alkalmat a szakmai továbbképzés és a tapasztalatcsere fórumává is kívánjuk tenni, ezért oktatók és szakemberek
részvételére is számítunk.
A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsõoktatási pedagógiai intézményeket, hogy 2009. február 28-ig (az erre
szolgáló lapon) szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyzõ(k) és a részt vevõ tanár(ok) nevét, valamint az étke-
zési és szállásigényeket.
A jelentkezéseket a következõ címre kérjük megküldeni: Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, 6000 Kecs-
kemét, Kaszap u. 6–14. (Fehér Éva részére).
A hallgatók és az oktatók kollégiumi szállásáról – az elõzetes jelentkezés alapján – a rendezõ intézmény, a hallgatók el-
helyezésének költségeirõl pedig a szervezõbizottság gondoskodik. Az utazási költség, valamint a tanárok szállás- és ét-
kezési díja a küldõ intézményt terheli.
A rendezõ intézmény a verseny részletes programját a jelentkezõnek közvetlenül küldi meg, s tájékoztatja a kísérõ taná-
rokat a befizetendõ összegrõl, a befizetés módjáról, ezért kérjük a jelentkezési lap pontos kitöltését.
Kérjük, hogy a versenyzõ a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 10 példányban hozza magával, s je-
lentkezésekor adja le a szervezõirodában.
A versenyzõk teljesítményét szakmailag kompetens zsûri bírálja el. Az országos döntõ legjobb versenyzõi (a létszámtól
és a verseny színvonalától függõen 10–15 fõ) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvju-
talmak odaítélésére is.
Az országos döntõ programját szakmai és kulturális intézmények egészítik ki.

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság

Kecskeméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Kar
ELTE BTK Fonetikai Tanszék

Dr. Rádli Katalin s. k.,
fõosztályvezetõ-helyettes
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Tájékoztató
a Bugát Pál XXV. Országos Középiskolai Természetismereti Mûveltségi vetélkedõ eredményeirõl

A vetélkedõ szervezõi: TIT Stúdió Egyesület (Budapest), Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola (Gyöngyös),
Gyöngyök Mátra Mûvelõdési Központ (Gyöngyös).
A 2007/2008 tanév témaköre: Anyagok a mindennapokban
Fõ támogatók: Oktatási és Kulturális Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Támogatók: Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, Gyöngyös Város Önkormányzata, Mátra Szakképzõ
Iskola, és a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

A 2007/2008. tanévben az országos elõdöntõn (Budapest, 2008. március 25.) 91 csapat (274 diák) vett részt. A közép-
döntõbe és a döntõbe (Mátrafüred–Gyöngyös, 2008. augusztus 21–23.) 20 csapat (60 diák) került be. Az országos dön-
tõn elérhetõ összpontszám 280 volt, az elért legmagasabb pontszám 222 volt.

Az országos vetélkedõ gyõztes csapatai:
I. helyezett
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) 222 pont
Csapattagok: Leprán Ádám, Farkas Tamás, Szûcs Gergely
Felkészítõ tanár: Bán Sándor

II. helyezett
Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium csapata (Budapest) 220 pont
Csapattagok: Benedek Zsolt, Ganyecz Ádám, Röder Ádám
Felkészítõ tanárok: Dvorák Cecília, dr. Müllner Erzsébet, dr. Riedel Miklósné Hobinka Ildikó, Szabó Júlia, Gömöry
András, Albert Attila, dr. Andó Józsefné

III. helyezett
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium csapata (Szeged) 219,5 pont
Csapattagok: Barna Lívia, Körmöczi László, Petri László
Felkészítõ tanár: Bán Sándor

Gratulálunk a középiskoláknak és a nyertes csapatoknak; köszönjük a felkészítõ tanárok odaadó munkáját!

Dr. Radnóti Katalin s. k., Johász Nagy Ágnes s. k.,
fõiskolai tanár igazgató

ELTE TTK TIT Stúdió Egyesület
a zsûri elnöke

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
intézetigazgatói megbízások elnyerésére

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET
intézetigazgatói megbízás

KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET
intézetigazgatói megbízás

MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI INTÉZET
intézetigazgatói megbízás

MECHANIKAI ÉS GÉPTANI INTÉZET
intézetigazgatói megbízás
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RENDSZERTECHNIKAI ÉS MENEDZSMENT INTÉZET
intézetigazgatói megbízás

GYAKORLATI KÉPZÉSI KÖZPONT
igazgatói megbízás

A vezetõi megbízások általános pályázati feltételei:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– többéves, az intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,
– az egyetemmel, illetve a Gépészmérnöki Karral fennálló közalkalmazotti jogviszony,
– tudományos fokozat (az intézetigazgatói megbízások esetében),
– legalább egy világnyelv elõadó- és tárgyalóképes ismerete,
– tudományos munkásságot bizonyító publikációs tevékenység.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok hiteles másolatát,
– az intézet vezetésével, oktató-kutató munkájával kapcsolatos elképzeléseket,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetem Személyzeti Osztályán beszerezhetõ személyi és tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges
adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15 napon belül – az egyetem rektorának címezve –
a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalához kell benyújtani 5 példányban. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilá-
gosítást a Dékáni Hivatal, illetve a kar személyügyi referense ad [tel.: (28) 522-000; 1400 mellék).

Dr. Solti László s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

Bonyhádvarasd Község
Önkormányzata
7158 Bonyhádvarasd,
Petõfi u. 131.
Tel./fax: (74) 404-660
e-mail: postmas-
ter@bvarasdonk.t-onli-
ne.hu

Napközi Otthonos
Óvoda
7158 Bonyhádvarasd,
Kossuth L. u. 21.
Óvodavezetõ

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi diplo-
ma, pedagógus-szak-
vizsga, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. jún.
30-ig szól.
Pbhi: 2008. dec. 20.
Csatolandó szakmai ön., szak-
mai gyakorlatot igazoló om.,
adatvédelmi nyilatkozat is.
Pc: Juhász Ferencné
polgármester.

Matty Község
Önkormányzata
7854 Matty,
Kossuth u. 1.

Mattyi Óvoda
7854 Matty,
Petõfi u. 2/A
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, 5 év
szgy.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Fallerné Knopf Zita polgár-
mester

Iskolaigazgató

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatá-
nak Közgyûlése
4024 Debrecen,
Piac u. 20.

Povolny Ferenc Szak-
képzõ Iskola
4028 Debrecen,
Kassai út 25/b
Igazgató

Baross Gábor Szakkép-
zõ Iskola és Gimnázium
4030 Debrecen,
Budai Ézsaiás u. 8/a
Igazgató

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 17. § (1)-(2) be-
kezdései és a 18. §-a
szerinti v. és szakkép-
zettség, a felsõfokú
végzettségnek és szak-
képzettségnek megfele-
lõ legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben eltöltött szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga

A magasabb vezetõi megbízás a
közgyûlés döntését követõ nap-
tól 2014. július 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napot követõ
elsõ testületi ülés.
Csatolandó részletes szakmai
ön. is, valamint vpr., különös te-
kintettel Debrecen város közok-
tatási, feladat-ellátási,
intézményhálózat-mûködtetési
és -fejlesztési tervében, valamint
az intézmény pedagógiai prog-
ramjában és az Önkormányzat
Minõségirányítási Programjában
foglaltakra, amennyiben van,
állami nyelvvizsgát és
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1. 2. 3. 4.

tudományos fokozatot igazoló
om., és nyilatkozat arról, hogy
hozzájárul-e ahhoz, hogy a pá-
lyázatot elbíráló testület a sze-
mélyét érintõ ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson.
Pc-f: Polgármesteri Hivatal Hu-
mán Fõosztály vezetõje.
Tel.: 517-601, 517-607
4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
(5 példányban, egy példány va-
lamennyi tartalmi elemet, 4 pél-
dány csak az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléseket is részletezõ
programot tartalmazza.)

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés
Oktatási és Sport
Bizottsága
3525 Miskolc,
Városháza tér 1.
Tel.: (46) 323-011,
(46) 517-643
Fax: (46) 517-700/166
e-mail: oktatas@baz.hu

Szerencsi Szakképzõ
Iskola
3901 Szerencs,
Ondi u. 8.
Igazgató

Egyetemi v., legalább
5 év szgy., pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. aug.
15-ig szól.
Pehi: 2008. dec. 31.
Csatolandó szakmai ön., köz-
jegyzõ által hitelesített om. is.
Pc-f: az Önkormányzat Hivatala
Oktatási és Mûvelõdési Fõosz-
tály, valamint az intézményben.

Hermann László Zene-
mûvészeti Szakközép-
iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 3.
Tel./fax: (22) 500-989
e-mail: titkarsag@her-
mann-szfvar.sulinet.hu

Alapfokú igazgató-
helyettes

Zenemûvészeti fõisko-
lai vagy zenemûvészeti
egyetemi v., legalább
5 év pedagógus és
szgy., elõny: közokta-
tás-vezetõi szakvizsga
vagy tanügyigazgatási
szakértõi szakvizsga

ÁEI: azonnal.

Alapítvány Tatabánya
Tánckultúrájáért
2800 Tatabánya,
Népház út 5.
Tel.: (30) 687-8178

Alapítvány Tatabánya
Tánckultúrájáért Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézménye
2800 Tatabánya,
Posta u. 5.
Megbízott igazgató
(határozott idõre)

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 18. § és a pedagó-
gus-továbbképzésrõl
szóló 277/1997.
(XII. 22.) Korm. r. 20. §
szerint, az oklevél meg-
szerzése után 5 év
szgy., pedagógus-szak-
vizsga vagy vezetõ-
képzõ

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. aug. 1-jéig
szól.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: meghirdetõ (3 példányban)
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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 és dajka

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

1. 2. 3. 4.

Mozgolóda Óvoda
1119 Budapest,
Lecke 15–19.

Óvodapedagógus

Árnyas Óvoda
1192 Budapest,
Vonás u. 10.
Tel./fax: 282-9557

Óvodapedagógus (hatá-
rozott idõre, elõrelátha-
tóan 2010. máj. 31-ig)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., egészségügyi
alkalmasság

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat beadási határidõ
lejártát követõ 5. nap.
Pc: e-mail: arnyas@ovoda.kis-
pest.hu

Gyógypedagógiai
asszisztens (határozott
idõre, elõreláthatóan
2011. aug. 31-ig)

Középiskolai érettségi,
gyógypedagógiai,
asszisztensi képzettség,
egészségügyi alkalmas-
ság
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Törökvész úti
Kézmûves Óvoda
1022 Budapest,
Törökvész út 18.
Tel./fax: 326-5356
e-mail: ovoda.to-
rokv@ecom.hu

2 fõ óvodapedagógus
(feladata: óvodai neve-
lés, ezen belül népha-
gyományõrzõ és
kézmûves helyi prog-
ramban való részvétel)

Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: azonnal.
Határozott idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Csatolandó szakmai ön. és hite-
les om. is.
Pc: óvodavezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
2942 Nagyigmánd,
Kossuth L. u. 1.
Tel.: (34) 356-582
e-mail: igmandiovo-
da@vivamail.hu

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: óvodavezetõ

Aka-Bakony-
sárkány-Vérteskethely
Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény
2859 Vérteskethely,
Kossuth L. u. 72.

Napközi Otthonos
Óvoda
Bakonysárkány
Óvodapedagógus

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség.

ÁEI: 2008. dec. 1.
Pehi: a közzétételtõl számított
60. nap.
Csatolandó az eddigi munkavi-
szonyokra vonatkozó igazolás
is.
Pc: intézmény igazgatója
2861 Bakonysárkány,
Béke út 54.

Belvárosi I. sz. Integrált
Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ady Endre út 15.
Tel.: (92) 598-731
e-mail: ady.ovi@t-onli-
ne.hu

Belvárosi I. sz.
Integrált Óvoda
Kis Utcai Tagóvodája
8900 Zalaegerszeg,
Kis u. 8.
Óvodapedagógus

Felsõfokú óvónõi szak-
képzettség, elõny: szak-
vizsga megléte.

ÁEI: 2008. dec. 1.
Csatolandó részletes szakmai
ön. is.
Pc: Belvárosi I. sz. Integrált
Óvoda Ady Utcai
Székhelyóvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ady Endre út 15.

Belvárosi I. sz. Integrált
Óvoda Mikes Utcai
Tagóvodája
8900 Zalaegerszeg,
Mikes Kelemen u. 2/a
Óvodapedagógus

Felsõfokú óvónõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2009. jan. 1.
Csatolandó részletes szakmai
ön. is.
Pc: Belvárosi I. sz. Integrált
Óvoda Ady Utcai
Székhelyóvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ady Endre út 15.

Belvárosi I. sz.
Integrált Óvoda
Kis Utcai Tagóvodája
8900 Zalaegerszeg,
Kis u. 8.
Óvodapedagógus

Felsõfokú óvónõi szak-
képzettség, elõny: leg-
alább középfokú német
nyelvvizsga megléte.

ÁEI: 2009. jan. 21.
Csatolandó részletes szakmai
ön. is.
Pc: Belvárosi I. sz. Integrált
Óvoda Ady Utcai
Székhelyóvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ady Endre út 15.
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Belvárosi I. sz.
Integrált Óvoda Ady
Utcai Székhelyóvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ady E. u. 15.
Óvodapedagógus

Felsõfokú óvónõi szak-
képzettség, elõny: leg-
alább középfokú német
nyelvvizsga megléte.

ÁEI: 2009. ápr. 8.
Csatolandó részletes szakmai
ön. is.
Pc: Belvárosi I. sz. Integrált
Óvoda Ady Utcai
Székhelyóvoda
8900 Zalaegerszeg,
Ady Endre út 15.

Szivárvány Óvoda
1195 Budapest,
Petõfi u. 34.
Tel./fax: 282-9560
e-mail: szivar-
vany@ovoda.kispest.hu

Dajka Dajka szakképesítés ÁEI: azonnal.
Pehi: a megjelenéstõl számított
8 napon belül.
Csatolandó kézzel írt ön. is.
A kiíró a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
Pc: Bachmann Jánosné óvodave-
zetõ-helyettes (személyesen,
elõre egyeztetett idõpontban)

Thaly Kálmán Utcai
Óvoda
4026 Debrecen, Thaly
Kámán u. 10–12.
Tel./fax: (52) 310-606
e-mail: postames-
ter@thalyovi.t-onli-
ne.hu

Dajka Dajka szakképesítés ÁEI: 2008. dec. 6.
Pc: Takácsné Bujdosó Erika
óvodavezetõ
(írásban, postai úton)

Egry Úti Körzeti Óvoda
8200 Veszprém,
Egry J. u. 55.
Tel./fax: (88) 425-418
e-mail: egry.ovo-
da@chello.hu

Dajka,

dajka

Dajkaképesítés, elõny:
szgy., érettségi

ÁEI: azonnal.
Pehi: azonnal.
Pc: Noé Antalné óvodavezetõ

ÁEI: 2008. dec. 2.
Pehi: azonnal.
Pc: Noé Antalné óvodavezetõ.

Pedagógus

Újvárosi Általános
Mûvelõdési Központ
6500 Baja,
Oltványi u. 14.
Tel.: (79) 325-599
Tel./fax: (79) 325-229
e-mail: uamk@free-
mail.hu

Történelem szakos
tanár: heti 11 óra (hatá-
rozott idõre, 2009. aug.
15-ig),

pedagógiai asszisztens:
heti 25 óra (határozott
idõre, 2009. jún. 15-ig)
pedagógiai asszisztens:
heti 15 óra (határozott
idõre, 2009. jún. 15-ig),

úszóedzõ (határozott
idõre, 2009. jún. 15-ig)

Fõiskolai/egyetemi
szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön. és hite-
les om. is.
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József Nádor Általános
Iskola
8087 Alcsútdoboz,
Szabadság u. 105.
Tel.: (22) 353-168

Tanulószobai neve-
lõ-oktató munka az ál-
talános iskola felsõ
tagozatán (részmunka-
idõs állás),

magyar–ének szakos
tanár (részmunkaidõs
állás)

Tanárképzõ fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Csatolandó kézzel írt szakmai
ön. is.
Pc: Pallagh Jánosné igazgató
(postai úton)

Pannónia Általános
Iskola
1192 Budapest,
Pannónia út 12.
Tel./fax: 282-5157
e-mail: panno-
nia@hdsnet.hu, panno-
niaiskola@gmail.com

Informatika szakos
tanár
(óraadó, heti 1 órára)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Az állás határozott idõre, 2009.
aug. 31-ig szól.
Pc: Somogyi Gábor igazgató.
A pályázatokat csak elektroni-
kus úton lehet benyújtani.

Kós Károly Mûvészeti
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
4032 Debrecen,
Hollós u. 3.
Tel.: (52) 412-000
Fax: (52) 412-279

Kós Károly Mûvészeti
Szakképzõ Iskola és
Kollégium (párhuza-
mos szakközépiskola)
4024 Debrecen,
Hollós u. 3.

angol nyelvtanár
(határozott idõre 2009.
jún. 30-ig)
részmunkaidõs,
heti 12 órás

Egyetemi v. ÁEI: 2008. dec. 10.
Pbhi: 2008. dec. 5.
Pehi: 2008. dec. 9.
Csatolandó szakmai ön., motivá-
ciós levél is.
f: Vargáné Szabadka Tünde.
Tel.: (52) 412-000
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.mu-
veszeti-szki.hu honlapon lehet
találni.
Pc: iskola címén, a borítékon ké-
rik feltüntetni az adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
K 278./I./2008., valamint a mun-
kakör megnevezését; elektroni-
kus úton Vargáné Szabadka
Tünde részére a szakisk@sat-
rax.hu e-mail címen.

mûvésztanár
(határozott idõre, 2009.
jún. 30-ig)
részmunkaidõs,
heti 12 órás

egyetemi v.,
szilikátipari tervezõ-
mûvész

ÁEI: 2008. dec. 10.
Pehi: 2008. dec. 5.
Pehi: 2008. dec. 9.
Csatolandó szakmai ön., motivá-
ciós levél is, és 4-5 darabos sze-
mélyes portfólió másolatban.
f: Vargáné Szabadka Tünde
Tel.: (52) 412-000
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.mu-
veszeti-szki.hu honlapon lehet
találni.
Pc: iskola címén, a borítékon ké-
rik feltüntetni az adatbázisban
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szereplõ azonosító számot:
K 279./I./2008., valamint a mun-
kakör megnevezését; elektroni-
kus úton Vargáné Szabadka
Tünde részére a szakisk@sat-
rax.hu e-mail címen.

rajz–festõ szakos tanár fõiskolai v., pályakezdõ
elõny: önálló képzõmû-
vészeti tevékenység, ki-
állítások. Corel Draw
10, 11, 12 és Corel Pho-
to-Paint 10, 11, 12 ki-
váló szintû ismerete

ÁEI: 2008. dec. 10.
Pehi: 2008. dec. 5.
Pehi: 2008. dec. 9.
Csatolandó szakmai ön., motivá-
ciós levél, egyéb szaktudás igazo-
lása is, és legalább 4-5 darabos
személyes portfólió másolatban.
f: Vargáné Szabadka Tünde
Tel.: (52) 412-000
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.mu-
veszeti-szki.hu honlapon lehet
találni.
Pc: iskola címén, a borítékon ké-
rik feltüntetni az adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
K 277./I./2008., valamint a mun-
kakör megnevezését; elektroni-
kus úton Vargáné Szabadka
Tünde részére a szakisk@sat-
rax.hu e-mail címen.

grafikus mûvésztanár
(határozott idõre
2009. jún. 30-ig)

egyetemi v.,
Iparmûvészeti vagy
Képzõmûvészeti
Egyetem

ÁEI: 2008. dec. 10.
Pehi: 2008. dec. 5.
Pehi: 2008. dec. 9.
Csatolandó szakmai ön., motivá-
ciós levél, 4-5 darabos szemé-
lyes portfólió másolatban.
f: Vargáné Szabadka Tünde
Tel.: (52) 412-000
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt a www.mu-
veszeti-szki.hu honlapon lehet
találni.
Pc: iskola címén, a borítékon ké-
rik feltüntetni az adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
K 280./I./2008., valamint a mun-
kakör megnevezését; elektroni-
kus úton Vargáné Szabadka
Tünde részére a szakisk@sat-
rax.hu e-mail címen.
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Vénkerti Általános
Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
Igazgatótanácsa
4027 Debrecen,
Sinai Miklós u. 6.
Tel.: (52) 416-661
e-mail: sinai@venker-
ti-debr.sulinet.hu

Vénkerti Általános
Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
Kõrösi Csoma Sándor
Tagintézménye
4063 Debrecen,
Kastélykert u. 44.

testnevelõ tanár

Felsõfokú szakirányú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2009. jan. 5.
Pehi: a pályázati beadási határ-
idõt követõ 10. nap.
Pc: Gyarmatiné Piránszki Nóra
igazgató (zárt borítékban, 1 pél-
dányban, „testnevelõ tanár”
megjelöléssel)

Lilla téri Általános
Iskola
4031 Debrecen,
Vág u. 9.
Tel.: (52) 413-178
Fax: (52) 530-150
e-mail: lilla2@t-onli-
ne.hu

Angol szakos tanár Egyetemi v., angol
nyelv és irodalom sza-
kos tanár, két tanítási
nyelvû oktatás – leg-
alább 3–5 év szgy., fel-
használói szintû MS
Windows NT/2000/XP,
orvosi alkalmasság

ÁEI: 2008. dec. 1.
Pbhi: 2008. nov. 25.
Pehi: 2008. nov. 28.
Csatolandó szakmai ön. is.
f: Czellér András
Tel.: (52) 530-151
Pc: iskola címén (a borítékon
kérik feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító
számot: I-78/2008., valamint a
munkakör megnevezését.

Petõfi Sándor Általános
Iskola
2400 Dunaújváros,
Római krt. 2.
Tel./fax: (25) 423-734

Matematika–technika
szakos általános iskolai
tanár

Szakirányú fõiskolai v.,
elõny: szakmai gyakor-
lat

ÁEI: 2009. jan. 16.
Pbhi: 2008. dec. 1.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Egressyné Liszkay Erzsébet
mb. igazgató

Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola
és Kollégium
3300 Eger,
Kertész u. 128.
Tel.: (36) 312-290,
312-166
Fax: (36) 313-392

Matematika–kémia sza-
kos középiskolai tanár

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2009. jan. 1.
Pbhi: 2008. dec. 1.
Pehi: 2008. dec. 15.
étkh.
Pc: Borbély András igazgató

Lukin László A.M.I.
2030 Érd,
Felsõ u. 33.
Tel./fax: (23) 365-641
e-mail: zenesu-
li.erd@freemail.hu

Gitártanár Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a megjelenéstõl számított
15. nap.
Csatolandó szakmai ön. is.
étkh., utazásiköltség-térítés
Pc: Stiblo Anna igazgató
Tel.: 06 (20) 388-3641

Arany János Általános
Iskola
3200 Gyöngyös,
Jeruzsálem u. 1.
Tel.: (37) 311-938
Fax: (37) 500-356
e-mail: ajisk-gy@free-
mail.hu

Tanító (ember- és társa-
dalommûveltségi terü-
let

Fõiskolai v., angol
nyelvbõl középfokú
C típusú általános
nyelvvizsga, kooperatív
tanulásszervezés akkre-
ditált pedagógus to-
vábbképzésen való
részvétel

ÁEI: 2009. jan. 12.
Pbhi: 2008. dec. 31.
Pehi: 2009. jan. 9.
Csatolandó szakmai ön. és adat-
védelmi nyilatkozat is.
Pc: Mán Gézáné igazgató
(postai vagy elektronikus úton)
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Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
3555 Harsány,
Munkácsy M. u. 2.
Tel./fax: (46) 392-324

Angol vagy angol–bio-
lógia vagy angol–rajz
szakos tanár

Fõiskolai v . ÁEI: azonnal
Pc: Takácsné Oczela Csilla igaz-
gató (személyesen vagy írásban)

Damjanich János Szak-
középiskola, Szakiskola
és Kollégium
3000 Hatvan,
Vécsey u. 2/a
Tel./fax: (37) 342-844
e-mail: diszi@diszi.hu

Informatika vagy infor-
matika–bármely szakos
tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

f: (37) 342-844
Pc: iskola címén (írásban)

Szent László Katolikus
Szakközépiskola, Álta-
lános Iskola, Kollégium
és Óvoda
4600 Kisvárda,
Flórián tér 3.
Tel.: (45) 405-210

2 fõ tanító Fõiskolán szerzett taní-
tói v., legalább 5 év
szgy. tanítói munkakör-
ben, keresztény életvi-
telt igazoló lelkészi
ajánlás, elõny: pedagó-
gus-szakvizsga megléte.

ÁEI: 2009. aug. 16.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Csatolandó szakmai ön., szgy.-ot
igazoló hiteles om. is., étkezés
biztosított, szl.: megoldható.
Pc: Rozinka Balázs igazgató

Mátray Gábor Általános
Iskola
2760 Nagykáta,
Jászberényi út 76.
Tel./fax: (29) 440-102
e-mail: matray@monor-
net.hu

Napközis tanár Fõiskolai v. ÁEI: azonnal
Pc: Kármánné Deák Ágnes
igazgató

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

Történelem–német
szakos tanár

magyar nyelv- és iroda-
lom–mozgóképkultúra
és médiaismeret szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
szl., étkh.
Pc: iskolaigazgató

Vasadi Általános Iskola
2211 Vasad,
Petõfi S. u. 30.
Tel./fax: (29) 494-010

Fizika–kémia,
rajz–ének szakos tanár

Szakirányú felsõfokú v. Útiköltség-térítés, étkh.

Vecsési Zeneiskola
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
2200 Vecsés,
Erzsébet tér 1.
Tel.: 06 (30) 758-5690

Hegedûtanár Fõiskolai v. ÁEI: 2008. dec. 1.
Pbhi: 2008. nov. 28.
Pc: Czövek István zeneiskolai
igazgató
f: czovekist@freemail.hu
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Terézvárosi Nevelési
Tanácsadó és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
1062 Budapest,
Bajza u. 46. II. em.
Tel.: 302-6612
Fax: 301-0830
e-mail: tereznev@free-
mail.hu

Logopédus Logopédus szakos
gyógypedagógiai tanár
vagy terapeuta szak-
képzettség, elõny: szak-
irányú szakvizsga,
mozgásterápiában való
jártasság

ÁEI: azonnal
Pehi: a megjelenést követõ
15 napon belül.
Csatolandó szakmai ön., moti-
vációs levél, egy hónapnál nem
régebbi b. is.
Pc: Bienerth Anna igazgató
(postai úton vagy e-mailben)

Kertváros Gyáli Kistér-
ség Nevelési Tanácsadó
és Logopédiai Szolgálat
2360 Gyál,
Kisfaludy u. 1.
Tel./fax: (29) 340-345
e-mail: gyalnevtan@mo-
nornet.hu

Gyógypedagógus

logopédus

Oligofrénpedagó-
gia–pszichopedagógia
szak

oligofrén–logopédia
szak

ÁEI: azonnal
f: Tábit Sarolta igazgató,
Kertesi Gáborné
Tel.: (29) 340-345
Pc: Nevelési Tanácsadó
(postai úton)

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyûlés fõ-
jegyzõje
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
Tel.: (42) 599-599
Fax: (42) 599-514
e-mail: fojegy-
zo@szszbmo.hu

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkor-
mányzat Gyermekvé-
delmi Központja
4561 Baktalórántháza,
Vasút út 2.
Igazgató

Lényeges feladat: az in-
tézmény közalkalma-
zottaival kapcsolatos
munkáltatói jogkör
gyakorlása, kötelezett-
ségvállalási jogkör gya-
korlása, az intézmény
közép- és hosszú távú
fejlesztési céljainak,
stratégiájának kidolgo-
zása, az intézmény tar-
talmi, szakmai
munkájának koordiná-
lása, a felelõsségi rend-
szer mûködtetése,
képzés, továbbképzés
feltételeinek megterem-
tése, szervezése.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklete I. részének
II. 2. pontja szerinti ké-
pesítés:
– felsõfokú szociális
alapvégzettség, pedagó-
gus, pszichológus vagy
mentálhigiénés szakem-
ber, gyermek- és ifjúság-
védelmi tanácsadó, jogi
szakleveles családvédel-
mi tanácsadó, szociális
igazgatásszervezõ okle-
véllel rendelkezõ: jo-
gász, igazgatásszervezõ,
szociológus, közgazdász
szociálpolitikai szakon,
népmûvelõ, mûvelõdés-
szervezõ, védõnõ, teoló-
gus, hittanár, hittantanár,
vagy szociális mene-
dzser oklevéllel rendel-
kezõ: védõnõ, teológus,
hittanár, hittantanár;
– az 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 3. §
(2) bekezdése e) pontja,
valamint (3) bekezdés
b) pontja szerinti szoci-
ális szakvizsga, vagy
annak a megbízást

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. december
31-ig szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
történõ megjelenést követõ
30. nap.
Csatolandó szakmai ön. és köz-
jegyzõ által hitelesített om. is,
valamint szociális szakvizs-
ga-bizonyítvány hiteles másola-
ta vagy a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a vezetõi megbízást
követõen 2 éven belül vállalja a
szociális szakvizsga letételét,
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zó megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz,
személyes adatok kezelésére
vonatkozó nyilatkozat, és nyi-
latkozat arról, hogy a pályázó
zárt vagy nyilvános ülésen kéri
a pályázat illetékes bizottságok
és a megyei közgyûlés által tör-
ténõ elbírálását, végül nyilatko-
zat, amely szerint a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
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1. 2. 3. 4.

követõ két éven belüli
megszerzésére történõ
kötelezettségvállalás;
– legalább 5 év felsõfo-
kú v. vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi
ellátás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: szociális szak-
vizsga-bizonyítvány
megléte, egy idegen
nyelv ismerete.

kizáró ok vele szemben nem áll
fenn.
A megyei közgyûlés fenntartja
jogát, hogy megfelelõ pályázat
hiányában a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
f: Megyei Önkormányzati Hiva-
tal Intézményfenntartói
és Humán Osztályán
Tel.: (42) 599-550
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei fõjegyzõ (postai úton,
ajánlott küldeményként, 1 ere-
deti és 1 másolati példányban
„Pályázat Gyermekvédelmi
Központ, Baktalórántháza igaz-
gató álláshely betöltésére” jel-
igével.)

Közlemény bizonyítvány érvénytelenné nyilvánításáról

A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus közleménye bizonyítvány érvénytelenné nyilvánításáról:

A 2007. december 5-én kiadott 71 8407 01 OKJ számú Közmûvelõdési szakember I. – mûvelõdési szolgáltatásszervezõ
szakképesítést igazoló A Tü 570. r. sz. PT L 139 598 sorszámú bizonyítvány érvénytelen.

Borbáth Erika s. k.,
fõigazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
pályázatot hirdet a
Polimertechnika Tanszékre
1 teljes munkaidõs
tudományos tanácsadói munkakör betöltésére

A kinevezendõ tudományos tanácsadó feladatai: a Polimertechnika Tanszék természetes és mesterséges polimerekkel
kapcsolatos anyagszerkezettani kutatás-fejlesztési témáinak irányítása, valamint a kompozit erõsítõanyagok, a szálas-,
rostos szerkezetek modellezésének kutatása. TDK-zó, diplomatervezõ és PhD-hallgatók munkájának irányítása. Hazai
és nemzetközi pályázatok témavezetése, ipari kutatás-fejlesztési munkák koordinálása.
A munkakör betöltésének feltétele: a polimerek anyagszerkezettana és kompozitok erõsítõstruktúrája területén végzett
nemzetközi szintû alkotó tevékenység, tankönyvírási tapasztalat. A szálak- és erõsítõstruktúrák modellezésében való
jártasság, erõs matematikai szaktudás. Legyenek a szakterületen a vezetésével végzett doktoranduszok.
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a Polimertechnika Tanszékre
1 részmunkaidõs
tudományos tanácsadói munkakör betöltésére

A kinevezendõ tudományos tanácsadó feladatai: a Polimertechnika Tanszék kompozit-technológiákkal és a mátrix
anyagokkal kapcsolatos kutatási témáinak irányítása, továbbá a Tanszék szabadalmi tevékenységének megszervezése. A
Polimertechnika Tanszék képviselete nemzetközi pályázati konzorciumokban. TDK-zó, diplomatervezõ és PhD-hallga-
tók munkájának irányítása.
A munkakör betöltésének feltétele: A polimerek és kompozitjaik feldolgozás-, alkalmazás- és vizsgálati technológiáinak
átfogó ismerete, szakkönyvírási tapasztalat. Kiterjedt nemzetközi pályázati tevékenység, valamint impakt faktorral és
SCI hivatkozásokkal, továbbá szabadalmakkal jellemzett publikációs tevékenység. Legyenek a szakterületen a vezeté-
sével végzett doktoranduszok.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
A tudományos tanácsadó kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló – többször módosított – 2005. évi
CXXXIX. törvény 81. §-ban foglaltakon túl a 93. § (1) bekezdése, valamint a BME Humánpolitikai Szabályzata 63. §
(1) bekezdése tartalmazza. Ennek értelmében a tudományos tanácsadó kinevezésének egyik alapfeltétele a legalább
10 év eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlat, továbbá MA/MSc, vagy azzal egyenértékû végzettség, va-
lamint az MTA doktora cím, vagy azzal egyenértékû szakmai elismerés. Kinevezhetõ továbbá az, aki alkalmas a hallga-
tók és a tudományos utánpótlás kutatómunkájának vezetésére, idegen nyelvû elõadás tartására, ezen felül önálló kutatási
gyakorlata alapján széles körû a hazai és a nemzetközi kapcsolatrendszere. A kinevezésre kerülõ tudományos tanácsadó
rendelkezzen iskolateremtõ oktatási-, tudományos- és szakmai munkássággal, oktatás- és tudományszervezõi tapaszta-
lattal és irányítási készséggel. Feltétel még a rendszeres szakmai közéleti, valamint a megfelelõ publikációs tevékenység
folytatása.
Az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján a teljes munkaidõs tudományos tanácsadó kinevezé-
sére 2009. január 1-jei hatállyal kerül sor, a részmunkaidõs tudományos tanácsadó kinevezésére 2009. február 1-jei ha-
tállyal kerül sor.

A pályázatok elbírálási határideje: 2008. december 15.
A pályázati felhívásban szereplõ állások betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.
A tudományos tanácsadó pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti a tudo-
mányos tanácsadói kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását,
– tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, ill. – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi szintû végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat(ok) hite-
lesített másolatát,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, valamint
– nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és egye-
temi szabályzat szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti, 2 másolati
példányban és CD-n az illetékes kar dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
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A pályázatok benyújtásának helye:
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala:
Postacím: Budapest, 1521 Pf. 91, tel.: (1) 463-3541, e-mail: gepeszd@mail.bme.hu
Személyesen: Budapest XI. ker., Mûegyetem rkp. 3. K. épület I. emelet 14.

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

A SEMMELWEIS EGYETEM
rektora pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON
dékáni megbízásra

A megbízás 2009. február 16-tól határozott idõre (3 évre) szól, és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A kinevezendõ dékán feladatai:
– képviseli a kart az egyetemi, szakmai és tudományos közéletben,
– szervezi, irányítja és ellenõrzi a kar mûködését, az oktatási és más kari szervezeti egységek munkáját, felügyeli a kar
gazdálkodását,
– a kar oktatási és más szervezeti egységeiben folyó munka összefogása és koordinálása,
– az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározottak szerint munkáltatói jogkört gyakorol,
– kapcsolatot tart a Hallgatói Önkormányzat kari választmányával, az egyetemen mûködõ szakmai – érdekvédelmi szer-
vekkel és a többi karral,
– törvényességi felügyeletet gyakorol az Általános Orvostudományi Karon,
– további feladatait az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– az egyetem Általános Orvostudományi Karához tartozó valamely oktatási szervezeti egységben fennálló teljes
munkaidejû egyetemi tanári közalkalmazotti jogviszony megléte,
– általános orvosi diploma,
– a karon folytatott legalább 10 éves oktatási gyakorlat,
– szakterületén hazai és nemzetközi elismertség,
– széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer,
– többéves vezetõ gyakorlat.

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

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító ok-
irat hiteles másolatát,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– az önéletrajzot és a vezetõi elképzeléseket elektronikus formában is e-mailen, az uanita@rekhiv.sote.hu címre.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. február 15.
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A szabályszerûen összeállított pályázatot 2 példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára [1085
Budapest, Üllõi út 26. munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba, ügyintézõ: Urbán Anita 06 (1) 459-1500/5107-es mel-
lék] kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
egyetemi fõtitkári megbízás elnyerésére

Az egyetemi fõtitkár feladata lesz:
– az egyetemi igazgatási és ügyviteli tevékenységek irányítása,
– igazgatási kérdésekben segíti a rektor és a rektorhelyettesek munkáját,
– az egyetem Szenátusának titkáraként elõkészíti a tanács üléseit, szervezi és ellenõrzi a határozatok végrehajtását, gondos-
kodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek vezetõi, a közalkalmazottak és a hallgatók megismerjék a határozatokat,
– biztosítja az egyetemen hozott döntéseknek, határozatoknak a jogszabályokkal való összhangját,
– a rektor vagy az egyetemi szabályzatok által meghatározott esetekben döntési, intézkedési jog illeti meg, a hatáskörébe
tartozó ügyekben igazgatási és ügyviteli intézkedéseket ad ki, feladatkörében, illetve a rektor által meghatározott körben
kiadmányozási jogkört gyakorol,
– az egyetemi fõtitkár feladatait részleteiben az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

A fõtitkári megbízás elnyerésére pályázhatnak: azok a személyek, akik valamely egyetem Állam- és Jogtudományi Ka-
rán jogász végzettséget, vagy az Államigazgatási Fõiskolán jogi szakterülethez kapcsolt felsõfokú szakirányú végzettsé-
get szereztek, továbbá személyügyi szervezõi, humánerõforrás-menedzser, emberierõforrás-menedzser vagy humán-
szervezõi végzettséggel, többéves közszolgálatban szerzett gyakorlattal rendelkeznek: az igazgatás vagy irányítás vagy
ügyvitelszervezés területén.

A fõtitkári megbízás 2011. december 31-ig szól, a kinevezés hároméves határozott idõre történik.

A fõtitkári pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– eddigi vezetõi vagy szakmai tevékenység leírását,
– a végzettséget-, idegennyelv-ismeretet tanúsító oklevelek másolatát,
– a megpályázott feladat megoldására vonatkozó programot és a fejlesztési koncepciót,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem Szervezeti
és Mûködési Szabályzata szerint erre jogosult bizottság és testületek megismerhetik.

A pályázatokat dr. Solti László egyetemi tanár, rektor részére (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) kell benyújtani 3 példányban
az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.

A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást az egyetem személyzeti vezetõje ad. Telefon: (28) 522-002.

Dr. Solti László s. k.,
egyetemi tanár, rektor

Az ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA – Eger
pályázatot hirdet
belsõ ellenõrzési vezetõi munkakör betöltésére

A belsõ ellenõrzés és a belsõ ellenõrzési vezetõ feladatait a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

Alkalmazási, kinevezési feltételek: közgazdasági vagy jogi vagy államigazgatási felsõfokú iskolai végzettség; más felsõ-
fokú iskolai végzettség esetén okleveles könyvvizsgálói, mérlegképes könyvelõi, illetve azzal egyenértékû képesítés, to-
vábbá legalább 5 éves gyakorlat ellenõrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben.
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A pályázatokat a pályázati felhívás megjelenésétõl számított 30 napon belül kell leadni a fõiskola rektorának címezve, a
Humán Erõforrások Osztályára, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önélet-
rajzát, az eddigi munkakörök ismertetését, a pályázó leendõ vezetõi munkájával kapcsolatos elképzeléseit, programját.
A pályázathoz csatolni kell a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatait, 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt, valamint a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázat anyagait az arra jogosult fõis-
kolai testületek és vezetõk megtekinthetik.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR
KALMÁR SÁNDOR INFORMATIKAI INTÉZETÉBE és
TERMÉSZET- ÉS MÛSZAKI ALAPTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
1-1 fõ részére
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi tanár feladata:
Kalmár Sándor Informatikai Intézet: az anyagtudományhoz kapcsolódó természettudományos alapozó tárgyak és a csat-
lakozó határterületi tárgyak oktatása, a tantárgyak kidolgozása és folyamatos korszerûsítése, részvétel nemzetközi pro-
jektekben, a karon tudományos diákköri munkát végzõ hallgatók és diplomamunkások témavezetése, tudományos után-
pótlás nevelés, fiatal kollégák tudományos elõmenetelének segítése, a kar nemzetközi kapcsolatainak erõsítése, anyagtu-
dományhoz kapcsolódó szimulációs algoritmusok fejlesztése, mérési eljárások kidolgozása, mérési adatok statisztikai
feldolgozása és modellalkotás.

Természet- és Mûszaki Alaptudományi Intézet: a Gépészmérnöki, valamint az Ipari Termék- és Formatervezõ Mérnök
szakon a gépelemek, a gépszerkesztés, a gép- és terméktervezés, valamint a tervezéselmélet és módszertan témakörök-
ben elõadások tartása, tantárgyak kidolgozása és gondozása, a gép- és terméktervezés elméleti és gyakorlati oktatásának
fejlesztése. Az alapképzésben a kötelezõ és kötelezõen választható tantárgyak oktatásán túl vegyen részt az idegen
nyelvû képzésben, mesterszak kidolgozásában és beindításában, a kar oktatói és tudományos utánpótlásának a biztosítá-
sában, speciális kollégiumok szervezésében, megtartásában.

Az egyetemi tanári kinevezés általános feltétele:
– doktori fokozat,
– az adott tudomány vagy mûvészeti terület nemzetközileg elismert képviselõje legyen,
– kiemelkedõ tudományos kutatói, illetve mûvészi munkásságot fejt ki,
– alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, ill. mûvészi munkájá-
nak vezetésére,
– idegen nyelven publikál, szemináriumot, elõadást tart,
– a MAB által megfogalmazott követelmények teljesítése,
– legalább 10 éves szakmai (oktatói és/vagy kutatói) gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását,
– szakmai munkájának és eredményeinek részletes ismertetését,
– kitüntetéseinek felsorolását,
– a hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködését,
– az oktatói és tudományos munkára vonatkozó elképzeléseit, terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat,
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– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, valamint az idegennyelv-tudást igazoló okiratok közjegyzõ
vagy – az eredeti okirat bemutatása esetén – a fõtitkár által hitelesített másolatát,
– habilitált pályázónak a habilitációt tanúsító oklevél hitelesített másolatát,
– publikációk, tudományos/mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– minden egyéb dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult testületek megismerhetik,
– a pályázó szándéknyilatkozatát arról, hogy a fõiskola mûködési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában
figyelembe lehet-e majd venni.

A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola GAMF Kar … Intézet egyetemi tanári
álláshelyére”. A pályázatokat a Kecskeméti Fõiskola Rektori Hivatalába (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) kell benyújtani
5 példányban (2 eredeti, 3 másolati példányban) az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül.

Dr. Danyi József s. k.,
rektor

A TESSEDIK SÁMUEL FÕISKOLA – Szarvas
pályázatot hirdet a
MEZÕGAZDASÁGI VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI FÕISKOLAI KAR
MÛSZAKI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása magyar és idegen nyelven, gyakorlatok vezetése, speciális kollégiumok vezetése Geodézia és távér-
zékelés, Agrometeorológia és Vízgazdálkodás c. tantárgyakból,
– hallgatók, tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetése (szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgo-
zatok témavezetése),
– az oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, szakok, szakirányok oktatási programjának kidolgozása,
– oktatásszervezési feladatok ellátása,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek írása, szerkesztése,
– oktatási és kutatási pályázatok készítése, irányítása,
– szakterületéhez kapcsolódó folyamatos és magas színvonalú kutatómunka végzése, a kutatási eredmények publikálása,
– aktív részvétel az intézet munkájában.

A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint a Tessedik Sámuel Fõ-
iskola foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

MEZÕGAZDASÁGI VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI FÕISKOLAI KAR
MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása magyar és idegen nyelven, gyakorlatok vezetése, speciális kollégiumok vezetése, Takarmányozás-
tan, Állatélettan, Állattenyésztés, Állati termékek feldolgozása tantárgyak tárgyfelelõsi teendõk ellátása,
– hallgatók, tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetése (szakdolgozatok, tudományos diákköri dolgo-
zatok témavezetése),
– az oktatott tantárgyak folyamatos fejlesztése, szakok, szakirányok oktatási programjának kidolgozása,
– oktatásszervezési feladatok ellátása,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek írása, szerkesztése,
– oktatási és kutatási pályázatok készítése, irányítása,
– szakterületéhez kapcsolódó folyamatos és magas színvonalú kutatómunka végzése, a kutatási eredmények publikálása,
– aktív részvétel az intézet munkájában.

A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint a Tessedik Sámuel Fõ-
iskola foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.
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PEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KAR
KOMMUNIKÁCIÓS INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások és szemináriumok tartása a Kommunikációs Intézet magyar szakmai csoportjához tartozó tantárgyakból,
– aktív részvétel az intézet tudományos kutatói munkájában, más intézményekkel folytatott szakmai együttmûködésben,
– szakmai konferenciák szervezése,
– az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékeny-
ség irányítása (pl. jegyzet, szakkönyv írása),
– rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban,
– kezdeményezõ és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai-közéleti munkában, a fõiskolai, intézeti feladatok
megoldásában.
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint a Tessedik Sámuel Fõ-
iskola foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások és szemináriumok tartása a társadalomtudomány alaptárgyaiból,
– aktív részvétel az intézet tudományos kutatói munkájában, más intézményekkel folytatott szakmai együttmûködésben,
– szakmai konferenciák szervezése,
– az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékeny-
ség irányítása (pl. jegyzet, szakkönyv írása),
– rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban,
– kezdeményezõ és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai-közéleti munkában, a fõiskolai, intézeti feladatok
megoldásában.
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, valamint a Tessedik Sámuel Fõ-
iskola foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltaknak.

A pályázatokhoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, amelynek tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szak-
mai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, illetõleg oktatási-kutatási tudományos tevékenységét,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,
– publikációk és elõadások jegyzékét,
– nyilatkozatot a fõiskolán kívül fennálló munkaviszonyáról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tar-
talmáról és idõbeli behatároltságáról,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és a fõiskolai szabályzatokban fog-
lalt testületek megismerhetik.

A pályázatokat a fõiskola rektorához kell benyújtani 2 példányban a megjelenéstõl számított 30 napon belül. Cím: 5540
Szarvas, Szabadság út 2.
A pályázatokról bõvebb felvilágosítás a Tessedik Sámuel Fõiskola Rektori Hivatalában kérhetõ a (66) 216-581-es tele-
fonszámon.

Dr. Puskás János s. k.,

rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Balkány Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4233 Balkány,
Rákóczi u. 8.
Tel.: (42) 561-000
Fax: (42) 561-073
E-mail:
balkany@balkany.hu

Barackvirág Óvoda
4233 Balkány,
Ságvári u. 11.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi vagy konduk-
tor-óvodapedagógusi v.,
pedagógus-szakvizsga,
minimum 10 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ elsõ rendes képvise-
lõ-testületi ülés.
Csatolandó szakmai ön., egy hó-
napnál nem régebbi b., adatvé-
delmi nyilatkozat, valamint a
helyi önkormányzatokról szóló
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1990. évi LXV. törvény 12. §
(4) pontjára vonatkozó nyilatko-
zat is.
Pc-f: Pálosi László polgármester
(a pályázatokat összefûzve, egy
eredeti és egy másolati példány-
ban, postai úton vagy személye-
sen kérik).
A képviselõ-testület tájékoztatja
a pályázókat, hogy a pályázatok
hiánypótlására nincs lehetõség, a
pályázati feltételek alól a képvi-
selõ-testület felmentést nem ad.

Igazgató

Balkány Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
4233 Balkány,
Rákóczi u. 8.
Tel.: (42) 561-000
Fax: (42) 561-073
E-mail:
balkany@balkany.hu

Szabolcs Vezér
Oktatási Központ
4233 Balkány,
Kossuth u. 5.
igazgató

Fõiskola, pedagó-
gus-munkakör betölté-
séhez szükséges
felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség, leg-
alább 10 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása

ÁEI: 2009. jan. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2014. júl. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ elsõ rendes képvise-
lõ-testületi ülés.
Csatolandó szakmai ön., egy hó-
napnál nem régebbi b., adatvé-
delmi nyilatkozat, valamint a
helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 12. §
(4) pontjára vonatkozó nyilatko-
zat is.
Pc-f: Pálosi László polgármester
(a pályázatokat összefûzve, egy
eredeti és egy másolati példány-
ban, postai úton vagy személye-
sen kérik).
A képviselõ-testület tájékoztatja a
pályázókat, hogy a pályázatok hi-
ánypótlására nincs lehetõség, a
pályázati feltételek alól a képvise-
lõ-testület felmentést nem ad.

Sajó-menti Szakkép-
zés-szervezési Társulás
Társulási Tanácsa
3525 Miskolc,
Városház tér 1.

Sajó-menti Szakkép-
zés-szervezési Társulás
igazgató
Feladata: irányítja a
munkaszervezet tevé-
kenységét, elõkészíti a
Társulási Tanács üléseit
és a napirendeket, végre-
hajtja a Társulási Tanács
döntéseit, gyakorolja a
munkáltatói jogokat a
munkaszervezet dolgo-
zói felett, felelõs a társu-
lás gazdálkodásáért.

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógiai
v., legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás 2013. nov. 30-ig
szól.
Pehi: 2008. nov. 30.
Csatolandó szakmai ön., köz-
jegyzõ által hitelesített om. is.
Információ beszerezhetõ a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat Hivatala Oktatási és
Mûvelõdési Fõosztályán
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Pc: meghirdetõ
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Zempléni Szakkép-
zés-szervezési Társulás
Társulási Tanácsa
3525 Miskolc,
Városház tér 1.

Zempléni Szakkép-
zés-szervezési Társulás
igazgató
Feladata: irányítja a
munkaszervezet tevé-
kenységét, elõkészíti a
Társulási Tanács üléseit
és a napirendeket, végre-
hajtja a Társulási Tanács
döntéseit, gyakorolja a
munkáltatói jogokat a
munkaszervezet dolgo-
zói felett, felelõs a társu-
lás gazdálkodásáért.

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógiai
v., legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás 2013. nov. 30-ig
szól.
Pehi: 2008. nov. 30.
Csatolandó szakmai ön., köz-
jegyzõ által hitelesített om. is.
Információ beszerezhetõ a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat Hivatala Oktatási és
Mûvelõdési Fõosztályán
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Pc: meghirdetõ

Perkáta Nagyközség
Önkormányzata
2431 Perkáta,
Szabadság tér 1.

ÁMK intézményvezetõ
(egyben az intézmény-
egységként mûködõ
ÁMK Hunyadi Mátyás
Általános Iskolájának
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézményének
intézményegység-igaz-
gatója)
2431 Perkáta,
Dózsa György u. 13.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
fõiskolai v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
szgy., elõny: közokta-
tás-vezetõi v., vezetõi
gyakorlat, közmûvelõ-
dési v.

ÁEI: 2009. márc. 1.
A megbízás 2014. júl. 1-jéig
szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
A pályázatnak ki kell terjednie
minden intézményegységre (is-
kola, óvoda, mûvelõdés).
Csatolandó szakmai ön. és adat-
védelmi nyilatkozat is.
szl: biztosítható.
f: Tel.: (25) 507-570
Fax: (25) 507-571
E-mail:
perkata.polghiv@invitel.hu
Pc: Somogyi Balázs
polgármester
(írásban, zárt borítékban)

Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb 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.

3560 OKTATÁSI KÖZLÖNY 31. szám



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 és dajka

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

1. 2. 3. 4.

Adony Város
Önkormányzat
Hóvirág Óvoda
2457 Adony,
Rákóczi u. 26.
Tel./fax: (25) 504-465,
(25) 504-466
E-mail:
hoviragovi@freemail.hu

2 fõ óvodapedagógus 1 fõ fõiskolai óvodape-
dagógusi v.,

1 fõ fõiskolai óvodape-
dagógusi, szociálpeda-
gógus vagy
gyermekvédelmi szak-
irányú v.

ÁEI: 2009. jan. 1.
Pc: Suszterné Kardos Györgyi

Molnár Mózes Általános
Mûvelõdési Központ
3987 Bodroghalom,
Szabadság u. 109.
Tel.: (47) 302-010

Molnár Mózes ÁMK
Felsõbereczki Tag-
intézmény Napközi
Otthonos Óvodája
3985 Felsõbereczki,
Kossuth u. 59.
óvodapedagógus (rész-
munkaidõs, heti 30 óra)

Óvodapedagógusi szak-
képzettség, legalább
3 év óvodapedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását kö-
vetõen azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejének lejártát követõ 15. nap.
Csatolandó szakmai ön. is.
tp., étkh., útiköltség-térítés, szl.
Pc: Molnár Mózes ÁMK
Leskó Andrásné igazgató

Debrecen, Áchim András
Utcai Óvoda
4030 Debrecen,
Áchim András u. 20–22.
Tel.: (52) 471-005

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. dec. 21.
Pbhi: 2008. dec. 16.
Pehi: 2008. dec. 18.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Kovács Gyuláné
óvodavezetõ

Százszorszép Óvoda
6087 Dunavecse,
Zrínyi u. 6.
Tel.: (78) 437-130

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Felsõfokú v., fõiskolai v. ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pc: Kerekné Markovits Julian-
na óvodavezetõ
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Belvárosi II. sz.
Integrált Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Radnóti Miklós u. 1.
Tel.: (92) 598-976
E-mail:
radnotiovi@t-online.hu

Óvodapedagógus Fõiskolai szintû óvoda-
pedagógusi v.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 5. napig.
Pc: Novákné Borsos Ildikó
óvodavezetõ.
Egy példányban, „Pályázat”
megjelöléssel

Karolina Óvoda
1113 Budapest,
Karolina út 64–72.
Tel./fax: 466-7358
E-mail:
karolina.ovoda@chel-
lo.hu

Dajka Dajka szakképesítés ÁEI: 2009. jan. 1.
Pc-f: Czárné Gergelyi Mária
óvodavezetõ
(postai úton vagy személyesen)
Tel.: 466-7358.

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

Dajka Dajka szakképesítés,
egészségügyi
alkalmasság

ÁEI: 2009. jan. 5.
3 hónap próbaidõ.
Pehi: 2008. dec. 17.
Csatolandó fényképes ön.,
b. is.
étkh.
Pc: Nádasi Péterné
intézményvezetõ

Pedagógus

Szoboszlói Úti
Általános Iskola
4031 Debrecen,
Szoboszlói út 3.
Tel.: (52) 412-838
Fax: (52) 533-045
E-mail:
titkar@szoboszloi-deb-
recen.sulinet.hu

Gyógytestnevelõ Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: dr. Pakurár Miklósné
igazgató

Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2700 Cegléd,
Kút u. 2.

Fuvolatanár
(félállás, határozott
idõre)

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2008. dec. 1.
f: P. Szabó Zoltánné igazgató
Tel.: (53) 311-590

Széchenyi István
Általános Iskola
2030 Érd,
Diósdi út 95–101.
Tel.: (23) 375-592

Németnyelv-tanár
(70%-os részállás)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal

matematika szakos
tanár (részállás)

ÁEI: megegyezés szerint

oktatástechnikus érettségi, elõny: editáló
programok ismerete,
mûszaki ismeretek

ÁEI: azonnal.
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Általános Iskola
és Óvoda
4565 Pusztadobos,
Petõfi S. u. 48.
Tel.: (45) 710-183
Fax: (45) 710-351

Tanító – napközis cso-
port vezetésére
(1 év határozott idõre)

Fõiskolai v., felhaszná-
lói szintû internetes al-
kalmazások,
B kategóriás
jogosítvány, magyar
állampolgárság

ÁEI: 2008. dec. 3.
Pbhi: 2008. dec. 1.
Pehi: 2008. dec. 2.
Személyes meghallgatást köve-
tõen a munkáltatói jogkör gya-
korlója dönt.
A munkáltató a pályázat érvény-
telenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
Pc: Fekete Miklós igazgató
(postai úton, a borítékon kérik
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számot:
SZI/R/4411/2/2008., valamint a
munkakör megnevezését:
tanító)

Tapolcai Általános
Iskola (Batsányi János
Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû
és Sportiskola
Tagintézménye)
8300 Tapolca,
Úttörõ u. 1–5.
Tel./fax: (87) 510-242

Angol anyanyelvi tanár
(feladata 1–8. évfolya-
mokon a két tanítási
nyelvû osztályokban
kb. 14 fõs csoportok-
ban angolórák megtar-
tása)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre,
2009. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2008. nov. 15.
Pehi: 2008. nov. 16.
Csatolandó szakmai ön. is.
f: Tel.: (87) 510-432,
(30) 902-9380
Pc: Bajner Imre igazgató
(írásban)

Egyéb

Nyírbogát Nagyközség
Önkormányzata
4361 Nyírbogát,
Hunyadi u. 7.
Tel.: (42) 286-215

Nyírbogát Nagyközség
Önkormányzata által
fenntartott Gyermekjó-
léti Szolgáltató
4361 Nyírbogát,
Béke tér 8.
családgondozó

Lényeges feladatok: a
gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben, va-
lamint a személyes gon-
doskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermek-
védelmi intézmények,
valamint személyes
szakmai feladatairól és
mûködési feltételeirõl
szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendeletben megha-
tározott családgondozói
tevékenység ellátása

A személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjó-
léti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai fel-
adatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
lékletének I/1. pontjá-
ban elõírt képesítés,
felhasználói szintû
MS Office-ismeret
(irodai alkalmazások)

Pbhi: 2008. nov. 25.
Pehi: 2008. dec. 20.
A közalkalmazotti jogviszony –
teljes munkaidõben – határozat-
lan idõre szól, újonnan létesített
jogviszony esetén – a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 21/A. §
(4) bekezdésében foglaltak kivé-
telével – 3 hónap próbaidõ kikö-
tésével.
Csatolandó szakmai ön., hiteles
om., adatvédelmi nyilatkozat is,
valamint nyilatkozat arról,
amely szerint a gyermekek vé-
delmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.
A képviselõ-testület fenntartja
magának a jogot, hogy megfele-
lõ pályázó hiányában a
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pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
f: Tel.: (42) 286-215-ös telefon-
számon.
Pc: Nyírbogát nagyközség jegy-
zõje.
A borítékra kérik ráírni:
„Családgondozó”

Fáy András Mezõgaz-
dasági, Közgazdasági
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
2119 Pécel,
Maglódi út 57.
Tel.: (28) 547-396,
547-406
E-mail:
faysuli@vnet.hu

Kollégiumvezetõ
(határozott idõre)

Egyetemi v., elõny:
sport, kulturális tevé-
kenységek szervezésé-
ben való jártasság,
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. dec. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtástól számított
10 napon belül.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Ivánkovicsné
Polmüller Brigitta igazgató
(postai úton, zárt borítékban,
1 példányban)
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

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

cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2005. december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõnek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gondol-
kodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

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: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-
ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

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

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

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

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

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

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

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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1920–1947

címû könyvét.

A magyar nemzet sorsfordulóit a XX. században négy dátum reprezentálja. 1920, 1947 a trianoni és a párizsi béke-
szerzõdés évei; 1956 a magyar forradalom világtörténelmi eseménye s 1989 az európai integrációs folyamat kezdõ
esztendeje. Az évszámok az európai történelem mikénti alakulásának is meghatározó terminusai.
A Sub clausula sorozat e kötete a két békeszerzõdés fõbb nemzetközi dokumentumainak bemutatására vállalkozott.
A jelentõs részben elsõként nyilvánosságra kerülõ források olyan tények, amelyek kommentárt nem igényelve ön-
magukért beszélnek. Facta loquntur, fama volat.
A jelenkori európai békék éve Magyarország számára a Trianon „kis palotától” a párizsi Quai de Orsayn fekvõ külügyi
palotáig töretlenül húzódik. Ezt példázzák a közzétett dokumentumok.

A kötet 1328 oldal terjedelmû, ára 9950 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 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 a

SUB CLAUSULA
1920–1947

címû, 1328 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9950 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz-
lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 25 200 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával, egy példány ára 735 Ft áfával.
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