
JOGSZABÁLY

Az oktatási és kulturális miniszter
28/2008. (X. 10.) OKM

rendelete
az Oktatási és Kulturális Minisztérium

szolgálati titokkörének megállapításáról

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 27. §-ának (4) bekez-
désében foglalt kötelezettség, és a Tvt. 6. §-a (1) bekezdé-
sének o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figye-
lemmel az adatvédelmi biztos véleményére is, az oktatási
és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a szerinti feladat-
körömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titok-
köri jegyzékét e rendelet melléklete szerint határozom meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatály-
ba. Ezzel egyidejûleg az Oktatási Minisztérium szolgálati

titokkörének megállapításáról szóló 28/2005. (IX. 28.)
OM rendelet és a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
rium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló
9/2000. (V. 19.) NKÖM rendelet hatályát veszti.

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

Melléklet
a 28/2008. (X. 10.) OKM rendelethez

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
szolgálati titokköri jegyzéke

1. Az írásbeli érettségi vizsgák központi feladatlapjai,
továbbá ezek javítási-értékelési útmutatói.

Érvényességi idõ: a nyilvánosságra hozatal napjáig,
de legfeljebb 6 évig.

2. Az Országos Képzési Jegyzék alapján az oktatási és
kulturális miniszter felelõsségébe tartozó szakképesítések
esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételei, közpon-
ti gyakorlati feladatai, valamint azok megoldásai.
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F E L H Í V Á S !
Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

és a 2009. évi elõfizetési árainkra
Tájékoztatjuk elõfizetõinket, hogy az Oktatási Közlöny 2009. január 1-jétõl változatlan tartalommal Oktatási

és Kulturális Közlöny címmel jelenik meg. A közlési és elõfizetési feltételek ugyancsak változatlanok maradnak.



Érvényességi idõ: a nyilvánosságra hozatal napja,
de legfeljebb 6 év.

3. A védelmi felkészítés és a honvédelmi felkészüléssel
kapcsolatos feladatok minisztériumi tervezési és felkészü-
lési feladataival kapcsolatos adatok – beleértve a kataszt-
rófák elleni védelmi és a polgári védelmi feladatokat is –,
amelyek nem tartalmaznak államtitkot.

Érvényességi idõ: 15 év.

4. A fegyveres õrséggel kapcsolatos, annak rendelteté-
sét, mûködését felfedõ adat, ha az államtitoknak nem
minõsül.

Érvényességi ideje: 20 év.

5. A közgyûjtemények biztonsági rendszereire, a felbe-
csülhetetlen értékû mûkincsek, történelmi emlékek õrzé-
sére, védelmére készült dokumentációk, amennyiben
államtitoknak nem minõsülnek, vagy államtitkot nem tar-
talmaznak.

Érvényességi ideje: 20 év.

HATÁROZAT

A miniszterelnök
70/2008. (X. 3.) ME

határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl és fõiskolai rektor

megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogköröm-
ben, az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére

dr. Dolhai Lajost,

– 2008. november 1-jei hatállyal –

fõiskolai tanárrá kinevezem, és

az Egri Hittudományi Fõiskolán

– a 2008. november 1-jétõl 2014. augusztus 31-éig ter-
jedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Közlemény
a XIII. Országos Arany János Vers- és Prózamondó Verseny meghirdetésérõl

A vasvári Kardos László Általános Iskola magyar nyelvi szakmai munkaközössége országos vers- és prózamondó
versenyt hirdet az alábbi témakörökben és kategóriákban:
I. témakör 13–15 éveseknek: Arany János költeményei vagy XX. századi költõk lírai alkotásai
II. témakör 10–12 éveseknek: A reneszánsz korát idézõ mondák vagy azok részletei.

A választott mû idõtartama mindkét témakörben maximum 5 perc.
A verseny idõpontja: 2009. március 6. (péntek).
Helyszín: Kardos László Általános Iskola, Vasvár.
A versenyre bármilyen iskolatípusból lehet jelentkezni, témakörönként 2-2 fõvel.
A jelentkezéseket 2009. január 30-ig várjuk.
Elérhetõségeink:
– telefon: (94) 573-100
– fax: (94) 573-101
– e-mail: iskola@kardos-vasvar.sulinet.hu.

Horváthné Tóth Mária s. k.,
igazgató



Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet az
AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM
elnöki tisztségének betöltésére

Az elnök feladata: a centrumot alkotó egységek tevékenységének összehangolása, felügyelete, fejlesztésére vonatkozó
koncepciók kialakítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, mûködési rendjének biztosítása, a
rendelkezésre álló költségvetési és más források felhasználásának felügyelete.
Pályázatot nyújthatnak be – az Agrártudományi Centrum mûködési rendjének 10. § (1) bekezdése alapján – a Pannon
Egyetem Georgikon Kar, a Burgonyakutatási Központ, a Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet, Badacsony és a
Regionális Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Központ teljes munkaidõben foglalkoztatott magyar állampolgárságú
vezetõ oktatói, tudományos fokozattal rendelkezõ munkatársai.
A pályázó rendelkezzék az agráriumhoz kapcsolódó egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, egy idegen
nyelvbõl középfokú komplex típusú nyelvvizsgával, többéves vezetõi tapasztalattal.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28. napjáig kerül sor.
Az elnöki megbízás 2009. március 1. napjától legfeljebb 5 évre szól.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatos információk, formanyomtatványok a Pannon Egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási
Igazgatóságán szerezhetõk be [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
ANGOL-AMERIKAI INTÉZETÉBEN
teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata az anglisztika–amerikanisztika alapszakon, az anglisztika diszciplináris és tanár
mesterszakokon, valamint a fordító és tolmács mesterképzésben elõadások és szemináriumok tartása nyelvészeti,
alkalmazott nyelvészeti és interkulturális témakörökben. Legyen jártas az EU diplomáciai, jogi, politikai,
tömegkommunikációs kontextusaiban, mind az angolszász, mind a frankofon világ szempontjából. Minõsített oktatótól
elvárható szinten vegyen részt az intézet kutatómunkájában, nemzetközi kapcsolatainak ápolásában. Kapcsolódjon be a
releváns doktori iskola munkájába.
A pályázó rendelkezzék angol és francia nyelv és irodalom szakos egyetemi oklevéllel, alkalmazott nyelvészeti
tudományos minõsítettséggel, vezetõ oktatói szintû publikációs tevékenységgel és legalább tízéves felsõoktatási
gyakorlattal. További idegen nyelv dokumentált ismerete elõnyt jelent.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata az anglisztika–amerikanisztika alapszakon, valamint az anglisztika diszciplináris
és tanár mesterszakokon elõadások és szemináriumok tartása irodalomelméletbõl és a korai angol irodalomból, különös
tekintettel a XVI–XVIII. századra. Minõsített oktatótól elvárható szinten részt kell vennie az intézet angol
irodalomtudományi kutatásaiban és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában. Végzettsége szerint is képesnek kell lennie
arra, hogy részt vegyen a magyar ajkú irodalomtudományi doktori iskola mûködtetésében.
A pályázó rendelkezzék angol és magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi oklevéllel, irodalomtudományi tudományos
minõsítettséggel, vezetõ oktatói szintû publikációs tevékenységgel és legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal.
További idegen nyelv dokumentált ismerete elõnyt jelent.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
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A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

teljes munkaidejû egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata az anglisztika–amerikanisztika alapszakon, valamint az anglisztika diszciplináris
és tanár mesterszakokon elõadások és szemináriumok tartása alkalmazott nyelvészeti, nyelvpolitikai, valamint amerikai
kultúrtörténeti témakörökben. Minõsített oktatótól elvárható szinten vegyen részt az intézet alkalmazott nyelvészeti és
civilizációtörténeti kutatásaiban, valamint nemzetközi kapcsolatainak ápolásában. Kapcsolódjon be a releváns doktori
iskola munkájába.
A pályázó rendelkezzék angol nyelv és irodalom szakos egyetemi oklevéllel, alkalmazott nyelvészeti tudományos
minõsítettséggel, vezetõ oktatói szintû publikációs tevékenységgel és legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal.
További idegen nyelv dokumentált ismerete elõnyt jelent.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN (Pápa)
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezett docens feladatai: szemináriumok és elõadások vezetése a pedagógia BA- és neveléstudományi MA-szakon,
valamint részvétel a Doktori Iskola munkájában. Feladata továbbá a Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont kutatásaiban
való részvétel, az oktatói-kutatói utánpótlás nevelése és a neveléstudományi MA-szak szakvezetõi teendõinek ellátása.
A pályázóval szembeni követelmények: a pályázó rendelkezzék PhD-fokozattal neveléstudományból, legalább tízéves
felsõoktatási oktatói gyakorlattal, vezetõ oktatótól elvárható szintû, nemzetközileg elismert publikációs tevékenységgel.
Habilitáció elõnyt jelent.
A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Gazdaságtan Tanszékére
teljes munkaidejû egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elsõsorban a marketing tantárgyak alap- és mesterszakokon történõ oktatása, azok
folyamatos továbbfejlesztése, szakterületén hazai és nemzetközi kapcsolatépítés és kutatások szervezése (különös tekintet-
tel a szolgáltatásmarketing-kutatásokra), az engedélyeztetés elõtt álló Kereskedelem és marketing szak gondozásával kap-
csolatos feladatok ellátása.
A pályázó rendelkezzék közgazdasági egyetemi végzettséggel, tudományos (PhD) fokozattal, szakmai és felsõoktatási
gyakorlattal, továbbá legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával.
A kinevezés 2009. március 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].
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Számvitel és Controlling Tanszékére
teljes munkaidejû egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladatai: részvétel az alap- és mesterképzésben a nemzetközi és hitelintézeti számvitel, az
ellenõrzés és könyvvizsgálat terület tantárgyainak oktatásában, tananyagainak kialakításában, diplomadolgozati témák
vezetése, kutatási feladatok ellátása és szervezése, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása a Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok és az Accounting címû tárgyaknál.
A pályázó rendelkezzék közgazdaság-tudományi egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, többéves felsõokta-
tási gyakorlattal, a számvitel és könyvvizsgálat területén hazai és nemzetközi tapasztalattal, a számvitel és könyvvizsgá-
lat témakörében elõadói szintû angol szakmai nyelvtudással, egy másik idegen nyelvbõl államilag elismert középfokú
komplex nyelvvizsgával. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a hitelintézetek ellenõrzése területén szerzett tapasztalat.
A kinevezés 2009. március 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

Számvitel és Controlling Tanszékére
teljes munkaidejû egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladatai: részvétel az alap- és mesterképzésben a számviteli és controlling terület
tantárgyainak oktatásában, tananyagainak kialakításában, diplomadolgozati témák vezetése, kutatási feladatok ellátása
és szervezése, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása e területeken.
A pályázó rendelkezzék közgazdásztanári egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, többéves felsõoktatási és
legalább ötéves vezetõi gyakorlattal, jelentõs publikációs tevékenységgel a számvitel és controlling területén, két idegen
nyelvbõl államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent az EU pályázati
projektek menedzselése területén szerzett tapasztalat.
A kinevezés 2009. március 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

MÛSZAKI INFORMATIKAI KARON
dékánhelyettesi tisztség betöltésére

A kinevezendõ dékánhelyettes feladata – a kar dékánjával együttmûködve és az általa meghatározott feladatmeg-
osztásban – a kar tudományos feladatai teljesítésének felügyelete.
A dékánhelyettesi megbízás 2009. március 1-jétõl 2011. szeptember 30-ig szól.
Pályázatot a kar fõállású vezetõ oktatója nyújthat be.
A pályázó rendelkezzen többéves oktatói, oktatásszervezési és kutatói tapasztalattal, rendelkezzék angol nyelvbõl
tárgyalási szintû nyelvismerettel, jelentõs nemzetközi tudományos tevékenységgel és lehetõleg MTA doktora címmel.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236], szakmai információk a kar titkárságán
[telefon: (88) 624-021] szerezhetõk be.
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egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata az egészségügyi informatika szakterület interdiszciplináris alapozó tantárgyainak
kidolgozásában és oktatásában való részvétel. Feladata részét képezi továbbá a bioelektromos képalkotás kardiológiai és
neurológiai alkalmazásához kapcsolódó kutatások végzése.
A pályázó rendelkezzék orvosi végzettséggel, PhD-fokozattal, nemzetközi szintû tudományos publikációs tevékeny-
séggel, legalább 6 év egyetemi oktatási gyakorlattal, nemzetközi kutatási tapasztalatokkal, angol nyelvbõl elõadói szintû
nyelvismerettel, jó elõadókészséggel.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236], szakmai információk a kar titkárságán
[telefon: (88) 624-021] szerezhetõk be.

egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett fõállású egyetemi docens feladata oktatási és tudományos munka végzése a mûszaki informatika
tématerületén, TDK-, diploma- és doktori munkák vezetése, valamint aktív részvétel a hazai és a nemzetközi
tudományos közéletben.
A pályázó rendelkezzék PhD-fokozattal vagy tudomány kandidátusa címmel informatikai tudományterületen, legalább
6 év egyetemi oktatási gyakorlattal, nemzetközi kutatási tapasztalatokkal, angol nyelvbõl elõadói szintû nyelvismerettel,
jó elõadókészséggel és színvonalas publikációs tevékenységgel.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236], szakmai információk a kar titkárságán
[telefon: (88) 624-021] szerezhetõk be.

tudományos fõmunkatársi állás betöltésére

A kinevezendõ tudományos fõmunkatárs feladata: kutatások végzése a kar profiljához tartozó területen, projektek
pályázati anyagának elõkészítésében, és azok elnyerése esetén a megvalósításban való közremûködés.
A pályázó rendelkezzék PhD-fokozattal matematikai tudományokból, jelentõs nemzetközi publikációs tevékenységgel,
angol nyelvû elõadói készséggel, valamint pályázati támogatással.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. február 28-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236], szakmai információk a kar titkárságán
[telefon: (88) 624-021] szerezhetõk be.

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
MOZGÁSSZERVI SEBÉSZETI INTÉZET
Traumatológiai Klinikai Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven; részvétel az oktató-nevelõ,
gyógyító- és kutatómunkában; részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, sebészet, kézsebészet és balesetsebészet szakvizsga,
doktori (PhD) fokozat, habilitáció vagy a Habitusvizsgáló Bizottság által megállapított szakmai és tudományos mini-
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mumkövetelmények teljesítése, angol és német nyelven elõadói és vitakészség, legalább 15 éves oktatói gyakorlat, hazai
és nemzetközi szinten való elismertség. A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer
egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. július 1.

SZEMÉSZETI KLINIKÁHOZ
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz elõadások tartása magyar, német és angol nyelven; részvétel az
oktató-nevelõ, gyógyító- és kutatómunkában; részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, szemészet szakvizsga, doktori (PhD) fokozat, habilitá-
ció vagy a Habitusvizsgáló Bizottság által megállapított szakmai és tudományos minimumkövetelmények teljesítése, an-
gol és német nyelven elõadói és vitakészség, legalább 15 éves oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten való elis-
mertség. A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó
elõírásainak.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. július 1.

SZÜLÉSZETI ÉS NÕGYÓGYÁSZATI KLINIKÁHOZ
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz elõadások tartása magyar és angol nyelven; részvétel az oktató-nevelõ,
gyógyító- és kutatómunkában; részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, szülészet-nõgyógyászat szakvizsga, doktori (PhD) fo-
kozat, habilitáció, angol nyelven elõadói és vitakészség, legalább 15 éves oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség. A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre
vonatkozó elõírásainak.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. július 1.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékére
részmunkaidõs egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a kommunikáció- és médiatudomány BA- és MA-, valamint a mozgókép- és
médiakultúra MA-szakok oktatásában való részvétel, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása, részvétel a PhD-oktatásban és a
doktori cselekményekben, tanszéki kutatások folyamatos létrehozása és irányítása. A kinevezendõ egyetemi docens
feladata lesz a közösségkutatással, a kommunikáció- és kultúrakutatás módszertanával, a vizualitás társadalmi-kulturális
dimenzióival kapcsolatos tantárgyak oktatása, a vonatkozó tantervek és tananyagok fejlesztése, szakirányú kutatások
megtervezése és kivitelezése. A kinevezendõ egyetemi docens egyik legfontosabb feladata a tanszék nemzetközi
kapcsolatainak folyamatos kiépítése, a hazai és nemzetközi intézményekkel közös pályázati lehetõségek felkutatása és
megvalósítása.
A pályázó feleljen meg a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak, ren-
delkezzen PhD-fokozattal, angol és/vagy német nyelvbõl minimum középfokú nyelvvizsgával, jelentõs tapasztalattal a
kommunikáció- és médiatudomány oktatásában. A pályázótól elvárt a komoly – nemzetközileg is értékelhetõ – publiká-
ciós teljesítmény (fõleg a kommunikáció- és kultúrakutatás módszertanát, a közösségkutatást, a vizualitás kulturális-tár-
sadalmi dimenzióit illetõen), valamint a folyamatos és magas szintû, jól dokumentált kutatómunka. A pályázó rendel-
kezzen élõ szakmai kapcsolatokkal a kommunikáció- és kultúrakutatás területén tevékenykedõ hazai és nemzetközi
intézményekkel. Elõnyt jelentenek a munkakör betöltésében az akadémiai szférával kiépített szakmai és intézményes
kapcsolatok.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. szeptember 1.
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részmunkaidõs egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a kommunikáció- és médiatudomány BA- és MA-, valamint a mozgókép- és
médiakultúra MA-szakok oktatásában való részvétel, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása (fõként az interkulturális
kommunikáció területén), részvétel a PhD-oktatásban és a doktori cselekményekben, tanszéki kutatások folyamatos
létrehozása és irányítása. A kinevezendõ egyetemi docens feladata lesz az interkulturális kommunikációval kapcsolatos
tantárgyak oktatása, a vonatkozó tantervek és tananyagok fejlesztése, a szakirányú kutatások megtervezése és
kivitelezése. A kinevezendõ egyetemi docens egyik legfontosabb feladata a tanszék nemzetközi kapcsolatainak
folyamatos kiépítése, a hazai és nemzetközi intézményekkel közös pályázati lehetõségek felkutatása és megvalósítása.
A pályázó feleljen meg a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak, ren-
delkezzen PhD-fokozattal, angol és/vagy német nyelvbõl minimum középfokú nyelvvizsgával, jelentõs tapasztalattal a
kommunikáció- és médiatudomány oktatásában. A pályázótól elvárt a komoly – nemzetközileg is értékelhetõ – publiká-
ciós teljesítmény (fõleg a kommunikáció- és kultúrakutatás módszertanát, az interkulturális kommunikáció tárgykörét il-
letõen), valamint a folyamatos és magas szintû, jól dokumentált kutatómunka. A pályázó rendelkezzen élõ szakmai kap-
csolatokkal a kommunikáció- és kultúrakutatás területén tevékenykedõ hazai és nemzetközi intézményekkel. Elõnyt
jelentenek a munkakör betöltésében az akadémiai szférával kiépített szakmai és intézményes kapcsolatok.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. szeptember 1.

NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET
Romológia és Nevelésszociológia Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens vegyen részt a területi társadalmi ismeretek, demográfia, kisebbségvédelem és egyéb
szociológiai tárgyak oktatásában, kutatásában és fejlesztésében; dolgozzon ki megfelelõ tananyagokat a romológia alap-
képzés, valamint a romológia bölcsész és romológiatanár mesterképzés részére az aktuális hazai és európai népesedési
problémák, társadalmi ismeretek, kisebbségvédelmi témakörökben; járuljon hozzá a tanszék nemzetközi kapcsolatainak
kiszélesítéséhez, valamint a tanszéki igényeknek megfelelõen vegyen részt a tanszék tudományos profiljának alakításá-
ban. Feladata még doktoranduszok vezetése, szakdolgozatok irányítása, szigorlati bizottságban való részvétel, közre-
mûködés doktori cselekményekben. Kötelessége a magas szintû, rendszeres, jelentõs publikációk és egyéb tudományos
tevékenységek formájában megjelenõ folyamatos kutatói munka végzése.
A pályázó vegyen részt a Társadalom és Oktatás Neveléstudományi Doktori Iskola oktatói-kutatói tevékenységében.
A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásai-
nak, PhD-fokozattal, kutatói gyakorlattal, pályázatírói sikerességgel, jelentõs publikációs listával, idegen nyelvû publi-
kációkkal, angol középfokú nyelvvizsgával, oktatói tapasztalattal kell rendelkeznie a Neveléstudományi Intézetben, il-
letve feltétel még a 2008/2009-es tanévben elkezdett habilitációs eljárás. Elõny a Társadalom és Oktatás
Neveléstudományi Doktori Iskola oktatói-kutatói tevékenységében való részvétel.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. szeptember 1.

Nevelés- és Mûvelõdéstörténeti Tanszékére
részmunkaidõs egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások és szemináriumok tartása az alap- és mesterképzésben, valamint a
doktori képzésben, különös tekintettel a nevelésszociológia, oktatási rendszerek összehasonlító elemzése, oktatás-gaz-
daságtan, kutatásmódszertan tárgyakban. Járuljon hozzá a tanszék nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítéséhez, valamint
a tanszéki igényeknek megfelelõen vegyen részt a tanszék tudományos profiljának alakításában. Feladata még dokto-
randuszok vezetése, szakdolgozatok irányítása, szigorlati bizottságban való részvétel, közremûködés doktori cselekmé-
nyekben. Kötelessége a magas szintû, rendszeres, jelentõs publikációk és egyéb tudományos tevékenységek formájában
megjelenõ folyamatos kutatói munka végzése.
A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásai-
nak, neveléstudományi PhD-fokozattal, angol és/vagy német nyelv ismeretével, legalább egy felsõfokú nyelvvizsgával,
kutatói gyakorlattal, pályázatírói sikerességgel, jelentõs publikációs listával, idegen nyelvû publikációkkal, oktatói-ku-
tatói tapasztalattal kell rendelkeznie a Neveléstudományi Intézetben, illetve elvárt a 2008/2009-es tanévben elkezdett
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habilitációs eljárás. Elõny a Társadalom és Oktatás Neveléstudományi Doktori Iskola oktatói-kutatói tevékenységében
való részvétel.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. szeptember 1.

Politikai Tanulmányok Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az egyetemi foglalkoztatási követelményrendszer alapján: részvétel az
oktatásban (PhD, nappali és levelezõ szinteken), új kurzusok kidolgozása és tartása, a tanszék kutatói és oktatói
tevékenységében aktív részvétel; szakmai, nemzetközi és hazai konferenciákon való elõadás tartása, illetve ezek
szervezése. Feladata elsõsorban a civil társadalom, civil szervezetek területén szerzett tudományos tapasztalatainak
átadása, a helyi politika, önkormányzatiság témakörében, illetve módszertani ismeretek oktatása.
A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásai-
nak. A pályázó rendelkezzen szociológiai végzettséggel, politológiai PhD-vel, a habilitációhoz szükséges tudományos
tevékenységgel, oktatói és kutatásirányítási tapasztalatokkal, a tudományos közéletben való aktív részvétellel, széles
körû szakmai elismertséggel, angol tárgyalóképes nyelvtudással. Elõny, ha országos tudományos díjjal vagy ösztöndíjjal
rendelkezik.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. május 1.

Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a szociális munka fõbb területei és módszerei, a klinikai és közösségi szociális
munka kvalitatív kutatásának módszerei, a tartalomelemzés, a szakmai készségfejlesztés, a diszkurzív szuicidológia, a
bevezetés a pszichológiába szociális munkások számára, s a komplex addiktológiai modul tárgyak oktatása és
tananyagfejlesztése.
A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásai-
nak, rendelkezzen legalább nyolcéves felsõoktatásban szerzett oktatási tapasztalattal, megkezdett habilitációs eljárással,
erõforrás- és szakmai program tervezés-szervezési, a tehetséggondozás és nevelés terén gyakorlati tapasztalatokkal,
felsõfokú angolnyelv-tudással.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. szeptember 1.

egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata kutatómunkán alapuló folyamatos tananyagfejlesztés, elõadások tartása a kö-
vetkezõ témakörök keretében: a társadalom és a gazdaság összefüggései; a szociális kérdések ökonómiai szempontjai; a
szociális gazdaság foglalkoztatási és jövedelemszerzési lehetõségek bõvítésében játszott szerepvállalása; a szociális/jó-
léti szolgáltatások és intézmények menedzselésének kérdései, feltételei és lehetõségei; az államháztartás, a kormányzati
gazdaságpolitika jóléti gazdaságtani vonatkozásai; az európai értelemben vett jólétiség; az EU foglalkoztatás- és szociál-
politikája; továbbá részvétel a hallgatói terepgyakorlatok szervezésében és a hozzájuk tartozó kiscsoportos terepgyakor-
lati kurzusok vezetésében s a hallgatói tehetséggondozásban.
A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásai-
nak, rendelkezzen legalább nyolcéves felsõoktatásban szerzett oktatási tapasztalattal, társadalmi/civil szervezetek, illet-
ve jóléti/szociális szolgáltatások és intézmények keretei között szerzett szakmai tapasztalatokkal, európai uniós ismere-
tekkel, megindított habilitációs eljárással, középfokú angolnyelv-ismerettel, hazai és európai uniós támogatási rendsze-
rekhez tartozó, pályázati munkán alapuló szakmai programok és projektek önálló tervezésében és szervezésében való
jártassággal.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. szeptember 1.
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Szociológiai Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: vegyen részt a tanszék által oktatott társadalomszerkezeti tárgyak (pl. sze-
génység és társadalmi egyenlõtlenségek) oktatásában és fejlesztésében; a szociológia és társadalomismeret alapképzés
és mesterképzés részére az aktuális hazai és európai népesedési problémák témakörében megfelelõ tananyagot dolgoz-
zon ki; járuljon hozzá a tanszék nemzetközi kapcsolatainak kiszélesítéséhez, és hogy a tanszéki igényeknek megfelelõen
vegyen részt a tanszék tudományos profiljának alakításában.
A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásai-
nak. A pályázó rendelkezzen legalább nyolc év oktatási tapasztalattal és egyéb önálló szakirányú tevékenységgel, empi-
rikus társadalomkutatási elemzési ismeretekkel, szaktudományos tevékenységgel, legyen jártas diplomamunkák vezeté-
sében, rendelkezzen széles körû hazai és nemzetközi publikációs tapasztalattal, legyen aktív tagja hazai és nemzetközi
tudományos társaságoknak. Rendelkezzen legalább egy C típusú középfokú nyelvvizsgával, ugyanakkor elõnyt jelent az
aktív nyelvtudás a nemzetközi konferenciákon való részvételével, és ha angol vagy egyéb idegen nyelven tett publiká-
cióval rendelkezik.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. május 1.

TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
Ókortörténeti Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások és szemináriumok tartása az õstörténet tárgykörében az alap- és
mesterképzésben, valamint a doktori képzésben (különös tekintettel a közel-keleti és európai neolitikumra), részvétel a
tanszéki oktató- és tudományos munka szervezésében (elsõsorban a levelezõ képzésben), rendszeres és magas
színvonalú publikációs tevékenység.
A pályázó feleljen meg legalább a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer 63. §-ában elõírt szakmai és tudományos
minimumkövetelményeknek, különös tekintettel az oktatásban szerzett szakmai tapasztalatra, megfelelõ publikációs
tevékenységre és a szakmai-közéleti elismertségre. Elõnyt jelent a már megszerzett habilitált doktori cím, az oktatás-
szervezési és vezetési gyakorlat, a szakterület anyagának tartalmi és módszertani korszerûsítése (jegyzet, tankönyv,
szakkönyv írása), a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegû részvétel doktori képzésben (PhD-témave-
zetés).
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. május 1.

részmunkaidõs egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elõadások és szemináriumok tartása a görög–római történelem tárgykörében az
alap- és mesterképzésben, valamint a doktori iskolában tanuló történészhallgatók számára, és részvétel az egyéb tanszéki
oktatási feladatok ellátásában (levelezõ képzés, szakdolgozati és tudományos diákköri témavezetés stb.).
A sikeres pályázat elõfeltétele legalább tízéves oktatási gyakorlat, folyamatos, publikációkkal igazolt kutatási tevékeny-
ség és a habilitáció megléte. A pályázó feleljen meg legalább a Foglalkoztatási követelményrendszer 63. §-ában elõírt
szakmai és tudományos minimumkövetelményeknek, különös tekintettel az oktatásban szerzett szakmai tapasztalatra,
megfelelõ publikációs tevékenységre és a szakmai-közéleti elismertségre. Elõnyt jelent az oktatásszervezési és vezetési
gyakorlat, a szakterület anyagának tartalmi és módszertani korszerûsítése (jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása), a dok-
torjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegû részvétel a doktori képzésben (PhD-témavezetés).
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. május 1.
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FELNÕTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERÕFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR

ANDRAGÓGIA INTÉZETÉHEZ

egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az Andragógiaelmélet és -történet, Felnõttképzés és emberierõforrás-fejlesztés
elmélete, Szervezés és vezetéselmélet, a Pedagógia alapjai, Neveléstan, Didaktika és Nevelés és mûvelõdésfilozófia
címû tantárgyak elõadása, illetve szemináriumainak tartása, valamint az intézetigazgató által megjelölt egyéb oktatási
feladatok elvégzése; a kulturális és oktatási tevékenységek magyarországi és európai szabályozási hátterének vizsgálata,
különös tekintettel az akkreditációra, a minõségbiztosításra, a tanulási hajlandóság motiválására és a motiváltság fenn-
tartására, továbbá az intézetigazgató által megjelölt kutatási feladatok elvégzése; az Andragógia Intézet gondozásában
lévõ alap- és mesterszakok, felsõfokú akkreditált szakképzések és szakirányú továbbképzések fejlesztése.

Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, pedagógia-elõadó, valamint kulturális menedzser szakon tudományegyetemi vég-
zettség, a neveléstudomány területén szerzett PhD-fokozat, legalább tízéves felsõoktatási és kutatási gyakorlat, egy ide-
gen nyelv elõadói, illetve oktatási szintû ismerete, szakmai és tudományos kapcsolatok bel- és külföldön, szakmailag el-
ismert és dokumentált publikációs tevékenység. A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelmény-
rendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak. Mivel a munkavégzés helye Zalaegerszeg lesz, a pályázónak
zalaegerszegi állandó lakással kell rendelkeznie.

Az állás betöltésének idõpontja: 2009. március 1.

POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR

ÉPÍTÉSZ SZAKMAI INTÉZET

Épületszerkezettan Tanszékére

egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: az Épületszerkezettan címû tantárgy komplex oktatása; kutatás az ökológikus
építészet, energia-desing és fenntartható építészet terén; folyamatos publikálás, jegyzetírás a posztfosszilis építészeti
szerkezeti megoldások területén; tudományos diákköri munkákban és DLA-képzésben oktatási, témafelelõsi, konzulen-
si és opponensi feladatok ellátása; a kari és tanszéki közéletben való részvétel.

Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, szakirányú egyetemi végzettség, DLA-fokozat és habilitáció, képesség idegen
nyelvû elõadások tartására (legalább középfokú nyelvvizsga), legalább nyolc év idõtartamú felsõoktatásban szerzett ok-
tatási gyakorlat. Elõnyt élveznek azok a pályázók, akik külföldi szakmai gyakorlattal rendelkeznek. A pályázónak meg
kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak.

Az állás betöltésének idõpontja: 2009. március 1.

egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: az Épületszerkezettan címû tantárgy oktatása; elõadások, gyakorlatok tartása
és vezetése; tudományos diákköri munkákban és DLA-képzésben oktatási, témavezetõi, konzulensi és opponensi
feladatok ellátása; folyamatos publikálás, jegyzetírás; a kari és tanszéki közéletben való részvétel.

Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, szakirányú egyetemi végzettség, DLA-fokozat, képesség idegen nyelvû elõadá-
sok tartására (legalább középfokú nyelvvizsga), legalább nyolc év idõtartamú felsõoktatásban szerzett oktatási gyakor-
lat. Elõnyt élveznek azok a pályázók, akik külföldi szakmai gyakorlattal, meglévõ, újkori lakóépületek rekreációjában
való jártassággal rendelkeznek. A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi
docensekre vonatkozó elõírásainak.

Az állás betöltésének idõpontja: 2009. március 1.
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egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: az Épületszerkezettan címû tantárgy oktatása; elõadások tartása, gyakorlatok
vezetése; tudományos diákköri munkákban és DLA-képzésben oktatási, témavezetõi, konzulensi és opponensi feladatok
ellátása; folyamatos publikálás, jegyzetírás; a kari és tanszéki közéletben való részvétel.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, szakirányú egyetemi végzettség, DLA-fokozat, képesség idegen nyelvû elõadá-
sok tartására (legalább középfokú nyelvvizsga), legalább nyolc év idõtartamú felsõoktatásban szerzett oktatási gyakor-
lat, jelentõs építész alkotói, szakmai-mûvészeti gyakorlat, munkásság. A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoz-
tatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. március 1.

Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a Tervezési ismeretek, Épületszerkezeti tervezés és az Ökoépítészet tantárgy-
csoportjainak oktatása, elõadások tartása, gyakorlatok vezetése; a tanszéken folyó oktatási, kutatási folyamatokban való
részvétel; az oktatott szakterület anyagának folyamatos fejlesztése és korszerûsítése; a kari és tanszéki közéletben való
részvétel.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, szakirányú egyetemi végzettség, DLA-fokozat, képesség angol és német nyelvû
elõadások tartására (legalább középfokú nyelvvizsga), legalább nyolc év idõtartamú felsõoktatásban szerzett oktatási
gyakorlat. A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó
elõírásainak.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. március 1.

egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: az Ábrázoló Geometria címû tantárgy elõadásainak tartása, gyakorlatok veze-
tése; a tanszéken folyó oktatási, kutatási folyamatokban való részvétel; a szakterülethez tartozó TDK témáinak szervezé-
se és irányítása; a DLA-képzésben témavezetõi feladatok ellátása; az oktatott szakterület folyamatos fejlesztése; a kari és
tanszéki közéletben való részvétel.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, építészmérnöki egyetemi végzettség, DLA-fokozat, képesség idegen nyelvû elõ-
adások tartására (legalább középfokú nyelvvizsga), legalább nyolc év idõtartamú felsõoktatásban szerzett oktatási gya-
korlat. A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó
elõírásainak.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. március 1.

Környezetmérnöki Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: környezetvédelemmel összefüggõ szakmai tantárgyak elméleti és gyakorlati
oktatása (Méréstechnika, Energetika és hulladékégetés, Hõtan, Zaj- és rezgésvédelem, Épületenergetikai szimulációs
programok stb.); kapcsolattartás szakmai gazdálkodószervezetekkel, szakemberekkel; a Környezetmérnöki Tanszék
tevékenységéhez kapcsolódó szakmai bemutatók szervezése; PR-tevékenység; tudományos kutatói és publikációs
tevékenység elsõsorban idegen nyelven; szükség szerint idegen nyelvû elõadások tartása.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, okleveles gépészmérnök egyetemi végzettség, valamint klímatechnológiai szak-
mérnöki képesítés, kandidátusi vagy PhD-fokozat, a szakterületen legalább tízéves szakmai és oktatási gyakorlat, felsõ-
oktatásban szerzett gyakorlat, legalább egy világnyelven tárgyalóképesség (legalább egy nyelvbõl középfokú nyelvvizs-
ga). A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó
elõírásainak.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. március 1.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI INTÉZETÉHEZ
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Matematikai és Informatikai Intézet valamennyi szakágában, a BSc- és
MSc-képzésben, nappali és levelezõ tagozaton a sztochasztikus programozás, valószínûségszámítás, adatbázisok
tantárgy oktatása, vizsgáztatás, a tananyag szükségszerû frissítése és átalakítása, választható kurzusok meghirdetése és
megtartása, közremûködés a szervezeti egység kutatásaiban, rendszeres publikálás, a szakirányú tudományos diákköri
tevékenység beindítása, az oktatói és tudományos utánpótlás nevelése, nemzetközi kapcsolatok ápolása és fejlesztése az
operációkutatás tudományterületén.
Pályázati feltételek: matematikus vagy matematikatanár alapdiploma, operációkutatás szakterület, legalább nyolc év
egyetemi oktatási vagy kutatói gyakorlat a sztochasztikus programozás, operációkutatás, valószínûségszámítás, adatbá-
zisok tantárgyak keretében, középfokú angolnyelv-ismeret és angol nyelvû elõadói gyakorlat, nemzetközileg elismert
tudományos tevékenység, PhD-fokozat, habilitáció. A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási
követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak.

TESTNEVELÉS ÉS SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉHEZ
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézet valamennyi szakágában, a BSc- és MSc-képzésben, nappali és
levelezõ tagozaton játékok, szabadidõs játékok, játékmester- és animációkurzusok, illetve pedagógiai tárgyak oktatása.
Feladata továbbá a felsorolt tantárgyakban, kurzusokban vizsgáztatás, a tananyag szükségszerû frissítése és átalakítása,
választható kurzusok meghirdetése és megtartása, közremûködés a szervezeti egység kutatásaiban, rendszeres publi-
kálás, a szakirányú tudományos diákköri tevékenység beindítása, az oktatói és tudományos utánpótlás nevelése,
nemzetközi kapcsolatok ápolása és fejlesztése a sporttudományok területén.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, testnevelõ-tanári diploma, PhD-fokozat, a felsõoktatásban legalább tízéves
oktatási és vizsgáztatási gyakorlat a felsorolt tárgyak keretében, középfokú angol- vagy németnyelv-ismeret, elismert
tudományos tevékenység.
A pályázónak meg kell felelnie a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó
elõírásainak.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. március 1.

A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására
vonatkozó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat
tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító
okiratok hitelesített másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban, illetve elektronikus formában a
szilagyi@rektori.pte.hu címre.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
REJTÕ SÁNDOR KÖNNYÛIPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR
MÉDIATECHNOLÓGIAI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docens feladata: a Médiatechnológiai Intézetben Nyomda és Média, valamint a Papír- és Csomagolás-
technológiai Szakirányok oktatásában való részvétel, ezen belül elõadások és gyakorlatok tartása, a tantárgyak oktatási
anyagainak folyamatos fejlesztése és a kapcsolódó kutatásfejlesztési, valamint oktatásszervezési munkában való részvé-
tel.
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Pályázati feltétel: a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak.
Rendelkeznie kell szakirányú végzettséget tanúsító egyetemi oklevéllel, PhD (DLA) minõsítéssel és meg kell felelnie a
BMF oktatói számára elõírt foglalkoztatási követelményeknek.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– tudományos 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. február 1.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30. nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 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 fõiskolai docensi állására”.

KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docens feladata: a Környezetmérnöki Intézetben valamennyi szak oktatásában való részvétel, elõadások és
gyakorlatok tartása a Matematika I–II. tantárgyakból, a tantárgyak oktatási anyagainak folyamatos fejlesztése, és a
kapcsolódó kutatási, mûvészeti és fejlesztési munkákban való részvétel.
Pályázati feltétel: a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak.
Rendelkeznie kell szakirányú végzettséget tanúsító egyetemi oklevéllel, PhD (DLA) minõsítéssel és meg kell felelnie a
BMF oktatói számára elõírt foglalkoztatási követelményeknek.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– tudományos 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. február 1.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30. nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 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 KMI fõiskolai docensi állására”.

3662 OKTATÁSI KÖZLÖNY 33. szám



DIVAT, TERMÉK ÉS TECHNOLÓGIA INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docens feladata: a Divat, Termék és Technológia Intézetben az Ipari termék és formatervezõ szak szakmai
törzs- és szakirányú tantárgyainak oktatásában való részvétel; a Rajz- és színtanulmányok, Esztétikai modellezés,
Formatervezés, Mûvészeti ismeretek címû tantárgyak elõadásainak és gyakorlatainak megtartása, a tantárgyak oktatási
anyagainak folyamatos fejlesztése, és a kapcsolódó kutatási, mûvészeti és fejlesztési munkákban való részvétel.
Pályázati feltétel: a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak.
Rendelkeznie kell szakirányú végzettséget tanúsító egyetemi oklevéllel, PhD (DLA) minõsítéssel és meg kell felelnie a
BMF oktatói számára elõírt foglalkoztatási követelményeknek.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– tudományos 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. február 1.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30. nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 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 DTI fõiskolai docensi állására”.

KÖRNYEZETMÉRNÖKI INTÉZETÉBE
tanársegédi állás betöltésére

A tanársegéd feladata: a Környezetmérnöki Intézetben a fõiskolai könnyûipari és környezetmérnöki képzésben
általános mérnöki tantárgyak területén gyakorlatok tartása, a tantárgyak oktatási anyagainak folyamatos fejlesztése, és a
kapcsolódó kutatásfejlesztési munkákban való részvétel.
Pályázati feltétel: a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak.
Rendelkeznie kell szakirányú végzettséget tanúsító egyetemi oklevéllel, PhD-minõsítéssel vagy elkezdett doktori
cselekménnyel, és meg kell felelnie a BMF oktatói számára elõírt foglalkoztatási követelményeknek.
Pályázatot a fõiskola kinevezett munkatársai nyújthatnak be.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– megkezdett doktori képzés igazolását,
– tudományos munkák jegyzékét,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.
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A kinevezés hatálya: 2009. február 1.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30. nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 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 KMI tanársegédi állására”.

DIVAT, TERMÉK ÉS TECHNOLÓGIA INTÉZETÉBE
tanársegédi állás betöltésére

A tanársegéd feladata: a Divat, Termék és Technológia Intézetben a könnyûipari szak szakmai törzs- és szakirányú tan-
tárgyainak oktatásában való részvétel; tantermi és laboratóriumi gyakorlatok tartása; közremûködés tananyag-fejlesztési
és kutatás-fejlesztési munkákban, elsõsorban az anyagszerkezet-tani, vizsgálattechnikai, kötödei termékvezetõi terüle-
ten.
Pályázati feltétel: a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásainak.
Rendelkeznie kell szakirányú végzettséget tanúsító egyetemi oklevéllel, PhD-minõsítéssel vagy elkezdett doktori
cselekménnyel, és meg kell felelnie a BMF oktatói számára elõírt foglalkoztatási követelményeknek.
Pályázatot a fõiskola kinevezett munkatársai nyújthatnak be.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– megkezdett doktori képzés igazolását,
– tudományos 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. február 1.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30. nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 erede-
ti, 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 DTI tanársegédi állására”.

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

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

Maglód város
Önkormányzata
2234 Maglód,
Fõ u. 12.

Hétszínvirág
Mûvészeti Óvoda
2234 Maglód,
Ady E. u. 1.

Felsõfokú
óvodapedagógusi v.,
legalább öt év
pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.,
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a benyújtás határidejének
lejártát követõ 45 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell
szakmai ön-t, adatvédelmi
nyilatkozatot, valamint
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó hozzájárul-e a pályázat
nyilvános ülésen történõ
megtárgyalásához.
A pályázatot írásban, egy
példányban és elektronikus
formában (CD-n) kell
benyújtani.
Pc: Maglód Város
Önkormányzat polgármestere.
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Iskolaigazgató

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

1. 2. 3. 4.

Ózd Város
Önkormányzata
3600 Ózd,
Városház tér 1.

Bem Úti Általános
Iskola és Óvoda
3600 Ózd,
Bem út 8.

Vasvár Úti Általános
Iskola
3600 Ózd,
Vasvár út 37.

Pedagógiai fõiskolai v.,
öt év szgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
Pehi: 2009. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Ózd Város
Polgármesteri Hivatal Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Osztály
3600 Ózd, Városház tér 1.

Szentlõrinci Kistérségi
Oktatási Nevelési
Központ fõigazgatója
7940 Szentlõrinc,
Ifjúság útja 5.
Tel.: (73) 570-191

Szentlõrinci Kistérségi
Oktatási Nevelési
Központ Bükkösdi
Általános Iskola és
Óvoda Tagintézmény
7682 Bükkösd,
Vadasvölgy u. 2.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.

ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., szakmai
gyakorlatról szóló igazolás,
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, „Pá-
lyázat Bükkösdi Tagintézmény
igazgatói állásra” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Heller Alajosné fõigazgató.

Egyéb vezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Közös Fenntartású
és Közös Igazgatású
Pusztai Ferenc
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda Igazgatótanácsa
8471 Káptalanfa,
Kossuth u. 85.

Gazdasági vezetõ Mérlegképes könyvelõi
v.

A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a pályáztatás lejárta után
azonnal.
Juttatás: étkh., szl., vp.
Pc, f: Réthy István
intézményvezetõ.
Tel.: (87) 576-014, 576-015.

Ózd Város
Önkormányzata
3600 Ózd,
Városház tér 1.

Sajóvárkonyi Általános
Mûvelõdési Központ
3600 Ózd,
Mekcsey út 205.
igazgató

Pedagógiai fõiskolai v.,
öt év szgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
Pehi: 2009. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Ózd Város
Polgármesteri Hivatal Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Osztály
3600 Ózd, Városház tér 1.

Kaszaper Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5948 Kaszaper,
Szent Gellért tér 1.
Tel.: (68) 423-000

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

1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. melléklet
szerinti szakirányú
szakképzettség,
valamint a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet

ÁEI: 2009. máj. 1.
A megbízás 2014. ápr. 30-ig,
öt évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
és a Szociális Közlönyben
történõ közzététel után,
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1. 2. 3. 4.

Az intézmény
tevékenységi köre:
étkeztetés, házi
segítségnyújtás,
családsegítés,
tanyagondnoki
szolgáltatás, idõsek
nappali ellátása,
gyermekjóléti
szolgáltatás, védõnõi
szolgáltatás, fogorvosi
szolgáltatás,
iskola-egészségügyi
ellátás

2. számú mellékletében
elõírt képesítés,
a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdés szerinti
szgy.

a késõbbi megjelenést követõ
30 napon belül.
Pehi: 2009. ápr. 15.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozatát arról,
hogy a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
szociálisszakvizsga-
bizonyítványt vagy a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy a
kinevezést követõ két éven belül
vállalja a szakvizsga letételét,
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázatot „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Csürhés István polgármester
f: Tel.: (68) 423-000.
A kiíró képviselõ-testület
jogosult a pályázatot
érvénytelenné vagy
eredménytelenné nyilvánítani.

Pályázati felhívás
pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ – több-
ször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.
A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen
elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl meg.
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Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
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.

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

Óvodapedagógus Felsõfokú v.,
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pc: Kerekné Markovits Julianna
óvodavezetõ.

Gárdonyi Géza Óvoda
és Általános Iskola
7133 Fadd,
Váci Mihály u. 1.

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2009. márc. 1.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap.
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön-t is.
f: igazgató (hétfõi napokon).
Tel.: (74) 447-914, 447-398.
Fax: (74) 446-532
E-mail: iskvez@
gardonyi-fadd.sulinet.hu.

Napközi Otthonos
Óvoda
4361 Nyírbogát,
Béke tér 1.
Tel.: (20) 329-0938
E-mail: bogatovoda@
freemail.hu

Dajka Minimum nyolc
általános iskolai v.
Elõny: óvodáskorú
gyermekek nevelésében
szerzett tapasztalat

ÁEI: az elbírálást követõ 15. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.
A pályázatot zárt borítékban, két
példányban „Dajkapályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Ostorháziné Vadon Izabella.
A kiíró a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
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1. 2. 3. 4.

Gyöngyvirág Óvoda –
Kindergarten
Maiglöckchen
8000 Székesfehérvár,
Berényi u. 103.
Tel./fax: (22) 315-223
E-mail:
gyongyviragovi@
freemail.hu

Óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

dajka

Felsõfokú
óvodapedagógusi v.

dajkatanfolyam

ÁEI: 2009. márc. 1.
Pbhi: 2009. jan. 31.
Pc: Halmai Tamásné
óvodavezetõ

ÁEI: 2009. dec. 1.
Pc: Halmai Tamásné
óvodavezetõ

Petõfibánya Napközi
Otthonos Óvoda
3023 Petõfibánya,
Iskola u. 3/A
Tel.: (37) 387-361
E-mail: postamester@
pbovoda.t-online.hu

Óvodapedagógus Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: szgy.

ÁEI: 2009. febr. 1.
Pehi: a pályázat határidejének
lejártát követõ 10. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot írásban,
postán keresztül kell benyújtani.
Pc: Martinkovics Sándorné
óvodavezetõ

Szilvási Nevelési-
Oktatási Központ
7300 Komló,
Függetlenség u. 32.

Egy fõ német
nemzetiségi
óvodapedagógus
határozatlan idõre

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi
végzettség

Pc: igazgató

Pedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Szent-Györgyi Albert
Gimnázium,
Szakközépiskola
és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Gyulai út 53–57.

Informatikatanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
Óvodája,
Általános Iskolája,
Elõkészítõ Szakiskolája,
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézménye,
Nevelési Tanácsadója
6200 Kiskõrös,
Hrúz M. u. 2/1.

2 fõ gyógypedagógus
(napközis csoporthoz)

pszichológus

Szakirányú fõiskolai v.

szakirányú egyetemi v.
Elõny: nevelési
tanácsadóban eltöltött
gyakorlat

ÁEI: azonnal.
Pehi: öt nap.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc: Radicsné Szerencsés Terézia
igazgató

Újpesti Speciális
Általános Iskola és
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
1041 Budapest,
Venetiáner u. 26.

Gyógypedagógus utazó
tanár

Gyógypedagógiai
tanári v.
Elõny:
fejlesztõpedagógia
terén szerzett gyakorlat

ÁEI: azonnal.
Pehi: azonnal.
A pályázatot elektronikus
formában kell benyújtani.
E-mail:
ujpest@egymi.sulinet.hu
Pc: László Zsuzsanna
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Kapocs Általános
és Magyar–Angol
Két Tannyelvû Iskola
1188 Budapest,
Kapocs u. 56.

Angol–történelem
szakos tanár
(határozott idõre)

ÁEI: azonnal.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Tel./fax: 295-4629, 290-7353
E-mail: kapocsiskola@
kapocsiskola.hu.

Testnevelés Tagozatos
Általános Iskola
1043 Budapest,
Munkásotthon u. 3.
Tel.: 369-2729
E-mail: testtag@
tesisk.bp4.sulinet.hu

Angolnyelv-tanár
(teljes állás)

számítástechnika-tanár
(félállás)

Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: azonnal.

Móra Ferenc
Általános Iskola
2030 Érd,
Holló tér 1.
Tel./fax: (23) 365-483

Pedagógus
(határozott idõre,
részmunkaidõre, 50%)

A Móra Ferenc
Általános Iskola
sajátos nevelési igényû
(tanulásban és értelmileg
akadályozott)
tanulókat szegregáltan
nevelõ-oktató
általános iskola

Fõiskola vagy
egyetemi v.
Gyógypedagógiai tanári
v., sajátos nevelési
igényû tanulók
nevelésében-
oktatásában szerzett
tapasztalat

Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 30. nap.
Juttatás: Érd Megyei Jogú Város
fenntartásában mûködõ
közoktatási intézményekben
dolgozó közalkalmazottak
juttatásainak szabályairól
szóló 48/2007. (XI. 26.)
KGY rendelete, a Móra Ferenc
Általános Iskola
közalkalmazotti szabályzata,
a Móra Ferenc Általános Iskola
bérgazdálkodását meghatározó
éves költségvetése.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön.,
melyen kérjük a pályázó
elérhetõségeinek megadását.
A pályázatot elektronikus vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Sátori Boglárka
E-mail: mora.erd@hawk.hu.
A munkáltatói jogkör gyakorlója
döntésérõl minden pályázót
írásban értesít.
A munkáltató honlapjának címe:
www.erd.hu
(intézmények oldala).

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
Kecskeméti
Közoktatási,
Szakszolgálati
és Gyermekvédelmi
Intézménye
6000 Kecskemét,
Juhar u. 23.

Gyógypedagógus vagy
konduktor

Gyógypedagógiai
tanári vagy szomato-
pedagógusi vagy
konduktor képesítés.
Elõny: az a pályázó,
aki mozgásfejlesztésben
jártas vagy már
foglalkozott
halmozottan sérült
gyermekekkel

ÁEI: azonnal.
f: Tel.: (76) 478-229.
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pedagógus tanítói vagy
gyógypedagógiai
tanári képesítés.
Elõny: aki autista
specifikus képesítéssel
rendelkezik

Maglódi Általános
és Vermesy Péter
Mûvészeti Iskola
2234 Maglód,
Fõ út 1–9.

Napközis tanító Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Hosszú Tibor igazgató.
Az önéletrajzot e-mailben: mag-
lodis@mail.datanet.hu címre
vagy levélben
az intézmény címére kell bekül-
deni.
Tel.: (29) 325-102

Perényi Péter
Általános Iskola,
Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola
és Kollégium
4823 Nagydobos,
Fõ u. 45.
Tel.: (44) 580-012

Gyógypedagógus Oligofrénpedagógia, ill.
értelmileg akadályozott
szakos tanári v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
minden végzettséget igazoló
dokumentumot.
f: Kósa Zsigmondné
mb. igazgató

Blaskovits Oszkár
Általános Iskola
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.

Óraadó (heti 2 óra)
kémia szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Jelentkezés:
Tóthné Seres Katalin igazgató
Tel.: (28) 546-616
Fax: (28) 546-615

Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Weiner Leó Zeneiskola
2750 Nagykõrös,
Patay u. 19.
Tel.: (53) 550-120

Ütõ szakos tanár
(félállás)

zongora–szolfézs
szakos tanár

hegedû–szolfézs
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. jan. 16.
Juttatás: étkh.
Pc: igazgató

Deák Úti
Általános Iskola,
Elõkészítõ, Speciális
Szakiskola
és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
3980 Sátoraljaújhely,
Deák út 31.

Napközis csoport
vezetése

Fõiskolai v.,
gyógypedagógiai v.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton,
a pályázati adatbázisban szerep-
lõ azonosító számmal ellátva:
I-3-358/2008., valamint a mun-
kakör megnevezésével, „Napkö-
zis csoport vezetése” ellátva kell
benyújtani,
továbbá elektronikus úton Dá-
móczi Zsuzsanna részére.
E-mail:
zsuzsa.damoczi@gmail.com.

Paragvári Utcai
Általános Iskola
9700 Szombathely,
Paragvári u. 2.

Napközis nevelõ Tanítói v.,
gyógypedagógiai v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a megjelenést követõ
egy hét.
Pc: Kõváriné Fekete Marietta
igazgató
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Egyéb állások

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

1. 2. 3. 4.

Általános
Mûvelõdési Központ
6622 Nagymágocs,
Rákóczi F. u. 27.

Gyermekgondozó-
nevelõ
(teljes munkaidõben)

ÁEI: azonnal.
A megbízás egy év határozott
idõre szól.

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
4400 Nyíregyháza,
Krúdy köz 4–10.

Mentálhigiénés
pedagógus
(határozatlan idõre,
teljes munkaidõben)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton,
a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal
ellátva: 188/2008., valamint
a munkakör megnevezésével,
„Mentálhigiénés pedagógus”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani vagy elektronikus
úton Czvik Éva részére:
nyhazanevtan@t-online.hu.

Közlemény
bélyegzõk érvénytelenítésérõl

Intézményátszervezéssel 2008. július 1-jével a tiszaújvárosi Vásárhelyi Pál Általános Mûvelõdési Központ többcélú
közoktatási intézmény megszûnt.

2008. július 1-jével érvénytelenné váltak az alábbi feliratú
– hosszú bélyegzõk:

Vásárhelyi Pál
Általános Mûvelõdési Központ
3580 Tiszaújváros–Tiszaszederkény
Dózsa György utca 2.
Telefon: 544-547
Bank: 11734114-15353029
Adószám: 1-5353029-2-05
(1. sorszámú)

Vásárhelyi Pál
Általános Mûvelõdési Központ
3580 Tiszaújváros–Tiszaszederkény
Dózsa György utca 2.
Telefon: 544-547
(2., 3., 4. sorszámú)
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Vásárhelyi Pál
Általános Mûvelõdési Központ
Mûvelõdési Ház és Könyvtár
3580 Tiszaújváros–Tiszaszederkény
Bocskai utca 33.
Telefon: (49) 544-551
E-mail: amk-kvt@tujvaros.hu
(5. sorszámú)

Vásárhelyi Pál
Általános Mûvelõdési Központ
Általános Iskola
3580 Tiszaújváros–Tiszaszederkény
Dózsa György utca 2.
Telefon: (49) 544-543
E-mail: vamk@tujvaros.hu
(6., 7. sorszámú)

Vásárhelyi Pál
Általános Mûvelõdési Központ
Óvoda
3580 Tiszaújváros–Tiszaszederkény
Dózsa György utca 9.
Telefon: (49) 544-548
E-mail: vamk@tujvaros.hu
(8., 9. sorszámú)

– körbélyegzõk:

Vásárhelyi Pál Általános Mûvelõdési Központ
Tiszaújváros–Tiszaszederkény
(10., 11., 12. sorszámú, 3,5 cm átmérõjû, illetve sorszám nélküli 1,5 cm átmérõjû)

Vásárhelyi Pál Általános Mûvelõdési Központ Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Tiszaújváros–Tiszaszederkény
(13., 14., sorszámú, 3,5 cm átmérõjû)

Vásárhelyi Pál Általános Mûvelõdési Központ Általános Iskola
Tiszaújváros–Tiszaszederkény
(15., 16., 17. sorszámú, 3,5 cm átmérõjû, illetve 20. sorszámú 1,5 cm átmérõjû)

Vásárhelyi Pál Általános Mûvelõdési Központ Óvoda
Tiszaújváros–Tiszaszederkény
(18., 19. sorszámú, 3,5 cm átmérõjû)

* * *

2008. szeptember 25-étõl a Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium 1143 Budapest, Õrnagy u. 5–7. névhasználata
megváltozott.

Az intézmény új megnevezése: Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet.

Rövidített név: Csanádi Iskola, Pedagógiai Intézet.

33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3673



Az intézmény névváltozása miatt 2008. október 6-ával hatályát vesztik az alábbi feliratú bélyegzõi:

– hosszú bélyegzõk:

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium 1143 Budapest, Õrnagy u. 5–7.
OM azonosító: 200346.

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium 1143 Budapest, Õrnagy u. 5–7.
Adószám: 18175103-2-42 2 db számozás nélküli bélyegzõ

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium 1. és 3. jelû bélyegzõk
1143 Budapest, Õrnagy u. 5–7.
Adószám: 18175103-2-42, OTP 11784009-2005227.

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium Ifjúsági orvosa Tel.: 422-1998
1143 Budapest, Õrnagy u. 5–7.

– körbélyegzõk:

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium 1143 Budapest, Õrnagy u. 5–7.
címeres (számozás nélkül – 2,3 cm átmérõjû)

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium 1143 Budapest, Õrnagy u. 5–7.
címeres (2., 3., 4. számú – 2,3 cm átmérõjû)

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium 1143 Budapest, Õrnagy u. 5–7.
címeres (számozás nélküli – 3,5 cm átmérõjû)

– ovális bélyegzõ:

Csanádi Árpád Általános Iskola és Gimnázium KÖNYVTÁRA
(4,3×1,5 cm méretû).

Vargáné Hajdú Mária s. k.,
igazgató
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A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett szakmai tanulmányi versenyekre a
2008/2009-es tanévre

a) Szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyak versenye (SZÉTV)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tan-
tárgyak országos tanulmányi versenyeit a szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató
szakközépiskolák azon tanulói számára, akiknek rendes érettségi vizsgája a versenykiírás tanévének május–júniusi vizs-
gaidõszakában esedékes, az alábbi szakmacsoportos bontásban hirdeti meg:

Ssz.
Szakmacsoport
Érettségi tantárgy

A döntõbe
behívható
tanulók
száma

A verseny idõpontja és helye
Nevezési

díjakElsõ forduló Második forduló

1. Egészségügy szakmacsoport
Egészségügyi alapismeretek

20

Ideje:
2009. február 11.
13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 6–8.
Helye:
Szolnoki Mûszaki
Szakközép- és
Szakiskola
5000 Szolnok,
Baross út 37.

2500 Ft/fõ

2. Szociális szolgáltatások szakmacsoport
Szociális alapismeretek

12

3. Oktatás szakmacsoport
Oktatási alapismeretek

12

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
szakmacsoport
Mûvelõdési és kommunikációs alapismeretek

10

5. Gépészet szakmacsoport
Gépészeti alapismeretek

25

6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
Elektronikai alapismeretek

25

7. Informatika (szoftver) szakmacsoport
Informatikai alapismeretek

30

8. Vegyipar szakmacsoport
Vegyipari alapismeretek

10

9. Építészet szakmacsoport
Építészeti és építési alapismeretek

20

10. Könnyûipar szakmacsoport
Könnyûipari alapismeretek

20

11. Faipar szakmacsoport
Faipari alapismeretek

12

12. Nyomdaipar szakmacsoport
Nyomdaipari alapismeretek

10

13. Közlekedés szakmacsoport
Közlekedési alapismeretek

20

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

10

15. Közgazdaság szakmacsoport
a) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) *

20

b) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) 25
16. Ügyvitel szakmacsoport

Ügyviteli alapismeretek
20

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport
Közgazdasági-marketing alapismeretek

30

18. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
Vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek

25

20. Mezõgazdaság szakmacsoport
Mezõgazdasági alapismeretek

20

21. Élelmiszeripar szakmacsoport
Élelmiszeripari alapismeretek

12

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.

33. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3675



A szakmacsoportos szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyak versenyére az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül le-
het nevezni.
A nevezések beküldési határideje: 2009. január 16.
A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a nevezés visszaigazolását követõen a meghirdetés szerinti
döntõt rendezõ iskola számlaszámára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A befizetés idõpontját, a döntõt
rendezõ iskola számlaszámát az NSZFI a honlapján közzéteszi.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázati felhívása

a minisztérium illetékességi körébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre, a 2008/2009-es tanévre

I. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV)

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a hatáskörébe tartozó országos tanulmányi versenyeket a szakterü-
leten mûködõ szakközépiskolák nappali tagozatának következõ szak-, illetve szakmacsoportos bontásban hirdeti meg:

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

Nevezési díjak
I. forduló (elõdöntõ) II. forduló (döntõ)

1) Általános mezõgazdasági
OKJ 52 6203 01
Állattenyésztõ és állat-egészségügyi
technikus
OKJ 52 3439 03
Agrár-közgazdasági és -áruforgal-mazó
technikus
OKJ 52 6201 01
Mezõgazdasági technikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2009. január 23. 8 óra

Idõpontja: 2009. március 27.
Helye: Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola, Kollégium és FVM
Gyakorlóiskola
1106 Budapest, Maglódi út 4/B

5000 Ft/fõ

2) Erdészeti, Vadgazdálkodási
OKJ 52 6262 01 Erdésztechnikus
OKJ 52 6203 02 Vadgazdálkodási
technikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2009. január 23. 8 óra

Idõpontja: 2009. március 27.
Helye: Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola, Kollégium és FVM
Gyakorlóiskola
1106 Budapest, Maglódi út 4/B

5000 Ft/fõ

3) Élelmiszer-ipari (technológus és
gépész)
OKJ 52 6222 13 Élelmiszer-ipari
technikus (a szakterület megjelölésével)
OKJ 52 6222 15 Élelmiszer-ipari
gépésztechnikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2009. január 23. 8 óra

Idõpontja: 2009. március 27.
Helye: Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola, Kollégium és FVM
Gyakorlóiskola
1106 Budapest, Maglódi út 4/B

5000 Ft/fõ

4) Élelmiszer-analitika
OKJ 52 6222 05 Élelmiszer-analitikus
technikus
OKJ 52 6222 14 Élelmiszer-minõsítõ
technikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2009. január 23. 8 óra

Idõpontja: 2009. március 27.
Helye: Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola, Kollégium és FVM
Gyakorlóiskola
1106 Budapest, Maglódi út 4/B

5000 Ft/fõ

5) Földmérési, térinformatikai és
térképészeti
OKJ 52 5401 04 Földmérõ és
térinformatikai technikus
OKJ 52 5401 03 Térképész technikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2009. január 23. 8 óra

Idõpontja: 2009. március 27.
Helye: Nyugat-Magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Kar
8002 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.

5000 Ft/fõ

6) Kertészeti
OKJ 52 6207 01 Kertész- és
növényvédelmi technikus
OKJ 52 6207 02 Parképítõ és -fenntartó
technikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2009. január 23. 8 óra

Idõpontja: 2009. március 27.
Helye: Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola
1106 Budapest, Maglódi út 4/B

5000 Ft/fõ

7) Mezõgazdasági gépész
OKJ 52 5452 01 Erdészeti
gépésztechnikus
OKJ 52 5452 02 Mezõgazdasági
gépésztechnikus

Központi iskolai verseny
Idõpontja:
2009. január 23. 8 óra

Idõpontja: 2009. március 27.
Helye: Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakképzõ Iskola, Kollégium és FVM
Gyakorlóiskola
1106 Budapest, Maglódi út 4/B

5000 Ft/fõ
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Az érettségire épülõ technikusképzést folytató iskolák utolsó évfolyamos tanulói számára a versenyek két fordulóban
(iskolai és országos döntõ) kerülnek lebonyolításra.

Valamennyi versenyen a tanulóknak, a képzésüknek megfelelõ tétel áll rendelkezésére. A verseny írásbeli, a tételek
komplex feladatok, melyek a szakközépiskolák teljes szakmai és szakmai elõkészítõ, valamint az ezekhez kapcsolódó
közismereti tárgyak alapjait tartalmazzák a szakmai vizsgák írásbeli tételeinek megfelelõen.
Szakmai elméleti vizsga alóli felmentést és jeles szakmai elméleti osztályzatot a döntõ résztvevõi közül az kaphat, aki
versenyen legalább 66%-os teljesítményt nyújtott.

I. forduló (Iskolai verseny)
Az iskolai versenyekre 2008. december 10-ig kell jelentkezni az iskola igazgatójánál. A jelentkezõk névsorát – a techni-
kusképesítõ vizsgatárgyakban az elõzõ év végén elért eredmények feltüntetésével – az iskola igazgatójának 2008. de-
cember 15-ig kell megküldeni a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézet (továbbiakban: FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet) címére (1223
Budapest, Park. u. 2.).
A versenyen végzõs osztályonként legfeljebb 10 tanuló indulhat. A verseny idõpontja 2009. január 23. 8 óra, idõtarta-
ma megegyezik a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében, a szakmai írásbeli vizsgára megadottal. A verse-
nyen a tanulók központilag kiadott feladatokat oldanak meg.
A verseny értékelését a tételekkel egyidejûleg megküldött bírálati útmutató alapján az iskolák szakmai munkaközössé-
gei, illetve szaktanárai végzik. Az iskolai versenyen részt vett valamennyi tanuló elért eredményérõl kimutatást kell ké-
szíteni, melyet a verseny részletes írásbeli értékelésével – a jeles és jó minõsítésû dolgozatokkal együtt – 2009. február
6-ig kell felterjeszteni az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézethez.

II. forduló (Országos döntõ)
Az iskoláktól beérkezett eredményeket a dolgozatokkal együtt a versenybizottságok értékelik, rangsorolják. A döntõbe a
bizottságok döntése alapján jutnak a versenyzõk.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet fel-
terjesztése alapján, a középiskolák útján hívja meg a második fordulóra az érintett tanulókat.
A döntõre meghívott tanulók számának megfelelõen, a küldõ iskolának a táblázatban jelzett összegû nevezési díjat bel-
földi postautalványon kell a rendezõ intézmények (iskolák) részére befizetni.
Az országos döntõ idõpontja: 2009. március 27. 10 óra, idõtartama megegyezik a szakképesítés szakmai és vizsgaköve-
telményében, a szakmai írásbeli vizsgára megadottal.
Az iskolai forduló lebonyolításáról az érintett szakközépiskolák, az országos döntök szervezésérõl az FVM Vidékfej-
lesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet, a felügyeletet ellátók kijelölésérõl a nevezési díj terhére, az étkezési és szál-
láslehetõségekrõl a nevezési díjon felül a döntõk színhelyéül kijelölt intézmények saját hatáskörükben intézkednek. A
versenyek szervezésével kapcsolatos egyéb feladatokat az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
végzi.

II. A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari szakmunkástanulók Bosznay László emlékversenye
a Szakma Kiváló Tanulója verseny (SZKTV)

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a területileg illetékes gazdasági kamarákkal együttmûködve az
alábbi szakmákban rendezi meg a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari szakmunkástanulók Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyét, a Bosznay László emlékversenyeket:

Szakma Kiváló Tanulója versenyek

Szakképesítés száma, megnevezése
Versenyek idõpontja, helye

Elõdöntõ Döntõ Nevezési díjak

OKJ 31 5212 10
Pék

Idõpontja: 2009. március 11–13.
Helye: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla
Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és
Kollégiuma
7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.

6000 Ft/fõ

OKJ 33 5212 02
Pék-cukrász

Idõpontja: 2009. március 31.–április 3.
Helye: Mikszáth Kálmán kereskedelmi,
Élelmiszeripari, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Középiskola
2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26.

6000 Ft/fõ
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Szakma Kiváló Tanulója versenyek

Szakképesítés száma, megnevezése
Versenyek idõpontja, helye

Elõdöntõ Döntõ Nevezési díjak

OKJ 33 6207 01
Dísznövénykertész

Idõpontja: 2009. április 6–8.
Helye: Kecskeméti Humán Középiskola Szakiskola és
Kollégium Kocsis Pál Mezõgazdasági és
Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskola
6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.

6000 Ft/fõ

Húsipari verseny
OKJ 31 5212 06
Hentes és mészáros
OKJ 31 5212 07
Húsipari szakmunkás

Idõpontja: 2009. március 25–27.
Helye: Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola
és Szakiskola
6725 Szeged, Szabadkai út 3.

6000 Ft/fõ

OKJ33 6262 01
Erdészeti szakmunkás

Idõpontja: 2009. április 14–17.
Helye: Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola
és Kollégium
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.

6000 Ft/fõ

OKJ 33 6203 02
Vadász, vadtenyésztõ

Idõpontja: 2009. április 14–17.
Helye: Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola
és Kollégium
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.

6000 Ft/fõ

OKJ 31 6203 05
Lótenyésztõ

Idõpontja: 2009. április 21–24.
Helye: Fáy András Mezõgazdasági, Közgazdasági
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
2119 Pécel, Maglódi út 57.

6000 Ft/fõ

OKJ 33 6280 01
Mezõgazdasági gépész

Idõpontja:
2009. február 20.
Helye: Mezõgazdasági
és Gépészeti
Szakképzõ Intézet,
Gyakorlóiskola
2081 Piliscsaba, József
Attila u. 2.

Idõpontja: 2009. április 21–24.
Helye: Galamb József Szakképzõ Iskola, a Makói
Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és Kollégium
Tagintézménye
6900 Makó, Szép u. 2–4.

6000 Ft/fõ

OKJ 31 6280 07
Növénytermesztõ gépész

Idõpontja:
2009. február 20.
Helye: Mezõgazdasági
és Gépészeti
Szakképzõ Intézet,
Gyakorlóiskola
2081 Piliscsaba, József
Attila u. 2.

Idõpontja: 2009. április 21–24.
Helye: Galamb József Szakképzõ Iskola, a Makói
Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és Kollégium
Tagintézménye
6900 Makó, Szép u. 2–4.

6000 Ft/fõ

Valamennyi versenyen a tanulóknak, a Szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott, a szakmai vizsgának meg-
felelõ tétel, feladat áll rendelkezésére.

Szakmai vizsga alóli teljes felmentést és jeles szakmai gyakorlati, illetve szakmai elméleti osztályzatot a döntõ résztve-
või közül az kaphat, aki a versenyen legalább 66%-os teljesítményt nyújtott. Szakmai gyakorlati vizsga alóli felmentést
és jeles szakmai gyakorlati osztályzatot a döntõ résztvevõi közül az kaphat, aki a gyakorlati versenyrészen legalább
66%-os teljesítményt nyújtott. Szakmai elméleti vizsga alóli felmentést és jeles szakmai elméleti osztályzatot a döntõ
résztvevõi közül az kaphat, aki az írásbeli- és szóbeli versenyrészeken, együttesen legalább 66%-os teljesítményt nyúj-
tott.

A versenyek lebonyolításáról és tartalmi kérdéseirõl készült Versenyszabályzat az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézet honlapján (www.vkszi.hu) tekinthetõ meg.

A Mezõgazdasági gépész és a Növénytermesztõ gépész verseny iskolai selejtezõit 2008. december 10-ig kell megren-
dezni. A legjobb eredményt elért tanulók neveit és értékelt írásbeli dolgozatait – tanulócsoportonként (15 fõ/csop.)
1-1 fõ – rövid versenyértékelés kíséretében az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (1223 Buda-
pest, Park u. 2.) részére kell megküldeni 2009. január 10-ig. Versenyenként a 21 fõt meghaladó jelentkezõ esetén, az
elõdöntõbe jutott tanulókat az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet az iskolák útján hívja meg. Az
elõdöntõn a versenyzõknek írásban kell számot adni tudásukról.
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Az írásbeli dolgozatok javítását a versenybizottság végzi. A döntõbe jutott tanulók iskoláit az FVM Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási Intézet közvetlenül értesíti.
A döntõvel kapcsolatos szervezési feladatokat az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet látja el, és
az érintett iskolákat közvetlenül tájékoztatja.
Valamennyi döntõbe jutott tanuló után a küldõ iskolának a táblázatban jelzett összegû nevezési díjat belföldi postautal-
ványon kell a rendezõ intézmények (iskolák) részére befizetni.

III. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szakigazgatási Fõosztályának egyetértésével
megrendezendõ országos versenyek

Dr. Szepesi László Emlékverseny

A piliscsabai Mezõgazdasági és Erdészeti Szakképzõ Intézet, Gyakorlóiskola megrendezi a középfokú erdészeti szak-
képzésben részt vevõ intézmények részére meghirdetett Országos Szakmai Vetélkedõt.
A verseny idõpontja: 2008. október 8–10.
A részletes versenykiírást a meghívott iskolák a rendezõ intézménytõl kapják meg.

Vadas Jenõ Kupa Erdésztechnikus-jelöltek szakmai sokoldalúsági versenye

A mátrafüredi Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollégium 2009. április 1–3.
között megrendezi az erdésztechnikus-jelöltek gyakorlati versenyét. A versenyen az elsõ hat helyezett eredménye alap-
ján, a versenybizottság javaslatára felmentést kaphat a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarésze alól és jeles minõsítéssel
értékelhetõ.
A verseny részletes kiírását az érintettek a rendezõ iskolától kapják meg.

Dr. Szabó Gusztáv Emlékverseny

A jánoshalmi FVM Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium a gödöllõi Szent István Egyetem Gépészmérnöki
Karával közösen megrendezi a Dr. Szabó Gusztáv Mezõgazdasági Gépész országos Szakmai Vetélkedõt.
A verseny idõpontja: 2009. április 19–21.
A részletes versenykiírást az érdeklõdõ iskolák a rendezõ intézménytõl kapják meg.

Fiatal Virágkötõk Alpok-Adria Szakmai Versenye Savaria Floriade 2009

A fiatal virágkötõk nemzetközi versenyére az Alpok-Adria Virágkötészeti Versenyre 2009. április 3–5. között kerül sor,
a Magyar Virágkötõk és Virágkereskedõk Szakmai Egyesülete és a szombathelyi Hermán Ottó Kertészeti, Környezetvé-
delmi-, Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollégium rendezésében.
A versenyre jelentkezhetnek mindazon intézmények tanulói, ahol iskolarendszerû képzés keretében tanulják a virágkö-
tészetet.
Nevezési határidõ: 2009. március 15.
A verseny részleteirõl a szervezõk adnak további felvilágosítást.

Porpáczy Aladár Emlékverseny Fertõd

A részletes versenykiírást az érdeklõdõ iskolák a rendezõ intézménytõl (cím: Porpáczy Aladár Általános Mûvelõdési
Központ, 9431 Fertõd, Joseph Haydn u. 2.) kapják meg.
A verseny idõpontja: 2009. április 23–24.
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Kertészet és Szõlészet Vetélkedõ

A részletes versenykiírást az érdeklõdõ iskolák a rendezõ intézménytõl (cím: KTKT Általános Iskola és Középiskola Pe-
tõfi Sándor Gimnáziuma és Kertészeti Szakközépiskolája, 6200 Kiskõrös, Árpád u. 4.) kapják meg.

Ifjú Virágkötõk Szakmai Versenye

A Keceli Önkormányzat a Magyar Virágkötõk és Virágkereskedõk Szakmai Egyesületével közösen 2008. december
5–7. között rendezi meg a FLÓRA 2008 keretében az Ifjú Virágkötõk Szakmai Versenyét.
A verseny helyszíne: Keceli Mûvelõdési Központ.
A versenyre jelentkezhetnek a szakirányú oktatási intézmények tanulói.

V. Mikoviny Sámuel Térinformatikai Emlékverseny

A Nyugat-Magyarországi Egyetem (továbbiakban: NYME), Geoinformatikai Kara, a 2008/2009. tanévben ismét meg-
hirdeti a térinformatikát oktató középfokú szakképzõ intézmények tanulói számára a Mikoviny Sámuel térinformatikai
emlékversenyt. A verseny két fordulóból áll.
Az I. forduló, az iskolai válogató verseny, amelyre a feladatok kiküldése központilag történik. A lebonyolítást az iskolá-
ban 2009. február 6-án 8–11 óra között az írásbeli szakmai vizsga formai elõírásainak megfelelõen kell szervezni. Az ér-
tékelést az oktatási intézmény szaktanárai végzik és a legalább 60%-os eredményt elérõ tanulókat felterjesztik az orszá-
gos döntõre.
A II. forduló, az országos döntõ az NYME Geoinformatikai Karán, Székesfehérváron a hagyományosan megrendezett
GIS OPEN konferencián belül 2009. március 12-én kerül lebonyolításra.
Az emlékversenyre való nevezési határidõ: 2009. január 15. A nevezési lap és a verseny feladatainak témái a
www.geo.info.hu és a www.vkszi.hu honlapon megtekinthetõk.

Csapó Dániel Emlékverseny

A Csapó Dániel Középiskola, Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium a 2008/2009-es tanévben meghirdeti a
magyarországi mezõgazdasági és élelmiszeripari középiskolák és szakképzõ iskolák tanulói számára a Csapó Dániel
Emlékversenyt. A versenydolgozatokat az alábbi témákban várjuk:
1. Állattenyésztés, állattartás napjainkban Magyarországon
Az állattenyésztés helyzete, fejlesztési lehetõsége. Szarvasmarha, sertés, ló, baromfi, egyéb haszonállatok tartásának és
tenyésztésének gyakorlata.
2. Egészséges élelmiszerek, egészséges táplálkozás
Növényi és állati élelmiszer-alapanyag elõállítása, feldolgozása. Fûszernövények, gyógynövények termesztése, feldol-
gozása.
3. Környezettudatos élet, környezettudatos gazdálkodás
Környezetvédelmi vizsgálatok, helyi kezdeményezések, agrár-környezetgazdálkodási eljárások ismertetése. A benyúj-
tandó dolgozatok terjedelme 20–25 gépelt oldal. A pályamûveket nyomtatott formában, kötve, vagy fûzve kettõ pél-
dányban és egy példányban, elektronikus formában (floppy, CD) kérjük benyújtani. A pályamûvek tartalmi és formai
elõírásra vonatkozó részletek az iskola honlapján olvashatók 2008. szeptember 30-tól.
A választott téma címét és a témavázlatot 2008. november 20-ig kell megküldeni az iskolának. A kész pályamunkák be-
adási határideje: 2009. február 13.
A versenyre érkezett munkák bírálatát független szakértõk végzik. A bírálók által megfelelõnek minõsített munkák alko-
tóit szóbeli védésre hívjuk, melynek idõpontja: 2009. március 20.
Az emlékverseny pályamunkáit a dolgozat témájától függõen 3 bizottság rangsorolja. A rangsorolás a szóbeli védés és a
szakértõi bírálatok alapján történik. A bizottságok az I–III. helyezett pályamûvek alkotóit tárgyjutalommal díjazzák. A
verseny részleteirõl az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet honlapján (www.vkszi.hu) tájékozód-
hatnak az érdeklõdõk.
A jelentkezéseket és a pályamûveket az alábbi címre kérjük megküldeni:
Csapó Dániel Középiskola, Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium
7101 Szekszárd-Palánk Pf. 61. Telefon: (74) 311-277; Fax: (74) 311-675
E-mail: csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hucsapod-szeksz.sulinet.hu
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Hagyományok, ízek, régiók, Toldi Miklós tudományos diákkonferencia

A Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium a „Hagyományok, ízek, Régiók – program” hasz-
nosítási céljának megfelelõen a 2008/2009. tanévben meghirdeti a magyarországi mezõgazdasági és élelmiszeripari kö-
zépiskolák és szakképzõ iskolák tanulói számára az Országos Tudományos Diákkonferenciát. A versenydolgozatokat az
alábbi témákban várjuk:
1. Tájjellegû ételek:
Hagyományõrzés, hagyományok modern formában, hogyan visszük hagyományainkat az európai unióba, elfelejtett
ételmegõrzési hagyományok, sütés-fõzés a szabadban, élelmiszeripari emlékeink, régi eszközök és mai utódaik, népszo-
kások az élelmiszerkészítésben.
2. Környezetvédelem, élelmiszerbiztonság az élelmiszeriparban
Élelmiszereink csomagolása a XXI. században, környezetvédelem az élelmiszeriparban, az egészséges táplálkozási igé-
nyek kielégítése az élelmiszer-elõállításban, adalékanyagok az élelmiszeriparban, az élelmiszerek jelölésének joghar-
monizációja, tudatformálás az élelmiszeriparban, élelmiszer-elõállításunk az EU-csatlakozás szemszögébõl.
3. Környezetünk élelmiszeripari nevezetességei, épületei, élelmiszert elõállító dinasztiák
Régi élelmiszeripari üzemeink, iskolánk története, élelmiszeripari dinasztiák bemutatása, az agrárium híres szülöttei,
élelmiszeripari emlékeink, mûemlékeink.
A dolgozat terjedelme 10–15 oldal, 12-es betûnagysággal, normál sorközzel. Ezen felül legyen a melléklet (rajzok, fény-
képek, irodalmi jegyzékek).
A dolgozatot nyomtatott formában, bekötve, spirálozva, egy példányban kérjük megküldeni az iskola címére. A belsõ
címlapon szerepeljen a dolgozat címe, alkotójának neve, az iskola neve és a dolgozat megírásában patronáló tanár neve
is. A dolgozatok beérkezésének határideje: 2009. február 15.
A dolgozatot élõ szóban kell bemutatni, egyénileg vagy párban. A bemutatás ideje legfeljebb 10 perc. A bemutatást dia-
vetítéssel, írásvetítõ fóliák felhasználásával, projektorral lehet szemléletesebbé tenni. A szóbeli védés idõpontja: 2009.
április 3–4. A beérkezõ dolgozatok bírálatára neves szakembereket kérnek fel, az elhangzott elõadással együtt szakmai
zsûri dönt a mûvekrõl.
A verseny részleteirõl az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet honlapján (www.kszi.hu) tájékozódhatnak az érdek-
lõdõk, valamint a programfelelõsnél [Túri Tibor 2750 Nagykõrös, Ceglédi u. 24. Telefon: (53) 351-922, (20) 579-0311].
A jelentkezéseket és a pályamûveket az alábbi címre kérjük megküldeni:
Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium
2750 Nagykõrös, Ceglédi u. 24. Telefon: 53/351-922 Fax: 53/351-599
E-mail: toldi-toldi-nk.sulinet.hu

Dr. Nagy Márta s. k.,
fõosztályvezetõ
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A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívása
szakmai tanulmányi versenyekre a 2008/2009-es tanévre

a) Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a szakte-
rületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akiknek ren-
des szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

02. Szociális szolgáltatások
szakmacsoport

Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 2–3.
Helye:
Ferenczi Sándor Egészségügyi
Szakközépiskola
3529 Miskolc,
Szigethy Mihály u. 8.

2500 Ft/fõ
1. Szociális versenyek

54 8933 02 Szociális asszisztens
54 8933 04 Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintézõ

05. Gépészet szakmacsoport Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 21–22.
Helye:
Dunaferr Szakközép- és
Szakiskola
2400 Dunaújváros, Vasmû tér
1–2.

2500 Ft/fõ

Gépipari versenyek
2. 52 5442 04 Gépipari

számítástechnikai technikus
3. Gépészeti versenyek

52 5499 01 Automatizálási technikus
(gépészet szakirány)
52 5442 02 Gépésztechnikus

4. 54 521 01 0000 00 00
Gépgyártástechnológiai-technikus

Ideje:
2009. április 20–22.
Helye:
Dunaferr Szakközép- és
Szakiskola
2400 Dunaújváros, Vasmû tér
1–2.

5. Épületgépész-verseny
52 5443 03 Épületgépész-technikus

Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 15–16.
Helye:
Vörösmarty Mihály Ipari
Szakképzõ Iskola és Kollégium
8000 Székesfehérvár, Balatoni út
143.

2500 Ft/fõ

06. Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport

Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 21–22.
Helye:
Dunaferr Szakközép- és
Szakiskola
2400 Dunaújváros, Vasmû tér
1–2.

2500 Ft/fõ

6. Gyengeáramú csoport
52 5423 01 Híradásipari technikus
52 5423 02 Ipari elektronikai
technikus
52 5423 06 Mechatronikai technikus
52 5423 07 Mûszaki számítástechnikai
technikus

7. Erõsáramú csoport
52 5422 01 Elektrotechnikai technikus
52 5422 03 Villamosgép- és
berendezési technikus

8. 54 523 01 0000 00 00 Elektronikai
technikus

Ideje:
2009. április 20–22.
Helye:
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola
2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–2.
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Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

08. Vegyipar szakmacsoport Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 16–17.
Helye:
Ipari Szakközépiskola és
Gimnázium
8201 Veszprém, Iskola u. 4.

2500 Ft/fõ

9. Vegyipari versenyek
52 5412 01 Általános
vegyésztechnikus
52 5412 02 Drog- és toxikológiai
technikus
52 5499 10 Vegyipari
minõségbiztosítási technikus

09. Építészet szakmacsoport Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 21–22.
Helye:
Hild József Szakközépiskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium
2400 Dunaújváros, Bercsényi
u. 8.

2500 Ft/fõ

10. 52 5801 01 Magasépítõ technikus

10. Könnyûipar szakmacsoport Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 20–21.
Helye:
Modell Divatiskola
Iparmûvészeti, Ruha- és
Textilipari Szakközépiskola és
Szakiskola
1133 Budapest, Vág u. 12–14.

2500 Ft/fõ

11. 52 5411 08 Ruhaipari technikus
a) modellezõ
b) technológus
c) marketing

11. Faipar szakmacsoport Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 7–8.
Helye:
Szarvas Város Közoktatási és
Közgyûjteményi Intézménye
Vajda Péter Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és
Kollégiuma, Székely Mihály
Szakképzõ Iskolája, Fõ téri
Általános Iskolája és Óvodája,
Nyilvános Könyvtára
5540 Szarvas, Kossuth u. 5–7.

2500 Ft/fõ

12. 52 5411 10 Faipari technikus

15. Ügyvitel szakmacsoport Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 2–3.
Helye:
Surányi Endre Szakképzõ Iskola
és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Irinyi J.
u. 1.

2500 Ft/fõ

13. Idegen nyelvi versenycsoport
54 3404 01 Idegen nyelvi
menedzserasszisztens
54 3404 02 Idegen nyelvi ügyintézõ
titkár

16. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport

Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 15–17.
Helye:
Jendrassik-Venesz Középiskola
és Szakiskola
8200 Veszprém, Március 15.
u. 5.

2500 Ft/fõ
14. 52 345 03 0000 00 00 Logisztikai

ügyintézõ
15. 54 341 01 0000 00 00

Külkereskedelmi üzletkötõ

17. Vendéglátás-idegenforgalom
versenyek

Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 15–17.
Helye:
Jendrassik-Venesz Középiskola
és Szakiskola
8200 Veszprém, Március 15.
u. 5.

2500 Ft/fõ
16. 52 7822 02 Vendéglátó technikus
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A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék szakképesítéseiben meghirdetett versenyek:
A versenyek döntõjén résztvevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) be-
kezdése alapján.
Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék szakképesítéseiben meghirdetett ve rsenyek:
A versenyek döntõjén résztvevõ azon tanuló, aki a szakképesítés vizsgarészéhez rendelt szakmai követelménymodul
vizsgafeladatait teljesítette, és a szakmai követelménymodul versenyrészen megszerezhetõ pontok 71%-át teljesítette,
jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ szakmai követelménymodul letétele alól mentesül a 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet 5. § (5) bekezdése szerint.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított, a Versenybizottság által hitelesített
Igazolás alapján a szakképesítõ bizonyítványt a versenyzõ iskolája mellett mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A
nevezések határideje: 2009. január 16.
A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet a honlapján teszi közzé
(www.nive.hu).
Telefonon felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán, Magyar Szilvia Anna vezetõ tanácsadótól 06 (1)
434-5794.
A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a nevezés visszaigazolását követõen a meghirdetés szerinti
döntõt rendezõ iskola számlaszámára, postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A befizetés idõpontját, a döntõt
rendezõ iskola számlaszámát, az NSZFI a honlapján közzé teszi.

b) Szaktantárgyi versenyek

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a szak-
területen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató – a versenyszabályzatban meghatározott – szak-
képzõ iskolák azon tanulói számára, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május–júniusi
vizsgaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Ssz. Versenycsoportok
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

1. Gyakorlócégek szakmai
versenye
(Tanirodai verseny)

Ideje:
2009. február 12., 15 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 2–3.
Helye:
Surányi Endre Szakképzõ Iskola és
Kollégium
3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.

1000 Ft/fõ

2. „Vállalkozás és
minõség”***
(Ifjú vállalkozók versenye
vállalkozás,
vállalkozás-gazdálkodási
ismeretet tanulók számára)

Ideje:
2009. február 12., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 2–3.
Helye:
Surányi Endre Szakképzõ Iskola és
Kollégium
3700 Kazincbarcika, Irinyi J. u. 1.

1000 Ft/fõ

3. Országos
Protokollverseny
(Protokoll ismereteket
tanulók számára)
kivétel 52340402
Protokoll-ügyintézõ
szakképesítést tanulók

Ideje:
2009. február 18.
Helye:
Szolnoki Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola
5000 Szolnok, Károly Róbert út 2.
Keszthely Város vendéglátó,
Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzõ
Iskolája és Kollégiuma
8360 Keszthely, Mártírok utca 1.
Athéné Idegenforgalmi, Informatikai és
Üzletemberképzõ Szakközépiskola
1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.

Ideje:
2009. március 16–17.
Helye:
Krúdy Gyula Szakközépiskola és
Szakiskola
8600 Siófok, Koch Róbert u. 8.

1000 Ft/fõ
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Ssz. Versenycsoportok
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

Charles Babbage
AUTOCAD
(Gépészet szakmacsoport
technikus szakképesítései)

Ideje:
2009. február 12., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. március 30–31.
Helye:
Bánki Donát Szakközépiskola és
Gimnázium
2400 Dunaújváros, Bercsényi út 2.

2500 Ft/fõ
4. Komplex csoport*
5. Tantárgyi csoport
6. Inventor
7. Pneumatika verseny**

(Ipari pneumatikát és
hidraulikát tantárgyi
környezetben tanulók
számára)

Ideje:
2009. február 13., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. március 26–27.
Helye:
Tokaji Mezõgazdasági Szakképzõ
Iskola
3910 Tokaj, Tarcali u. 52.

2500 Ft/fõ

8. Országos Elektronikai
Konstrukciós verseny**
(Ipari elektronikát
tantárgyi környezetben
tanulók számára)

Dokumentáció beadásának idõpontja:
2009. február 23.
Ideje:
2009. március 7.
Helye:
Puskás Tivadar Távközlési Technikum
1097 Budapest, Gyáli út 22.

Ideje:
2009. április 3–4.
Helye:
Puskás Tivadar Távközlési Technikum
1097 Budapest, Gyáli út 22.

2500 Ft/fõ

9. Országos Mikrovezérlõ
Alkalmazói verseny
(Elektronikát tantárgyi
környezetben tanulók és
Elektrotechnika-elektronik
a szakmacsoport tanulói
számára)

Ideje:
2009. február 12., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. március 26–27.
Helye:
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai
Középiskola és Kollégium
9021 Gyõr, Szent István út 7.

2500 Ft/fõ

10. Pattantyús Országos
Számítógépes
Nyomtatott-áramkör
Tervezõ Verseny**
(Elektrotechnika-elektroni
ka szakmacsoport
szakképesítései és az
52 5499 01 Automatizálási
technikus,
52 5423 03 Ipari
informatikai technikus
szakképesítések)

Ideje:
2009. február 13., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. március 19–20.
Helye:
Pattantyús Á. Géza Ipari
Szakközépiskola és ÁMK
9024 Gyõr, Ikva út 70. 2500 Ft/fõ

Legrand
„Villamosszerelési”
komplex verseny****

Ideje:
Külön értesítés szerint

Ideje:
2009. április 16–17.
Helye:
Legrand Északkelet-Magyarországi
Oktatási és Képzési Központ
3300 Eger, Rákóczi u. 2.
(Wigner Jenõ Mûszaki, Informatikai
Középiskola és Kollégium)

díjtalan
11. 52 5422 01

Elektrotechnikai technikus
52 5422 02 Erõsáramú
elektronikai technikus

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.

A versenyek döntõjén résztvevõ tanulók a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001.
(VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) bekezdése alapján mentesülnek a vizsga vagy vizsgarész letétele alól:

* A szakmai vizsga elméleti vizsgarésze alól mentesül és jeles osztályzatot kap az alábbi szakképesítések azon végzõs ta-
nulója, aki az írásbeli, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át:

52 5432 07 Fémipari anyagtechnikus, 52 5442 02 Gépésztechnikus, 52 5442 03 Gépgyártás-technológus technikus,
52 5442 04 Gépipari számítástechnikai technikus, 52 5443 01 Acél és fémszerkezeti technikus,

52 5442 05 Gépszerkesztõ technikus, 52 5499 01 Automatizálási technikus (gépészet szakirány).
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** A szakmai vizsga gyakorlati vizsgarésze alól mentesül és jeles osztályzatot kap az alábbi szakképesítések azon vég-
zõs tanulója, aki a gyakorlati versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át.
– Pneumatika verseny: 52 5499 01 Automatizálási technikus (gépészet szakirány), 52 5442 07 Vezérlés- és szabályozás-
technikai technikus
– Országos Elektronikai Konstrukciós verseny: 52 5423 06 Mechatronikai technikus, 52 5423 02 Ipari elektronikai tech-
nikus, 52 5423 01 Híradásipari technikus, 52 5423 03 Ipari informatikai technikus
– Pattantyús Országos Számítógépes Nyomtatott-áramkör Tervezõ Verseny: 52 5499 01 Automatizálási technikus
(elektronikai szakirány), 52 5423 02 Ipari elektronikai technikus, 52 5423 01 Híradásipari technikus, 52 5423 03 Ipari in-
formatikai technikus.
*** A szakmai vizsga alábbi vizsgatantárgya(i) alól mentesül és jeles osztályzatot kap a következõkben felsorolt szakké-
pesítések azon végzõs tanulója, aki eléri a verseny döntõjén a megszerezhetõ összpontszám 60%-át:
– 52 3432 03 Vállalkozási ügyintézõ (Vállalkozásgazdálkodási ismeretek – gyakorlati-írásbeli vizsga);
– 52 3432 04 Pénzügyi-számviteli ügyintézõ (Vállalkozásgazdálkodási ismeretek – gyakorlati-írásbeli vizsga);
– 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. (Gazdasági ismeretek – írásbeli – szóbeli vizsga);
– 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. (Gazdasági ismeretek – írásbeli – szóbeli vizsga);
– 52 6222 10 Sütõ- és cukrásztechnikus (Gazdasági, szervezési ismeretek – írásbeli – szóbeli vizsga);
– 54 3404 02 Idegennyelvi ügyintézõ titkár (Gazdasági ismeretek, jogi ismeretek – szóbeli vizsga).
**** A szakmai vizsga elméleti és gyakorlati vizsgarésze alól mentesül és jeles osztályzatot kap az alábbi szakképesíté-
sek azon végzõs tanulója, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyrészen megszerezhetõ
pontok 60%-át. 52 5422 01 Elektrotechnikai technikus, 52 5422 02 Erõsáramú elektrotechnikai technikus.
Szaktárgyi versenyekre az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A nevezések határideje: 2009. ja-
nuár 16.
A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, a honlapján teszi közzé
(www.nive.hu). Telefonon felvilágosítás kérhetõ az NSZFI Tanácsadási osztályán, Magyar Szilvia Anna vezetõ tanács-
adótól 06 (1) 434-5794.
A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a nevezés visszaigazolását követõen a meghirdetés szerinti
döntõt rendezõ iskola számlaszámára, postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A befizetés idõpontját, a döntõt
rendezõ iskola számlaszámát, az NSZFI a honlapján közzé teszi.

Mátyus Mihály s. k.,
fõosztályvezetõ

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívása
a sajátos nevelési igényû tanulók szakmai tanulmányi versenyeire a 2008/2009-es tanévre

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a szak-
területen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû, speciális és készségfejlesztõ speciális szakiskolák sajátos nevelési
igényû tanulói közül azok számára hirdeti meg, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizott-
ság szakvéleményével rendelkeznek.
A jelentkezés feltétele: a versenyzõ szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidõszakában ese-
dékes.

Meghirdetésre kerülõ versenyek:

Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

elõdöntõ döntõ

5. Gépészet szakmacsoport
1. 31 5237 01 Kerékpárszerelõ Ideje:

2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 15–17.
Helye: BKMÖ Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Diákotthona, II. sz. Tanulási
Képességet Vizsgáló. II. Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottsága és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata
Címe: 6500 Baja, Barátság tér 18.
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Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

elõdöntõ döntõ

9. Építészet szakmacsoport
2. 31 5216 06 Épületburkoló Ideje:

2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 15–17.
Helye: BKMÖ Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Diákotthona, II. sz. Tanulási
Képességet Vizsgáló. II. Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottsága és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata
Címe: 6500 Baja, Barátság tér 18.

3. 31 5216 14 Kõmûves Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 6–8.
Helye: Szondi György Szakközépiskola és
Szakiskola
Címe:
2660 Balassagyarmat, Régimalom u. 2.

4. 31 5216 17 Szobafestõ-mázoló és
tapétázó

Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

10. Könnyûipar szakmacsoport
5. 31 5276 03 Varrómunkás Ideje:

2009. február 11., 13. óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 15–17.
Helye: BKMÖ Óvodája, Általános Iskolája,
Szakiskolája, Diákotthona, II. sz. Tanulási
Képességet Vizsgáló. II. Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottsága és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálata
Címe: 6500 Baja, Barátság tér 18.

6. 21 5272 01 Bõrtárgykészítõ Ideje:
2009. február 11., 13. óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 22–24.
Helye: Kolping Katolikus Szakiskola és
Speciális Szakiskola
Címe: 8105 Pétfürdõ, Hõsök tere 10.

11. Faipar szakmacsoport

7. 31 5262 02 Asztalosipari szerelõ Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 1–3.
Helye: Doborjáni Ferenc Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola, Kollégium, Különleges
Gyermekotthonok és Pedagógiai
Szakszolgálat
Címe: 9400 Sopron, Brennbergi út 82.

16. Ügyviteli szakmacsoport

8. 33 3404 02 Gépíró és
szövegszerkesztõ

Ideje:
2009. február 11., 13.00
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 20–22.
Helye: Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány Szakképzõ Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út
34–38.

17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport

9. 31 7862 01 ABC-eladó Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. március 30.–április 1.
Helye: Száraznád Nevelési-Oktatási Központ,
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató
Címe: 1156 Budapest, Pattogós u. 6–8.

18. Vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport
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Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

elõdöntõ döntõ

10. 31 7822 02 Gyorsétkeztetési eladó Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. március 30.–április 1.
Helye: Száraznád Nevelési-Oktatási Központ,
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató
Címe: 1156 Budapest, Pattogós u. 6–8.

19. Egyéb szolgáltatások
szakmacsoport

11. 21 5293 01 Szõnyegszövõ Ideje:
2009. február 11., 13. óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 1–3.
Helye: Tolna Megyei Önkormányzat Berkes
János Gyógypedagógiai Nevelési-Oktatási
Intézménye, Gyermekotthonai és
Készségfejlesztõ Speciális szakiskolája
Címe: 7173 Zomba, Paradicsom puszta

Tantárgyi verseny

12. Háztartástan Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. március 23–24.
Helye: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános
Iskola és Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola
Címe: 1081 Budapest, Üllõi út 76.

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyekre nevezési díjat nem kell fizetni.
A versenyek döntõjén résztvevõ azon tanuló, aki az egyes (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) be-
kezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított, a versenybizottság által hitelesített
„Igazolás” alapján a szakképesítõ bizonyítványt a versenyzõ iskolája mellett mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A speciális szakiskolák tanulói részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyekre (SZKTV) az NSZFI honlap-
ján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A nevezések határideje: 2009. január 16.
Felvilágosítás kérhetõ az NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erika vezetõ tanácsadótól a 06 (1) 431-6513 tele-
fonszámon.
A továbbiakban a versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet a honlapján
teszi közzé (www.nive.hu).

Mátyus Mihály s. k.,
fõosztályvezetõ

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívása a szakma kiváló tanulója (SZKTV) és ifjú
szakemberek versenyére

a 2008/2009. tanévre

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) közösen, az
MKIK-nak gondozásra átadott szakképesítésekben a nappali rendszerû képzést folytató szakképzõ iskolák végzõs tanu-
lói számára, az alábbiak szerint hirdeti meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt.
Az MKIK által 2008-ban megrendezett SZKTV-hez (Szakma Sztár Fesztivál) – felhasználók és az iskolák igényeinek
megfelelõen – az alábbi célokkal, néhány változást kívánunk bevezetni a korábbi évekhez k épest.
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A verseny fõ célkitûzései:
– A magyar szakképzés színvonalának emelése, a szakképzés eredményeinek bemutatása széles körben.
– A végzõs tanulók, és az iskoláik (tágabban a magyar szakképzéssel) szakmai megfeleltetése a gazdaság igényeinek és
elvárásainak.
– A szakképzésben részt vevõ tehetséges tanulók számára a jelenleginél szélesebb körben a megmérettetés és a kiemel-
kedõ eredmények elérési lehetõségének biztosítása.
– A gyakorlati szintvizsga szerepének erõsítése, a döntõre továbbvitt pontszámokba a szintvizsgán elért pontszámok is
beszámításra kerülnek.
– A „fizikai szakmák” társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a szakmunkás pályamodell bemutatása, nép-
szerûsítése révén. Pályaválasztás és pályaorientáció elõsegítése.
– Új, kötetlen formákkal a verseny fesztivál jellegének erõsítése.
– Életszerû, gyakorlatorientált, kompetenciákat mérõ feladatsorok bevezetése.

Az SZKTV a résztvevõ fiatalok számára a következõ elõnyöket nyújtja:
– A mérés a gyakorlatorientált és a kompetenciákat mérõ feladatokkal történik, melyek biztosítják a tényleges szakmai
kompetenciák kibontakoztatását.
– A versenyen való részvétel ingyenes.
– Az SZKTV-t kiegészíti a korábban végzett ifjú szakmunkások szakmai versenye, mely a WorldSkills és az EuroSkills
elõválogató versenye is egyben.

Az MKIK a szervezés folyamán együtt kíván mûködni minden olyan, a szakképzésben érintett szervezettel, aki a minõ-
ségi szakképzés iránt elkötelezett. Mintegy ernyõ szervezetként organizálni kívánja az SZKTV-t és a hozzá kapcsolódó
rendezvényeket.
Az MKIK szervezésében a területi kamarák közremûködésével – a hálózatszerû mûködés biztosítja valamennyi megye-
székhelyen – az írásbeli elõdöntõk lebonyolítását.
A lebonyolításkor a pártatlanság és az esélyegyenlõség maximálisan érvényesülni tud, hiszen a lehetõ legnagyobb kont-
roll, a nyilvánosság biztosításával történik.

Közös eredményhirdetés: 2009. április 24.

Szakma Kiváló Tanulója Verseny

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nem kér nevezési díjat a tanulók után.
A versenyre jelentkezni a kiadott jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet az iskola igazgatójának egyetértõ, támogató
kísérõlevelével együtt kell a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához eljutatni.

Határidõ: 2009. január 12. (Postai bélyegzõ dátuma.)

A verseny idõpontja és helye

Elõdöntõ

Helye: a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák székhelyei:

Területi
Kamara

Irányító-
szám

Cím
Szakképzési

igazgató/vezetõ neve
E-mai cím Telefon Fax

Bács-Kiskun
Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

6000 Kecskemét
Árpád
krt. 4.

Gál Katalin bkmkik@mail.data-
net.hu

(76) 501-530,
501-531

(76) 501-538

Békés Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

5600 Békéscsaba
Penza lkt. 5.

Mészárosné Szabó
Anna

anna.szabo@bmkik.hu;
bmkik@bmkik.hu

(66) 324-976/104 (66) 324-976/104
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Területi
Kamara

Irányító-
szám

Cím
Szakképzési

igazgató/vezetõ neve
E-mai cím Telefon Fax

Borsod-Aba-
új-Zemplén
Megyei Ke-
reskedelmi és
Iparkamara

3525 Miskolc
Szentpáli
u. 1.

Társy József tarsy.jozsef@bokik.hu (46) 501-094 (46) 501-099

Budapesti
Kereskedelmi
és Iparkamara

1016 Budapest
Krisztina
krt. 99.

Takács Ildikó locsai.kalman-
ne@bkik.hu

(1) 488-2170,
(1) 488-2167

(1) 488-2171

Csongrád
Megyei Ke-
reskedelmi és
Iparkamara

6721 Szeged
Párizsi krt.
8–12.

Gál Zsuzsanna gal.zsuzsa@csmkik.hu (62) 486-987/171 (62) 426-149

Fejér Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

8000 Szé-
kesfehérvár
Hosszú-
sétatér 4–6.

Kõvári László fmkik@ fmkik.hu (22) 510-319 (22) 510-312

Gyõr-Mo-
son-Sopron
Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

9021 Gyõr
Szent István
út 10/A

Pális Ferenc palisferenc@gymskik.hu (96) 520-224 (96) 520-291

Hajdú-Bihar
Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

4025 Debrecen
Petõfi
tér 10.

Kontér Mária konter.maria@hbkik.hu (52) 500-719 (52) 500-720

Heves Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

3300 Eger
Faiskola
út 15.

File Sándor sandor.file@hkik.hu (36) 429-612/115 (36) 312-989

Jász-Nagy-
kun-Szolnok
Megyei Ke-
reskedelmi és
Iparkamara

5000 Szolnok
Verseghy-
park 8.

Szabó
Zoltán

szaboz@jnszmkik.hu;
szakkep-
zes@jnszmkik.hu

(56) 510-622 (56) 370-005

Komárom-Esz-
tergom Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

2800 Tatabánya
Fõ tér 36.

Cserjési József kemkik@kemkik.hu (34) 513-019,
(34) 513-010/33

(34) 316-259

Nógrád Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

3100 Salgótarján
Alkotmány
út 9/a.

Erdei Györgyné nkik@nkik.hu
erdeine@nkik.hu

(32) 520-867 (32) 520-862

Pécs-Baranyai
Kereskedelmi
és Iparkamara

7625 Pécs
Dr. Majo-
rossy I.
u. 36.

Cséfalvay Ágnes acsefalvay@pbkik.hu (72) 507-114 (72) 507-108

Pest Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

1056 Budapest
Váci u. 40.

Szabóné Zéman
Mária

szakkepzes@pmkik.hu 331-0109 331-0109

Somogyi Keres-
kedelmi és
Iparkamara

7400 Kaposvár
Anna u. 6.
I.em

Kurucz János jkurucz@skik.hu (82) 501-042 (82) 501-046

Szabolcs-Szat-
már-Bereg
Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

4400 Nyí-
regyháza
Széchenyi
u. 2.

Szokol Tibor szokoltibor@invest.hu (42) 421-423 (42) 311-750

Tolna megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

7100 Szekszárd
Arany J.
u. 23–25.

Hága László haga@tmkik.hu (74) 529-254 (74) 411-456
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Területi
Kamara

Irányító-
szám

Cím
Szakképzési

igazgató/vezetõ neve
E-mai cím Telefon Fax

Vas Megyei Ke-
reskedelmi és
Iparkamara

9700 Szom-
bathely
Honvéd
tér 2.

Héger István heger.istvan@vmkik.hu (94) 506-643 (94) 316-936

Veszprém
Megyei Ke-
reskedelmi és
Iparkamara

8200 Veszprém
Budapest
út 3.

Gubicza Zsanett gubicza.zsanett@veszp-
remikamara.hu

(88) 429-008 (88) 412-150

Zala Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara

8900 Zala-
egerszeg
Petõfi u. 24.

Fullérné Verger
Renáta

zmkik@zmkik.hu (92) 550-521 (92) 550-525

Soproni Keres-
kedelmi és
Iparkamara

9400 Sopron
Deák tér 14.

Dr. Darázs Andor darazs-svkik@freema-
il.hu

(99) 523-581 (99) 523-581

Dunaújvárosi
Kereskedelmi
és Iparkamara

2400 Duna-
újváros
Latinovits
Z. u. 10.

Fülöp Ilona dkik@dkik.hu (25) 402-601 (25) 411-601

Nagykanizsai
Kereskedelmi
és Iparkamara

8800 Nagy-
kanizsa
Szent Imre
u. 5.

Dr. Balogh Imre szakkepzes@nakkik.hu
nakkik@nakkik.hu

(93) 516-670 (93) 516-670

SZKTV versenycsoportok, szakképesítések és az írásbeli elõdöntõ idõpontjai

Kezdés idõpontja: egységesen 10 óra.
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2009. január 26.
51 7812 01 Kozmetikus

2009. január 27.
33 5262 01 Asztalos
33 5272 01 Bõrdíszmûves

2009. január 28.
33 5276 05 Nõiruha-készítõ
33 5276 01 Férfiruha-készítõ
31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos

2009.január 29.
31 521 11 0000 00 00 Hegesztõ

2009. január 30.
52 341 05 1000 00 00 Kereskedõ

2009. február 2.
33 5216 03 Villanyszerelõ
33 5262 06 Kárpitos
31 582 17 0000 00 00 Tetõfedõ

2009. február 3.
31 582 09 0010 00 00 Épületgépészeti csõhálózat- és be-
rendezés-szerelõ (ez alatt értjük még: Gáz-vezeték- és ké-
szülékszerelõ, Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ)
31 521 08 0010 00 00 Gépgyártó-sori gépkezelõ, gépszerelõ
(ez alatt értjük még: Autógyártó, Háztartási gépgyártó)

2009. február 4.
31 521 10 1000 00 00 Géplakatos
33 521 08 0000 00 00 Szerszámkészítõ

2009. február 5.
31 5216 14 Kõmûves

2009. február 6.
31 5216 06 Épületburkoló
33 5216 01 Ács-állványozó

2009. február 9.
31 5216 17 Szobafestõ-mázoló és tapétázó
33 522 02 0000 00 00 Hûtõ- és klímaberendezés-szerelõ,
karbantartó (ez alatt értjük még: Szellõzõ- és klímaberen-
dezés-szerelõ)

2009. február 10.
33 7812 01 Fodrász

2009. február 12.
33 7826 02 Szakács

2009. február 13.
33 7822 01 Pincér

2009. február 16.
33 7826 01 Cukrász



Döntõ helye, idõpontja:

HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Expo tér 1.)
2009. április 22–24.

A versenyeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a területi kamarák részvételével szervezi és bonyolítja.

A versenyen részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, a gyakorlati illetve a szóbeli versenyrészen (modulrendszerû szakké-
pesítés esetén a vizsga tevékenységekbõl, modulokból) eléri a versenyrészen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osz-
tályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól mentesül a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet
7. § (6) illetve a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 5. § (5) bekezdése alapján.
A vizsgarész(ek) (vizsgatevékenységek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara Igazolás megküldésével értesíti – a versenybizottság értékelése alapján – a versenyzõ iskoláját. A
szakképesítõ bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.

A versenyekkel kapcsolatban további felvilágosítás és tájékoztatás kérhetõ:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Oktatási Igazgatóság

Kalmár Zsolt
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6–8.

Telefon: 474-5136
E-mail: kalmar@mkik.hu

Internet: www.szakmasztar.hu

Ifjú Szakemberek Versenye

A verseny célja:

Az MKIK az elmúlt évtizedben jelentõs mértékben járult hozzá a szakképzés fejlesztéséhez és az oktatás minõségének
javításához abból a felismerésbõl kiindulva, hogy a korszerû ismeretekkel és naprakész tudással rendelkezõ munkaerõ
meghatározó szereplõje a hatékonyan mûködõ gazdaságnak.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a következõ szakmai területeken tartja meg az elõválogató verseny dön-
tõjét:

– Villanyszerelõ,
– Szakács.

A döntõ a 2009-ben megrendezésre kerülõ WorldSkills versenyen való részvétel elõválogató versenye is egyben.

A hazai versenyzõket kiválasztó versenyt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezi.
A versenyre azok jelentkezhetnek, akik az adott nemzetközi verseny idõpontjában (WorldSkills 2009, EuroSkills 2010)
még nem töltik be a 22. életévüket és megfelelõ szintû angol nyelvtudással rendelkeznek.
A nyelvtudás felmérésének eredménye alapján kerülnek a szakmai versenyre behívásra a versenyzõk.

A 2009. április 22–23-án megrendezésre kerülõ versenyen –a nyelvtudás felmérése alapján legsikeresebb versenyzõk –
a gyakorlati feladatok végrehajtásán mérik össze tudásukat, felkészültségüket.
A jelentkezési határidõ: 2009. január 30. Postai bélyegzõ dátuma.

Döntõ verseny idõpontja:
2009. április 22–23.
A verseny helyszíne: HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.

A döntõre írásban kell jelentkezni a verseny (www.szakmasztar.hu) és az MKIK (www.mkik.hu) honlapjáról letölthetõ
adatlapon.
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A versenyekkel kapcsolatban további felvilágosítás és tájékoztatás kérhetõ:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Oktatási Igazgatóság

Kalmár Zsolt
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6–8.

Telefon: 474-5136
E-mail: kalmar@mkik.hu

Internet: www.szakmasztar.hu

Közlemény Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett szakmai tanulmányi versenyekrõl
a 2008/2009-es tanévre

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

A Miniszterelnöki Hivatal a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a szakterületen mû-
ködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akiknek rendes szak-
mai vizsgája a versenykiírás tanévének május-júniusi vizsgaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

07. Informatika (szoftver) szakmacsoport

Ideje:
2009. február 11., 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2009. április 23–24.
Helye:
Szily Kálmán Kéttannyelvû
Mûszaki Középiskola,
Szakiskola és Kollégium
1097 Budapest, Timót u. 3.

2500 Ft/fõ

1. 54 4641 01 Gazdasági
informatikus I

2. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
3. 54 4641 03 Informatikus

(A. Térinformatikus,
B. Mûszaki informatikus)

4. 54 4641 03 Informatikus
(D. Rendszerinformatikus)

5. Programozó versenycsoport
54 4641 04 Számítástechnikai programozó
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó

6. 54 8409 01 Multimédia-fejlesztõ Pályamunka leadásának
határideje 2009. március 3.

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék szakképesítéseiben meghirdetett versenyek:
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) be-
kezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított, a Versenybizottság által hitelesített
Igazolás alapján a szakképesítõ bizonyítványt a versenyzõ iskolája mellett mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni.
A nevezések határideje: 2009. január 19.
A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, a honlapján teszi közzé
(www.nive.hu).
Telefonon felvilágosítás kérhetõ NSZFI Tanácsadási osztályán, Magyar Szilvia Anna vezetõ tanácsadótól 06 (1)
434-5794.
A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a nevezés visszaigazolását követõen a meghirdetés szerinti
döntõt rendezõ iskola számlaszámára postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A befizetés idõpontját, döntõt
rendezõ iskola számlaszámát az NSZFI a honlapján közzéteszi.
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Szakmai tanulmányi versenyek 2008/2009.

A Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett versenyek

(2008/2009-es tervezéshez szükséges adatok)

Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)

Verseny-
bizottság
sorszáma

2007/2008. tanév KIR Adatok

NSZFI
felmérés

tanulói
létszám/iskola

2008/2009. tanév Indoklás

Informatika (szoftver) szakmacsoport Informatika (szoftver) szakmacsoport

1. 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. 600 160/13 54 4641 01 Gazdasági informatikus I. A létszámadatok
alapján a versenyek
megrendezése
indokolt.

2. 52 4641 02 Gazdasági informatikus II. 228 52 4641 02 Gazdasági informatikus II.
3. 54 4641 03 Informatikus

(A. Térinformatikus, B. Mûszaki informatikus)
1042 336/7 54 4641 03 Informatikus

(A. Térinformatikus,
B. Mûszaki informatikus)

4. 54 4641 03 Informatikus
(D. Rendszerinformatikus)

54 4641 03 Informatikus
(D. Rendszerinformatikus)

Programozó versenycsoport Programozó versenycsoport
5. 54 4641 04 Számítástechnikai programozó

54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
54 4641 02 Információrendszerszervezõ

291
68
0

120/8
36/3

0

54 4641 04 Számítástechnikai programozó
54 4641 05 Számítógéprendszer-programozó
54 4641 02 Információrendszerszervezõ

A létszámadatok
alapján a versenyek
megrendezése
indokolt.

6. 54 8409 01 Multimédia-fejlesztõ 888 177/10 54 8409 01 Multimédia-fejlesztõ
7. 52 4641 03 Számítástechnikai szoftverüzemeltetõ 0

Egy éves
képzés volt

Nem javasolt. Az új OKJ szerint a
szakképesítés iskolai
rendszerben önállóan
nem indítható,
részszakképesítés.
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Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV); Szaktantárgyi Verseny

Verseny-
bizottság
sorszáma

2007/2008. tanév KIR Adatok

NSZFI
felmérés

tanulói
létszám/iskola

2008/2009. tanév Indoklás

Informatika (szoftver) szakmacsoport Informatika (szoftver) szakmacsoport

1. 34 4641 01 PLC-programozó 0 Nincs iskolai
visszajelzés.

34 4641 01 PLC programozó Korábban tantárgyi
versenyként
szerepelt, az új OKJ
szerint nem indítható.

2. 31 4641 01 Informatikai hálózatirendszer-telepítõ 0
Egyéves
képes volt.

Nincs iskolai
visszajelzés.

31 4641 01 Informatikai
hálózatirendszer-telepítõ

A 2008/2009,.
tanévben nincs
végzõs tanuló, mert
az egyéves képzés az
új OKJ-ban kétévesre
változott.

Dr. Csepeli György s. k.,
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Pályázati felhívás
a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre (2008/2009-es tanév)

Találd fel magad!

Kik indulhatnak?
Egyénileg vagy kétfõs csapatba szervezõdve pályázhat minden
1988. október 1. és 1995. augusztus 31. között született fiatal.
Egyetemisták, fõiskolások közül csak elsõévesek vehetnek részt
a versenyen akkor, ha a munkájukat az egyetem, fõiskola meg-
kezdése elõtt végezték. Pályázhatnak határon túli magyar fiata-
lok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig,
II. díj: (max. három) havi 15 000 Ft-os ösztöndíj egy évig,
III. díj: (max. négy) havi 8000 Ft-os ösztöndíj egy évig

a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlõdésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os,
egyösszegû Junior Ösztöndíjat is.
A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar
Innováció Szövetség egyösszegû, 100 000 Ft-os ösztöndíját is
megkapja.
Az elsõ és második helyezett fiatalok által kijelölt egy-egy tanár
(vagy konzulens) egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
1–3. helyezettjei a felsõoktatási intézmények döntése alapján
25 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.
A legjobb három pályázat lehetõséget kap 2009. szeptember
11–16. között Párizsban, az Európai Unió által, 33 ország részvé-
telével rendezendõ „Fiatal Tudósok Versenyén” való részvétel-
re, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni
(3500–7000 euró).

Mivel lehet nevezni?
Pályázni lehet mûszaki, környezetvédelmi, természettudományi,
valamint matematikai területrõl bármilyen innovatív alkotással,
találmánnyal, kutató- vagy fejlesztõmunka eredményével. A ver-
senyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pá-
lyamunkával, illetve mûszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni?
A kidolgozandó téma vázlatát legfeljebb 2 gépelt oldal terjede-
lemben, lezárt borítékban kell benyújtani 3 példányban, levélben
vagy személyesen 2009. január 7-én 15 óráig beérkezõen.
A borítékra rá kell írni: „Innovációs verseny”.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy
fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendõ
célt, a konkrét megvalósítás módját, továbbá: a résztvevõ(k) ne-
vét, születési idõpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét,
nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét, címét és tele-

fonszámát; a konzulens, vagy felkészítõ tanár nevét, címét és te-
lefonszámát.

Kik döntenek?
A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy mûszaki cél, illet-
ve színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz
a bírálóbizottság. A döntésrõl minden pályázó értesítést kap
2009. február 2-ig.

Hogyan tovább?
Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megala-
pozott, részletes kidolgozását, illetve a fejlesztés eredményét
2009. május 4-én 14 óráig beérkezõen kell beküldeni a verseny
titkárságára.
Csatolni lehet a bemutatást elõsegítõ saját készítésû modelle-
ket, mûszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

Mit értékelnek?
A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a ki-
dolgozás alapossága, illetve tudományos értéke; az írásos anyag,
illetve mûszaki alkotás (vagy modell) színvonala, illetve az elké-
szített eszköz mûködõképessége; a projekt befejezettsége (kon-
cepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos
értelmezése.

Egyéb tudnivaló
A legjobb munkákat a pályázók a Duna TV „Heuréka, megta-
láltam” c. külön mûsorában személyesen mutatják be. A be-
mutatásra alkalmas pályamûveket kétnapos kiállításon tekint-
hetik meg az érdeklõdõk 2009 júniusában, a Millenáris Parkban,
a Csodák Palotájában. Az ünnepélyes díjátadásra a kiállítás meg-
nyitóján kerül sor.

A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag tá-
mogathatják. A verseny szervezõi biztosítják a nyilvánosságot a
támogatások elnyerése érdekében, illetve közremûködnek az in-
dokolt költségek megtérítésében.

A verseny támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium,
Iparfejlesztési Közalapítvány, Puskás Tivadar Közalapít-
vány, Magyar Telekom Nyrt., GE Hungary, Sanatmetal Kft.,
Ericsson Magyarország, Magyar Szabadalmi Hivatal, Mûszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Siemens Zrt.,
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
Nyrt., 77 Elektronika Kft., Innomed Medical Rt., Covent Tõke
Befektetõ Zrt., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, MKB
Bank Nyrt.

Médiatámogatók: Duna TV, Világgazdaság, Élet és Tudo-
mány, Csodák Palotája.
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A pályázatok beérkezési helye (a pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet):
MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG – 1036 Budapest, Lajos u. 103.; tel.: 453-6572, fax: 240-5625; e-posta:

innovacio@innovacio.hu; részletes felhívás: www.innovacio.hu.
A verseny titkára Riba Nikolett marketingmenedzser.

Dr. Antos László s. k.,
ügyvezetõ igazgató



Közlemény
a „Diákszavak ünnepeinkrõl” – ünnepi mûsorok találkozójáról

Szervezõk: Fonó Budai Zeneház és az Országos Diákszínjátszó Egyesület.
A rendezvény célja: minden pedagógus igazolhatja azt a valós problémát, amit az 1956-os forradalom, március 15-e, a
magyar kultúra napja, vagy egyéb jeles napjaink, ünnepeink méltó és tartalmas megünneplése jelent. A legfõbb gondot
az jelenti, hogy hogyan lehet közel hozni, átélhetõvé és érthetõvé tenni egy történelmi esemény vagy szakrális ünnep tar-
talmait. Arra szeretnénk ösztönözni a csoportvezetõket és diákjaikat, hogy tájékozódjanak, kutassanak 1956-ról, már-
cius 15-érõl, karácsony és más jeles napjaink kultúrtörténeti hátterérõl, majd keressék meg az õket érintõ és érdeklõ té-
mákat, és a munkafolyamat végén a hiteles kifejezõeszközöket, hogy az a feltárómunka, amin végigmentek, a többi fiatal
számára is elérhetõ és átélhetõ legyen.

Jelentkezni lehet a következõ elõadásokkal: gyerek- és diákszínjátszó színházi elõadások, verses, zenés és színházi ele-
mekbõl szerkesztett mûsorok, elõadások, valamint szertartásjátékok, illetve bármilyen egyéni mûfajú közösségi játékok.
Kizárólag irodalmi szövegek elmondásából álló ünnepi mûsorokat nem fogadunk el.

Pályázhatnak: 12–18 év közötti gyerekekbõl álló csoportok, tekintet nélkül a mûködési formájukra.

A fesztivál megvalósítása: a pályamûvek bemutatására 2009. január 24-én és 25-én kerül majd sor a Fonó Budai Zene-
házban általános iskolás és középiskolás korú közönség, valamint tanáraik és szüleik elõtt egy találkozó keretein belül.
Az elõadásokat az Országos Diákszínjátszó Egyesület által felkért szakemberek értékelik: Tóth Zsuzsanna színházpeda-
gógus, elõadómûvész és Tóth Miklós színházi rendezõ, valamint vasárnap délelõtt Tóth Zsuzsanna tanároknak szóló
mûhelymunkát, ezzel párhuzamosan Bethlenfalvy Ádám és Nyári Arnold a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
munkatársai diáktréninget vezetnek. Az értékelés szempontjai a pályázati céloknak megfelelõen a játszók személyes kö-
tõdése, önálló szemléletének megléte, illetve a színházi és elõadói megformáltság lesznek. A kétnapos fesztiválon idén
elõször tanároknak szóló szakmai tréninget, a diákoknak pedig színházi játékokat szervezünk. Minden jelentkezõt arra
kérünk, hogy lehetõségeihez mérten minél több idõt töltsön a fesztiválon, megnézve mások produkcióit is.

A jelentkezés módja: az Országos Diákszínjátszó Egyesület honlapjáról letölthetõ és a Fonó Budai Zeneház honlapjáról
másolható kitöltött jelentkezési lap visszajuttatásával. A lap igényelhetõ e-mailen a fono@fono.hu címrõl vagy telefo-
non.

A honlapok címe: www.szinhaz.hu/ode és www.fono.hu. Telefon: 206-5300 (Telegdy Balázs).
A jelentkezési lapokat a következõ címekre várjuk: e-mail: btelegdy@fono.hu. Postai cím: 1116 Budapest, Sztregova
utca 3. (Telegdy Balázs nevére).

Jelentkezési határidõ: 2009. január 11.

Telegdy Balázs s. k., Golden Dániel s. k.,
Fonó Budai Zeneház Országos Diákszínjátszó Egyesület

Közlemény a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesíté-
sek/részszakképesítések/elágazások adaptált központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek.

Sorszám Részszakképesítés/azonosító száma Részszakképesítés megnevezése Jóváhagyási szám

1. 52 347 03 0100 31 01 Számítógépes adatrögzítõ
(tanulásban akadályozottak
részére)

12723-1/2008. (IX. 26.)

Wesselényi Gáborné s. k.,
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 96. § (6) bekezdése, továbbá a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. tv. 23. § (2) bekezdése és a hatályos jogszabályok alapján pályázatot
hirdet

a MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM (1062 Budapest, Andrássy út 69–71.)
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2009. július 1-jétõl kezdõdõen 4 évre, 2013. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és mûvészeti szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti DLA-fokozat,
– mûvészetoktatásban szerzett többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– alkotómûvészi, mûvészetpedagógiai munkássága elismert,
– rendelkezik az oktatók, tanárok munkájához, irányításához, tárgyilagos értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és
kibontakoztatásához, vezetõi utánpótlás neveléséhez, a demokratikus vezetési módszerek megvalósításához szükséges
tulajdonságokkal és készségekkel.

A rektor feladata:
A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján az egyetem irányításával
összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– az egyetem képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az egyetem alkalmazásában álló személyek vonatkozásában 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,
– DLA-fokozatát, mûvészeti és egyéb díjait, idegennyelv-tudását igazoló dokumentumot,
– mûvészeti, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi mûvészeti, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi mûvészeti életben
való részvételét,
– az egyetem vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan
iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, DLA-fokozatot, egyetemi tanári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okira-
tok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az
egyetem szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen Welsch Jánosné, rektori hivatalvezetõ ad.
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 69–71. Tel.: 342-1738.
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõ-
oktatási Fõosztály 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 31.

A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem rektori megbízatására”.

Ü. i. szám: 29202/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1993. évi XXXIII. tv. 23. §-ának (2) bekezdése és a hatályos jogszabályok alapján pályázatot hirdet

a SEMMELWEIS EGYETEM (Budapest)
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2009. július 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség,
– határozatlan idõre szóló egyetemi tanári kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– szervezési, gazdálkodási ismeretek és gyakorlat,
– államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret.

A rektor feladata a hatályos jogszabályok, valamint a Semmelweis Egyetem Szervezeti és mûködési szabályzata alapján
az egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az egyetem képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– az egyetem képviseletének ellátása,
– az intézményfejlesztést szolgáló humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítására irányuló munka szervezése, össze-
fogása és ellenõrzése,
– összehangolja az oktató, kutató és a gyógyító-megelõzõ egyetemi feladatokat,
– elõsegíti az egyetem bel- és külföldi kapcsolatainak bõvítését.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, szakmai és egyéb díjait,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetõi tevékenységének összefoglalását,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételének bemutatását,
– az egyetem vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését, továbbá minden olyan ira-
tot, amely a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást, egyetemi tanári kinevezést, munka-
kört tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk, mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
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– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõen 2009. január 31.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátus véleményezi,
rangsorolja. A szenátus többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyérõl.
A pályázatról bõvebben felvilágosítást az egyetemen a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóság ad (1085 Budapest,
Üllõi út 26. Munkaügyi épület I. emelet, telefon: [06 (1) 459-1500/55222 mellék].
A pályázatot 1 példányban az Oktatási és Kulturális Minisztérium címére ajánlott küldeményként kell benyújtani (Okta-
tási és Kulturális Minisztérium Felsõoktatási és Tudományos Szakállamtitkárság, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 31.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Semmelweis Egyetem rektori megbízatására”.

Ü. i. szám: 29202/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ának (6) bekezdése, továbbá
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ának (2) bekezdése és a hatályos jogszabályok,
valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a fõiskola irányításával összefüggõ feladatok ellátásá-
ra pályázatot hirdet az

ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA – Eger
rektori megbízatásának ellátására

A megbízás 2009. augusztus 1-jétõl 2013. július 30-ig szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
– határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári, vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi és magasabb vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékû idegennyelv-ismeret,
– elkötelezettség az EU-csatlakozással összefüggõ felsõoktatási fejlesztési programok és regionális szerepvállalásaiból
következõ feladatok teljesítése, a belsõ integrációs folyamatok és az intézményvezetés menedzseri szemléletû megújítá-
sa iránt,
– az intézmény fejlesztése iránti elkötelezettség,
– szakmai kapcsolat a felsõoktatás más intézményeivel és a régió gazdasági, társadalmi szervezeteivel,
– megfelelõ kommunikációs készség,
– menedzserszemléletû, dinamikus egyéniség,
– elõnyt jelent a habilitáció vagy folyamatban lévõ habilitációs cselekmény.

A fõiskolai rektor feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a
fõiskola irányításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– az fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységek irányítása,
– a karok, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a humánpolitikai munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti –
rendelkezése,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a fõiskola által meghatározott további feladatok.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzelését, továbbá
minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai ta-
nári kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– munkahelyének megnevezését, a pályázó beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okirat másolatát,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munka, eddigi vezetõi tevékenység bemutatását,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munka, a nemzetközi tudományos életben
való részvétel bemutatását,
– fontosabb publikációk, tudományos és mûvészeti alkotások, díjak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó felsõoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, to-
vábbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a fõ-
iskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 31.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Koncsos Ferenc fõtitkár ad. Cím: Eszterházy Károly Fõiskola,
Eger, Eszterházy tér 1. Telefon: (36) 520-406.
A pályázatot az Oktatási Minisztérium címére kell benyújtani (Oktatási Minisztérium Felsõoktatási Fõosztály 1055 Bu-
dapest, Szalay u. 10–14.).
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Eszterházy Károly Fõiskola Eger, rektori megbízatására”.

Ü.i. szám: 29202/2008.
Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §
(6) bekezdésében, a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásá-
ról szóló 1996. évi XLV. törvény 10/A. §-ában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyá-
ról szóló 1996. évi XLIII. törvény 45. § (1) bekezdésében és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján

pályázatot hirdet

a RENDÕRTISZTI FÕISKOLA
rektori beosztásának betöltésére

A vezetõi kinevezés 4 évre, határozott idõre 2009. augusztus 1-jétõl létesül, amely egy alkalommal meghosszabbítható.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, 65 év alatti életkor;
– egyetemi és állami felsõfokú rendvédelmi szakmai végzettség,
– doktori (PhD) vagy magasabb tudományos fokozat,
– legalább egy idegen nyelvbõl C típusú, középfokú (vagy azzal egyenértékû) nyelvvizsga megléte;
– foglalkoztatását tekintve teljes munkaidejû, határozatlan idõre szóló egyetemi tanári vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– a szakképesítés megszerzésétõl számított legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
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– idegen nyelven is képes elõadás tartására,
– magas színvonalú (hazai és nemzetközi publikációkkal alátámasztott) tudományos tevékenység,
– a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvény 3. § (2) vagy (3) bekezdésében írt feltételek megléte, illetve az ott írtak tudomásul vétele.

A rektor feladatai:
– a fõiskola képviseletének ellátása,
– a személyzeti munka irányítása,
– az intézmény rendelkezésére álló költségvetési elõirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabály szerinti –
rendelkezés,
– az intézmény fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az erre irányuló munka szervezése és
összefogása,
– a fõiskola képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása és ellenõrzése,
– a tanszékek, az oktatási, tudományos kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása,
– a fõiskolán folytatott személyiségformálás, a tanórákon kívüli nevelõmunka irányítása, az intézményben folyó nevelé-
si és képzési tevékenységek irányítása,
– az oktatói munka koordinálása,
kapcsolattartás a hazai és külföldi – a fõiskola képzési profiljának megfelelõ – felsõoktatási intézményekkel, kutatóhe-
lyekkel;
– a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatában foglalt feladat- és hatáskör gyakorlása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, munkahelyét és beosztását (hivatásos állományú esetén a rendfokozatát), valamint munkaköri besoro-
lását,
– tudományos fokozatát,
– eddigi vezetõi és szakmai munkájának részletes leírását, ezen belül:

= oktatási és tudományos munkájának részletes ismertetését,
= tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett tevékenységét,
= fontosabb tanulmányútjait,

– a fõiskola vezetésére, fejlesztésére, valamint azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– nyilatkozatát fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmá-
ról és idõbeni behatároltságáról.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát,
– az egyetemi végzettségét és szakképzettségét, tudományos fokozatát, egyetemi vagy fõiskolai tanári kinevezését és
idegennyelv-ismeretét tanúsító okiratok hiteles másolatait,
– fontosabb tudományos publikációk jegyzékét,
hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Rendõrtiszti Fõiskola bizottságai és testületei megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 31.

A pályázatot a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.; postacím: 1525 Bu-
dapest, Pf. 27) egy példányban kell benyújtani.
A pályázónak a véleményezést megelõzõen – a fõiskola szenátusa részére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 27. § (8) bekezdés j) pontjában biztosított jog gyakorlása érdekében – a fõiskola szenátusa elõtt ismertetnie kell
programját.

A pályázat megjelenésének a helye: Igazságügyi Közlöny, Oktatási Közlöny, Rendõrtiszti Fõiskola honlapja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 15.
(A rektori beosztás 2009. augusztus 1-jétõl tölthetõ be.)
A pályázattal kapcsolatos egyéb információk megismerhetõk a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán Kenyeres
András rendõrségi fõtanácsos, osztályvezetõnél a 392-3517 vagy a 19-105 (rendészeti) telefonszámon.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR
Nemzetközi és Európa Jogi Tanszékére
teljes munkaidõben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási és kutatási feladatai:
– a nemzetközi, valamint az európai jog és igazgatás ismerete, különös tekintettel a nemzetközi környezetvédelmi jogra
és igazgatásra; e tudományterületeken való többéves szakmai tapasztalat,
– tananyagfejlesztés,
– a tanszékhez kötõdõ hallgatók tanulmányi munkájának támogatása (demonstrátorok, szakdolgozatot készítõk,
TDK-munkát készítõk stb.),
– részvétel a tanszéken folyó kutatómunkában,
– részvétel a tanszék profiljába illeszkedõ pályázatok kimunkálásában, illetve a nyertes pályázatok megvalósításában,
– a fenti témákkal kapcsolatos szakdolgozatok témavezetése, konzultációk nyújtása, további publikációs tevékenység,
közremûködés a tananyagok elkészítésében.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
Pályázatot olyan oktatási tapasztalattal rendelkezõ pályázók nyújthatnak be, akik rendelkeznek felsõfokú végzettséggel,
PhD-fokozattal, legalább egy nyelv elõadói és egy további nyelv középszintû ismeretével, valamint az oktatandó szakte-
rületen szerzett tapasztalatokkal, továbbá jelentõs publikációs tevékenységgel.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a Budapesti Corvinus Egyetem
„Foglalkoztatási követelményrendszer” Foglalkoztatási szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és mûködési
szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek.

A docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, oktatói és tu-
dományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismer-
tetésére, 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,
– valamint a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit.

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

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok be-
adási határidejét követõ 90 napon belül.
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A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (mun-
kaidõben az egyetem humán erõforrás irodája részére) beérkeznie – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék
szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. VI. emelet 639.).
A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is
– a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok, er-
kölcsi bizonyítvány (másolatai) kivételével – meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közigazgatás-tudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-6611) ad, egyéb, a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123-as telefonszámon kérhetõk.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A DEBRECENI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet
az Orvos- és Egészségtudományi Centrum
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
IGAZSÁGÜGYI ORVOSTANI INTÉZET
igazgatói megbízására

Munkaköri feladatok: az intézet igazgatói feladatainak ellátása: az oktatás, a diagnosztika, az intézeti tudományos mun-
ka, a gazdálkodás, valamint a személyzeti ügyek intézésében. Elõadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vizsgáz-
tatás magyar és angol nyelven. Részvétel a graduális és posztgraduális képzésben. Nemzetközi szintû tudományos mun-
ka végzése. Kapcsolattartás és együttmûködés a társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel.
Speciális feladatok: a területi igazságügyi orvosszakértõi munka irányítása és összehangolása. A szakmai kapcsolatok
fejlesztése a rendõrségi, ügyészségi és bírósági intézményekkel. Az igazságügyi szakmai profilok továbbfejlesztése. A
DE OEC ellen folyó kártérítési perekben szaktanácsadói közremûködés. Graduális és posztgraduális képzés végzése,
megszervezése, felügyelete és irányítása.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet és cselekvõképesség, általános orvosi diploma, igazságügyi orvostani szakképesí-
tés, kórbonctan – kórszövettani szakképesítés, középfokú C típusú nyelvvizsga, elõadói szintû angolnyelv-ismeret, tudo-
mányos fokozat, vezetõi gyakorlat, nemzetközileg elismert szakmai tevékenység, igazságügyi szakértõi kamarai tagság,
illetve szakértõi névjegyzékben való szereplés, legalább 10 éves graduális és posztgraduális képzési gyakorlat az igaz-
ságügyi orvostan és orvos-jogi ismeretek tárgykörében.

KARDIOLÓGIAI INTÉZET
Szívsebészeti Nem Önálló Tanszék
tanszékvezetõi megbízására

Munkaköri feladatok: a tanszék tanszékvezetõi feladatainak ellátása: az oktatás, a diagnosztika, a tanszéki tudományos
munka, a gazdálkodás, valamint a személyzeti ügyek intézésében. Elõadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vizs-
gáztatás magyar és angol nyelven. Részvétel a graduális és posztgraduális képzésben. Nemzetközi szintû tudományos
munka végzése. Kapcsolattartás és együttmûködés a társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet és cselekvõképesség, általános orvosi diploma, habilitáció elõnyt jelent, 10 év
szívsebészeti szakorvosi gyakorlat, sebészet, szívsebészeti szakképesítés, angol középfokú C típusú nyelvvizsga, egyéb
idegennyelv-ismeret, tudományos fokozat, vezetõi gyakorlat, nemzetközileg elismert szakmai tevékenység, mellkasse-
bészeti szakvizsga elõnyt jelent.

Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
tanszékvezetõi megbízására

Munkaköri feladatok: a tanszék tanszékvezetõi feladatainak ellátása: az oktatás, a diagnosztika, a tanszéki tudományos
munka, a gazdálkodás, valamint a személyzeti ügyek intézésében. Elõadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása, vizs-
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gáztatás magyar és angol nyelven. Részvétel a graduális és posztgraduális képzésben. Nemzetközi szintû tudományos
munka végzése. Kapcsolattartás és együttmûködés a társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel.
Speciális feladatok: mesterképzések elindításának elõkészítése. A tehetséggondozás feltételrendszerének javítása és
magas szintû végzése. Részvétel a Debreceni Egyetem doktori iskoláiban folyó képzésekben.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet és cselekvõképesség, általános orvosi diploma, egészségügyi menedzsmentszakér-
tõ szakképzettség, radiológia-szakképesítés, angol középfokú C típusú nyelvvizsga, tudományos fokozat, vezetõi gya-
korlat, nemzetközileg elismert szakmai tevékenység, habilitáció elõnyt jelent.

A vezetõi megbízások 2009. március 1-jétõl 2013. június 30-ig szólnak.

Amennyiben a pályázó nem a Debreceni Egyetem vezetõ oktatója, akkor a pályázat egyidejûleg egyetemi docensi kine-
vezésre is irányul. Ebben az esetben a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó oktatómunkájára vonatkozó elképzeléseit
is.

A pályázónak meg kell felelnie a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott
53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet elõírásainak, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben foglalt elõírások-
nak és az egyetem, valamint az adott kar követelményrendszerében foglalt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait, lakcímét,
– a pályázó eddigi munkahelyének megnevezését, a jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, besorolását, illet-
ményét, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, tudományos munkáját, terveit,
– oktatói, kutatói tevékenységét, annak eredményeit,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve a szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzeti tudományos
életben való részvételét,
– az intézet vezetésére, oktatási, kutatási és diagnosztikus munkájára vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– diploma másolatát,
– szakképzettséget igazoló oklevél másolatait,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
– tudományos fokozat másolatát,
– külsõ pályázónál érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– közlemények jegyzékét, impaktfaktort és citációs indexét,
– különlenyomatait,
– „Orvosok Országos Nyilvántartási” igazolványmásolatát,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az azt véleményezõ elbíráló személyek és
testületek megismerhetik.

A pályázatok beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen felszerelt – 5 példányban elkészült – pályázatokat a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum Jogi és Humánpolitikai Központjába (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) kérem benyújtani.

Dr. Fésüs László s. k.,
akadémikus, egyetemi tanár, rektor
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A KAPOSVÁRI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszékére
1 fõ egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: az oktatott tudományterület (vezetés, szervezés, vállalati finanszírozás) nem-
zetközi szintû mûvelése; részvétel új szakok, szakirányok kidolgozásában, tananyagok önálló összeállítása, folyamatos
tantárgy- és tantervfejlesztõi munka, jegyzetek, tankönyvek írása; az oktatott tantárgyból magas színvonalú elõadások
tartása, vizsgáztatás, szükség esetén vizsgabizottság vezetése és megbízás alapján részvétel a felvételi és záróvizsga-bi-
zottságban; szakfelelõsi, képzésvezetõ feladatok ellátása; a beosztott PhD-hallgatók, tanársegédek és adjunktusok mun-
kájának irányítása, ellenõrzése (oktatói utánpótlás nevelése); önálló kutatómunka, tudományos tevékenység végzése,
részvétel kutatócsoport munkájában, eredményeinek közzététele (rendszeres publikáció magyar és idegen nyelven),
PhD-hallgatók témavezetése és részvétel a PhD-képzésben, pályázatokon részvétel, kutatási/szakmai megbízások szer-
zése; a tudományos diákkörös hallgatók, a diploma- és szakdolgozatot készítõk tevékenységének irányítása; aktív rész-
vétel a mukahelyi, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben szakmai rendezvényeken.

Pályázhatnak, az általános pályázati feltételek mellett: akik
– agrár és/vagy közgazdasági egyetemi végzettséggel,
– tudományos fokozattal,
– világnyelvbõl (lehetõleg angol vagy német) középfokú C típusú nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékû bizonyít-
vánnyal, továbbá
– felsõoktatási és vállalatvezetési gyakorlattal rendelkeznek.

Marketing és Kereskedelem Tanszékére
1 fõ egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: az oktatott tudományterület (az élelmiszergazdasághoz kötõdõ, stratégiai meg-
közelítésû, a regionalitással és településekkel kapcsolatos marketingtárgyak) nemzetközi szintû mûvelése; részvétel új
szakok, szakirányok kidolgozásában, tananyagok önálló összeállítása, folyamatos tantárgy- és tantervfejlesztõi munka,
jegyzetek, tankönyvek írása; az oktatott tantárgyból magas színvonalú elõadások tartása, vizsgáztatás, szükség esetén
vizsgabizottság vezetése és megbízás alapján részvétel a felvételi és záróvizsga-bizottságban; szakfelelõsi, képzésvezetõ
feladatok ellátása; a beosztott PhD-hallgatók, tanársegédek és adjunktusok munkájának irányítása, ellenõrzése, (oktatói
utánpótlás nevelése); önálló kutatómunka, tudományos tevékenység végzése, részvétel kutatócsoport munkájában, ered-
ményeinek közzététele (rendszeres publikáció magyar és idegen nyelven), PhD-hallgatók témavezetése és részvétel a
PhD-képzésben; pályázatokon részvétel, kutatási/szakmai megbízások szerzése; a tudományos diákkörös hallgatók, a
diploma- és szakdolgozatot készítõk tevékenységének irányítása; aktív részvétel a munkahelyi, a hazai és a nemzetközi
tudományos közéletben szakmai rendezvényeken.

Pályázhatnak, az általános pályázati feltételek mellett: akik
– agrár és/vagy közgazdasági egyetemi végzettséggel,
– tudományos fokozattal,
– magas szintû angolnyelv-ismerettel rendelkeznek, továbbá
– széles körû szakmai, pályázati tevékenységet folytatnak.

Elõnyt jelent:
– a Kaposvári Egyetemen, fõállású munkaviszonyban szerzett 10 éves oktatási, kutatási tapasztalat,
– szakmai folyóirat-szerkesztésben, konferenciaszervezésben szerzett tapasztalat, valamint élelmiszeripari vállalatokkal
kiépített kapcsolatok.

Gazdaság- és Vidékpolitika Tanszékére
1 fõ egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: az oktatott tudományterület (Regionális- és Agrárgazdaságtanhoz, Agrárpoliti-
kához kötõdõ tárgyak) nemzetközi szintû mûvelése; részvétel új szakok, szakirányok kidolgozásában, tananyagok
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önálló összeállítása, folyamatos tantárgy- és tantervfejlesztõi munka, jegyzetek, tankönyvek írása; az oktatott tantárgy-
ból magas színvonalú elõadások tartása, vizsgáztatás, szükség esetén vizsgabizottság vezetése és megbízás alapján rész-
vétel a felvételi és záróvizsga-bizottságban; szakfelelõsi, képzésvezetõ feladatok ellátása; a beosztott PhD-hallgatók, ta-
nársegédek és adjunktusok munkájának irányítása, ellenõrzése (oktatói utánpótlás nevelése); önálló kutatómunka, tudo-
mányos tevékenység végzése, részvétel kutatócsoport munkájában, eredményeinek közzététele (rendszeres publikáció
magyar és idegen nyelven), PhD-hallgatók témavezetése és részvétel a PhD-képzésben; pályázatokon részvétel, kutatá-
si/szakmai megbízások szerzése; a tudományos diákkörös hallgatók, a diploma- és szakdolgozatot készítõk tevékenysé-
gének irányítása; aktív részvétel a munkahelyi, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben szakmai
rendezvényeken.

Pályázhatnak, az általános pályázati feltételek mellett: akik
– agrár és/vagy közgazdasági egyetemi végzettséggel,
– tudományos fokozattal,
– magas szintû angolnyelv-ismerettel rendelkeznek, továbbá
– széles körû szakmai, pályázati tevékenységet és a feladatban megjelölt területekhez kötõdõ aktív publikációs. tevé-
kenységet folytatnak.

Elõnyt jelent:
– a Kaposvári Egyetemen fõállású munkaviszonyban szerzett 10 éves oktatási, kutatási tapasztalat,
– elnyert állami kutatási ösztöndíj,
– szakirányú folyóirat szerkesztõbizottsági tagsága, valamint a dél-dunántúli régió felsõoktatáson kívüli szakemberkép-
zésében történõ aktív részvétel.

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

Az egyetemi docens munkakör betöltéséhez meghatározott követelményeknek való megfelelés vizsgálata docentúra el-
járás keretében történik, melynek szabályait a foglalkoztatási követelményrendszer és melléklete tartalmazza.

A kinevezések várható kezdõ idõpontja: 2009. február 1.
A kinevezések jellege: teljes munkaidõs határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezés.

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

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

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

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

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet
POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR
Környezetmérnöki Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a Geológia, az Informatika III., a Talajvédelem, a Környezetállapot-értékelés
I–II., valamint az Ipari technológiák és szennyezéseik c. tantárgyak oktatása, tananyagfejlesztés; kutatási feladatok ki-
dolgozása, szakmai projektekben való részvétel; az országos/nemzetközi szakmai-tudományos közéletben való részvé-
tel; rendszeres publikációs tevékenység.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, bányamérnöki (geofizikus) egyetemi végzettség, CSc tudományos fokozat, a pá-
lyázó legyen képes idegen nyelvû elõadások tartására, rendelkezzen legalább 8 éves felsõoktatási, kutatási és szakmai
gyakorlattal, feleljen meg a PTE Foglalkoztatási követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak.
Az állás betöltésének idõpontja: 2009. április 1.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl; szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban, illetve elektronikus formában a szila-
gyi@rektori.pte.hu címre. A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

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

A pályázó feladata:
– épülettervezés tantárgykomplexum oktatása, elõadások és gyakorlatok tartása, vizsgáztatás,
– tananyagok, zárthelyi és vizsgafeladatok folyamatos aktualizálása,
– tantárgyi programok, tematikák kidolgozása, korszerûsítése,
– részvétel a záróvizsgák lebonyolításában,
– pályázatok készítése, tanszéki és kari kutatási projektek menedzselése,
– oktatási segédanyagok, jegyzetek készítése,
– önálló tudományos munka, az eredmények publikálása és rendszeres beszámolás a hazai és nemzetközi konferenciá-
kon,
– a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása és ellenõrzése,
– szakmai közéletben való rendszeres tevékenység.

A pályázat feltételei:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– DLA- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat megléte,
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– feleljen meg a docensi munkakör követelményeinek a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az
egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében elõírtaknak,
– álljon a karral legalább tízéves közalkalmazotti jogviszonyban,
– rendelkezzen legalább egy nyelvbõl C típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával, képes legyen
idegen nyelven elõadást tartani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó eddigi szakmai munkájának részletes leírását,
– szakmai, oktatói és tudományos munkáját, annak eredményeit,
– magyar és idegen nyelvû bemutatkozó elõadás témáját és vázlatát,
– publikációs jegyzéket.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes fényképes önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát,
– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a dékánnál lehet. A pályázatot a SZIE YMÉK dékánjához (1146 Budapest, Thö-
köly út 74.) kell megküldeni 5 példányban, a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

Dr. Makovényi Ferenc s. k.,
dékán

tanszékvezetõi megbízás betöltésére

A megbízás 3–5 éves idõtartamra szól, és az elsõ megbízással azonos eljárási rend szerint több alkalommal meghosszab-
bítható.

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ feladata lesz:
– a tanszék oktató-nevelõ és kutatási tevékenységének szervezése és irányítása,
– a tanszéken folyó tudományos munka, a tananyag-korszerûsítés, a tananyag- és jegyzetírás szervezése, irányítása,
– a tanszék oktatóinak szakmai és tudományos elõmenetelének elõsegítése, irányítása,
– a tanszék képviselete az egyetemi, kari és külsõ szervek elõtt,
– a tanszék szaktanácsadói munkájának koordinálása,
– a tanszéki gazdálkodás felügyelete és irányítása,
– rendszeres kapcsolattartás a gyakorlattal, a hazai és nemzetközi oktatási, kutatási intézményekkel, szakmai egyesüle-
tekkel,
– aktív részvétel a hazai és nemzetközi közéletben.

Pályázati feltételek:
– építészmérnöki egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat vagy azzal egyenértékû mesterfokozat megléte és elõadóképes idegennyelv-ismeret,
– többéves felsõoktatási oktatói gyakorlat,
– elismert, színvonalas publikációs tevékenység,
– a vezetõi megbízásra pályázathatnak a karral közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetõ oktatók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó eddigi oktatói, szakmai kutatói munkájának részletes leírását,
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– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, szakmai díjait, részvételét a szakmai közélet-
ben,
– publikációs jegyzékét,
– a megpályázott szervezeti egység vezetésére, azok megvalósítására vonatkozó részletes elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– személyi és tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül a kar dékánjához címezve a kar dékáni
hivatalába (1146 Budapest, Thököly út 74.) kell benyújtani 5 példányban.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kar dékánja ad, telefon: 252-1270.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

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

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet
belsõ ellenõr munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû, egyéves közalkalmazotti jogviszony, ami meghosszabbít-
ható.
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ.
A munkavégzés helye: 1088 Budapest, Vas utca 2/C
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Vezetõi megbízás: belsõ ellenõrzési osztályvezetõ beosztás.
Feladatok: a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem belsõ ellenõrzési tevékenységének szervezése, az ellenõrzések végre-
hajtása, a rektor által adott – munkakörébe illõ – eseti megbízások végrehajtása a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletnek
megfelelõen.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és az egyéni megállapodás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– végzettség: közgazdasági, jogi vagy államigazgatási szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, illetve a 193/2003.
(XI. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerint,
– egyéb felsõfokú iskolai végzettség esetén a következõ képesítések valamelyikével rendelkezik: okleveles pénzügyi re-
vizori, pénzügyi-számviteli szakellenõri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenõri, mérlegképes könyvelõi, illet-
ve azzal egyenértékû képesítés, a Belsõ Ellenõrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belsõ ellenõri képesítése, okle-
veles informatikai rendszerellenõr, közigazgatási gazdálkodási és ellenõrzési szakértõ,
– költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat – legalább öt év szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen elõéletû magyar állampolgárság, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: felsõoktatási intézménynél szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
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– nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetõk megismer-
hessék,
– nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesíteni fogja.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009. február 15. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem címére történõ
megküldésével (1088 Budapest, Vas u. 2/C). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: K452-R80/2008., valamint a munkakör megnevezését: belsõ ellenõr.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül kerül elbírálásra. A pá-
lyázat elbírálását a szenátus végzi, s a rektor javaslatára a miniszter nevezi ki. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályá-
zat benyújtására nyitva álló határidõ elteltétõl számított 30 napon belül értesítést kap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatos további felvilágosítás a
www.szfe.hu honlapon található.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2008. december 1.
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.

Ascher Tamás s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR
INTELLIGENS MÉRNÖKI RENDSZEREK INTÉZETÉBE
kutatóprofesszori állás betöltésére

A kutatóprofesszor feladata: az Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézetében folyó kutatás-fejlesztési tevékenységben
való részvétel, a fejlett hibrid rendszerek, a számítási intelligencia, a természetes számítási technikák alkalmazásai té-
mák kutatásának vezetése, TDK-, diplomatervezõ és PhD-hallgatók munkájának irányítása. Nemzetközi pályázatok té-
mavezetése, ipari kutatás-fejlesztési munkák koordinálása.

Pályázati feltétel: a munkakör betöltésének feltétele a pályázó többéves akadémiai és ipari tapasztalata, valamint nem-
zetközi szintû publikációs és alkotótevékenysége a fent részletezett témákban. A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és minõsítési rendszer, valamint
ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek is.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi kutatási és oktatási tevékenységét,
– a kutatóprofesszori állással járó feladatokra vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– büntetlenséget igazoló nyilatkozatot,
– 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.
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A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban (1 ere-
deti, 2 másolat) kell prof. dr. Rudas Imre, a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/B) rektorához be-
nyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30. nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet
kutatóprofesszori állására”.

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

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KARÁNAK
Logisztikai és Projektmenedzsment Tanszéke
pályázatot hirdet
fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladatai:
– gyakorlatok, szemináriumok, elõadások tartása, vizsgáztatás,
– tanulmányi segédletek, jegyzetek írása,
– részvétel a tananyagok, oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok aktualizálásában, tantárgyfelelõsi fel-
adatok ellátásában,
– részvétel a hallgatók egyéni tantárgyi és diplomamunkájának konzultálásában, TDK-munkájának irányításában,
– részvétel a fõiskolai, kari közéletben, munkában,
– oktatás-, kutatásfejlesztési pályázatok készítése, benyújtása,
– hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon elõadások tartása,
– folyamatosan önálló kutatások végzése, azok eredményeinek publikálása hazai és nemzetközi kiadványokban.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– a karon oktatói munkakörben foglalkoztatott, teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony,
– legalább 8 év szakmai gyakorlat,
– gazdálkodás- és szervezéstudományok területén szerzett PhD-fokozat,
– legalább egy világnyelv szaknyelven is elõadóképes ismerete,
– színvonalas publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven,
– többéves, felsõoktatásban szerzett gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, publikációs tevékenységének ismertetését,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul, hogy pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai, testületei
megismerjék.

A kinevezésre legkésõbb 2009. február 1. napjától kerül sor.
Bérezés: a Kjt. szerint.
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
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A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 88. §
(1) bekezdése figyelembevételével – a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hall-
gatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a

RENDÕRTISZTI FÕISKOLA
pályázatot hirdet az
Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszékre,
valamint a
Büntetõjogi és Kriminológiai Tanszékre
egyetemi tanári munkakör elnyerésére

A kinevezések határozatlan idõre létesülnek.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi és állami felsõfokú rendvédelmi szakmai végzettség,
– foglalkoztatását tekintve teljes munkaidejû, határozatlan idõre szóló fõiskolai tanári kinevezés,
– habilitált doktori fokozattal rendelkezzék,
– legalább egy idegen nyelvbõl C típusú, középfokú (vagy azzal egyenértékû) nyelvvizsga megléte,
– a szakképesítés megszerzésétõl számított legalább tízéves szakmai gyakorlat,
– gyakorlati tapasztalatok a rendvédelmi oktatásban,
– habilitált tudományága mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert magas színvonalú (hazai és nem-
zetközi publikációkkal alátámasztott) tudományos tevékenység,
– alkalmas a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi tudományos munkájának vezetésére,
– legalább egy idegen nyelven képes elõadás megtartására,
– az 1996. évi XLV. törvény 3. § (2) vagy (3) bekezdésében írt feltételek megléte, illetve az ott írtak tudomásulvétele,
– annak vállalása, hogy munkáját fõállásban látja el.

Az egyetemi tanár feladata:
– a tanszéken oktatott tantárgyak ismerete, azok magas szintû oktatása és tudományterületük mûvelése,
– kutatások folytatása,
– a tanszéken oktatott tantárgyakhoz tananyagok, tankönyvek, jegyzetek írása,
– rendszeres publikációs tevékenység,
– a hallgatók, illetve a beosztottak tanulmányi, illetve tudományos tevékenységének vezetése,
– a tanszék által oktatott tudományterületek nemzetközi összehasonlításra képes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, munkahelyét és beosztását (hivatásos állományú esetén a rendfokozatát), valamint munkaköri besoro-
lását,
– tudományos fokozatot,
– eddigi szakmai munkájának részletes leírását, ezen belül:

= oktatási és tudományos munkájának részletes ismertetését,
= tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett tevékenységét,
= fontosabb tanulmányútjait,

– nyilatkozatát fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmá-
ról és idõbeni behatároltságáról.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát,
– az egyetemi végzettségét és szakképzettségét, tudományos fokozatát, habilitációt, idegennyelv-ismeretét és fõiskolai
tanári kinevezését tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb tudományos publikációk jegyzékét,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a Rendõrtiszti Fõiskola bizottságai és testületei megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., postacím: 1525
Budapest, Pf. 27) egy példányban kell benyújtani.
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A pályázónak a véleményezést megelõzõen – a fõiskola szenátusa részére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 27. § (8) bekezdés j) pontjában biztosított jog gyakorlása érdekében – a fõiskola szenátusa elõtt ismertetnie kell
programját.
A pályázat megjelenésének helye: Igazságügyi Közlöny, Oktatási Közlöny, Rendõrtiszti Fõiskola honlapja.
A pályázat (szenátusi) elbírálásának határideje: 2009. április 15.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információk megismerhetõk a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán Kenyeres
András rendõrségi fõtanácsos, osztályvezetõnél a 392-3517 vagy a 19-105 (rendészeti) telefonszámon.

Bûnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszékre
fõiskolai tanár munkakör betöltésére

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:
– egyetemi és állami felsõfokú rendvédelmi szakmai végzettség,
– doktori (PhD) vagy magasabb tudományos fokozat,
– legalább egy idegen nyelvbõl C típusú, középfokú (vagy azzal egyenértékû) nyelvvizsga megléte,
– a szakképesítés megszerzésétõl számított legalább tízéves szakmai gyakorlat,
– gyakorlati tapasztalatok a rendvédelmi oktatásban,
– alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészeti
munkájának vezetésére,
– legalább egy idegen nyelven képes elõadás megtartására,
– az 1996. évi XLV. törvény 3. § (2) vagy (3) bekezdésében írt feltételek megléte, illetve az ott írtak tudomásulvétele,
– annak vállalása, hogy munkáját fõállásban látja el.

A fõiskolai tanár feladata:
– a tanszéken oktatott tantárgyak ismerete, azok magas szintû oktatása és tudományterületük mûvelése,
– kutatások folytatása,
– a tanszéken oktatott tantárgyakhoz tananyagok, tankönyvek, jegyzetek írása,
– rendszeres publikációs tevékenység,
– alkalmasság a hallgatók, illetve a beosztottak tanulmányi, illetve tudományos tevékenységének vezetésére,
– a tanszék által oktatott tudományterületek nemzetközi összehasonlításra képes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, munkahelyét és beosztását,
– tudományos fokozatát,
– eddigi szakmai munkájának részletes leírását, ezen belül:

= oktatási és tudományos munkájának részletes ismertetését,
= tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett tevékenységét,
= fontosabb tanulmányútjait,

– nyilatkozatát a fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartal-
máról és idõbeni behatároltságáról.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát,
– az egyetemi végzettségét és szakképzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelv-ismeretét tanúsító okiratok hiteles
másolatát,
– fontosabb tudományos publikációk jegyzékét,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a Rendõrtiszti Fõiskola bizottságai és testületei megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., postacím: 1525
Budapest, Pf. 27) egy példányban kell benyújtani.
A pályázónak a véleményezést megelõzõen – a fõiskola szenátusa részére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 27. § (8) bekezdés j) pontjában biztosított jog gyakorlása érdekében – a fõiskola szenátusa elõtt ismertetnie kell
programját.
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A pályázat megjelenésének helye: Igazságügyi Közlöny, Oktatási Közlöny, Rendõrtiszti Fõiskola honlapja.
A pályázat (szenátusi) elbírálásának határideje: 2009. április 15.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információk megismerhetõk a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán Kenyeres
András rendõrségi fõtanácsos, osztályvezetõnél a 392-3517 vagy a 19-105 (rendészeti) telefonszámon.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

A SZOLNOKI FÕISKOLA
pályázatot ír ki
oktatási rektorhelyettesi állás betöltésére

Az állás betöltése 2009. január 1-jétõl 2012. december 31-ig terjedõ idõtartamra szól.

Pályázati feltételek:
– tudományos fokozat,
– a Szolnoki Fõiskolával fennálló egyetemi vagy fõiskolai tanári közalkalmazotti jogviszony,
– többéves felsõoktatási vezetõi gyakorlat,
– legalább egy idegen nyelvbõl középfokú állami nyelvvizsga,
– legalább tízéves felsõoktatási oktatási gyakorlat.

Az oktatási rektorhelyettesi munkakörben ellátandó fõbb feladatok:
– az intézményben folyó oktatási tevékenység, valamint az ehhez kapcsolódó igazgatási és gazdálkodási tevékenység-
ben való részvétel,
– közremûködés a fõiskola fejlesztési terveinek kidolgozásában és a jóváhagyott stratégia végrehajtásában,
– a fõiskolai szakfejlesztések és tantervek koordinációja és felügyelete, valamint az akkreditációs elõkészületi munkák
koordinációja,
– a fõiskola oktatási tevékenységérõl készülõ statisztikák elõkészítésének szervezése, elemzése, értékelése.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot, eddigi vezetõi tevékenységei megjelölésével,
– az oktatási rektorhelyettesi tevékenységgel kapcsolatos jövõbeni elgondolásokat,
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okmány másola-
tát,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokkal kapcsolatban információt a fõiskola rektora ad, telefon: (56) 376-903.
A pályázatot dr. Székely Péter rektornak címezve, a Szolnoki Fõiskola rektori hivatalába kell megküldeni (5000 Szol-
nok, Ady E. út 9.) a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

Üzleti Fakultásra
fakultásigazgatói munkakör betöltésére

Az állás betöltése 2009. január 1-jétõl 2012. december 31-ig terjedõ idõtartamra szól.

Az igazgatói megbízás feltételei:
– tudományos fokozat,
– a Szolnoki Fõiskolával fennálló egyetemi vagy fõiskolai tanári közalkalmazotti jogviszony,
– többéves felsõoktatási vezetõi gyakorlat,
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– legalább egy idegen nyelvbõl középfokú állami nyelvvizsga,
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat.

A fakultásigazgató fõbb feladatai:
– a fakultásra vonatkozóan az intézményi stratégia megvalósítása,
– a fakultáson folyó oktatómunka felügyelete és fejlesztése,
– a fakultási tudományos munka felügyelete és fejlesztése,
– a fakultás hatékony gazdálkodásának és pénzügyi egyensúlyának biztosítása a fõiskolai szabályzatok keretein belül,
– a külsõ forrásbehozatal növelése,
– hatékony humánerõforrás-gazdálkodás a fakultáson,
– a fakultás szolgáltatási képességeinek fejlesztése,
– kapcsolódás a nemzetközi programokhoz.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okmány másola-
tát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos koncepciót és jövõbeni terveket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokkal kapcsolatban információt a fõiskola rektora ad, telefon: (56) 376-903.
A pályázatot dr. Székely Péter rektornak címezve, a Szolnoki Fõiskola rektori hivatalába kell megküldeni (5000 Szol-
nok, Ady E. út 9.) a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

Dr. Székely Péter s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

Városi Óvoda
2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 2.
Tel.: (28) 470-745

3 fõ óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Ratimovszky Tiborné
óvodavezetõ.

Dajka

Bóbita Óvoda
2536 Nyergesújfalu,
Május 1. tér 14.
Tel./fax: (33) 355-850
E-mail:
bobitanyerges@invi-
tel.hu

Bóbita Óvoda Bajóti
Tagintézménye
2533 Bajót,
Kossuth L. u. 69.
dajka

Dajka szakmunkás v. ÁEI: azonnal.
Pc: Magyaráné
Kaiser Zsuzsanna
óvodavezetõ.

Belvárosi II. sz. Integrált
Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Radnóti Miklós u. 1.
Tel.: (92) 598-976

Dajka Dajka szakmunkás v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 5. napig.
A pályázatot egy példányban,
„Pályázat” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani.
Pc: Novákné Borsos Ildikó
óvodavezetõ.

Tanár

Széchenyi István
Gimnázium
1118 Budapest,
Rimaszombati út 2–4.

Fizika–kémia szakos
tanár
(határozatlan idõre, dél-
utáni felnõttoktatás)
Biológia–földrajz
szakos tanár (határozott
idõre)

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Baski Ferenc igazgató.

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
9756 Ikervár,
Kossuth u. 2–4.

Ikervári Általános Mû-
velõdési Központ
Sótonyi Tagiskolája
9681 Sótony,
Kossuth u. 27.
tanító

Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: tanító–ének
szakpár

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Pásti József ÁMK igazgató.
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1. 2. 3. 4.

Zichy Antónia
Általános Iskola
9756 Ikervár,
Kossuth u. 2–4.
számítástechnika, fizi-
ka, kémia szakos tanár

szakirányú felsõfokú v.
Elõny: több szak

Egyéb

Oladi Általános
Mûvelõdési Központ
9700 Szombathely,
Simon István u. 2–6.

Szabadidõ-szervezõ Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
f: Fazekas Gábor
intézményegység-vezetõ.
Tel.: (94) 509-3800

Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
9799 Szentpéterfa,
Alkotmány u. 103.

Fûtõ-karbantartó Szakmunkásképzõ inté-
zeti v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., a végzettséget iga-
zoló dokumentumok hiteles má-
solatát.
Pc: Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
9799 Szentpéterfa,
Alkotmány u. 103.

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira, valamint egyéb vezetõi állások betöltésére

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

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

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

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

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

Egyéb vezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Békéscsaba Megyei
Jogú Város
Önkormányzatának
Közgyûlése
5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.

Egészségügyi Alapellá-
tási Intézmény
5600 Békéscsaba,
Wlassics sétány 4.
intézményvezetõ

Az intézmény tevé-
kenységi köre: Békés-
csaba város területi
bölcsõdéinek és az
egészségügyi alapellá-
tásnak gazdálkodási,
ügyviteli feladatok ellá-
tása, szolgáltatások
szervezése, valamint az
Egészségügyi Alapellá-
tási Intézmény alapító
okiratában meghatáro-
zott egyéb feladatok
biztosítása.
Az intézményvezetõ ál-
tal ellátandó feladatok:
az intézmény tevékeny-
ségi körébe tartozó fel-
adatok vezetõi
irányítása

Szakirányú felsõfokú
v., a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermek-
jóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint
személyek szakmai fel-
adatairól és mûködésük
feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
lékletének I. Rész
I. Alapellátások 2. A)
meghatározott képesíté-
si elõírásoknak való
megfelelés (orvos, pszi-
chológus, pedagógus,
intézetvezetõ, szakokta-
tó, védõnõ, felsõfokú
szociális alapvégzett-
ség), legalább öt év fel-
sõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás, il-
letve a közoktatás terü-
letén végzett
munkakörben szerzett
szgy.
Öt év vezetõi gyakorlat,
vagyonnyilatkozat-té-
tel.
Elõny: bölcsõdei szak-
gondozói képzettség.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. dec. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított
15. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ köz-
gyûlés.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., az Egész-
ségügyi Alapellátási Intézmény
vezetésére vonatkozó programot
a szakmai helyzetelemzésre épü-
lõ fejlesztési elképzelésekkel,
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozatát ar-
ról, hogy a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. §-ának (8) bekezdé-
sében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn.
A pályázatot „Egészségügyi
Alapellátási Intézmény pályá-
zat” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Békéscsaba Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalá-
nak jegyzõje
5600 Békéscsaba,
Szent István tér 7.
f: dr. Tõgye Ildikó, a szociálpo-
litikai osztály vezetõje.
Tel.: (66) 523-820
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Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 28. számának 3347. oldalán szereplõ Gyógyszerészeti Kémiai Intézet megnevezés
téves. Az intézmény neve helyesen: Gyógyszerészi Kémiai Intézet.

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 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 kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

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

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

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

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

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

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

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

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

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

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

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

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

megjelent

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

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

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

dr. Kondorosi Ferenc–dr. Ligeti Katalin
szerkesztésében

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû kötetet

Az európai integrációs folyamatnak a tagállami büntetõjogokra gyakorolt hatása régóta foglalkoztatja a büntetõjog
tudományát. Az integrációnak az elmúlt évtizedben a büntetõügyek területén bekövetkezett felgyorsulásával az európai
jog és a büntetõjog összefüggésének tudományos problémája átalakult az európai büntetõjog alkalmazásának gyakor-
lati, jogalkotási és jogalkalmazási kérdésévé. Az európai büntetõjog jelenleg is dinamikusan fejlõdõ jogterület, kontúr-
jai és a tartalma folyamatosan változik. Éppen ezért maga az európai büntetõjog fogalma is sokrétû, magában foglalja a
tagállamok büntetõ anyagi és eljárási jogának harmonizációját, valamint a tagállamok közötti büntetõügyekben folyta-
tott nemzetközi együttmûködés fejlesztését. Az európai büntetõjog ezért a hagyományos büntetõjogi szemlélettel és fo-
galmakkal nem mindig ragadható meg, megértése új szemléletet kíván. A kézikönyv célja, hogy segítse ennek az új
szemléletnek a kialakulását és a hazai szakmai közönség tájékozódását az európai büntetõjogban.
Az európai büntetõjognak jelenleg négy területe van, amelyet a könyv vonatkozó részei mutatnak be: az uniós tagállamok
közötti bûnügyi együttmûködés (1. rész), a szupranacionális punitív szankciók (2. rész), a tagállamok büntetõ anyagi és el-
járásjogi rendelkezéseinek harmonizációja (3. rész), valamint az európai alapjogvédelem rendszere (5. rész).
A könyv tehát a magyar szakmai közönségnek kívánja az európai büntetõjog fejlõdését és céljait bemutatni, az európai
büntetõjog szabályozási területeit és az uniós normákat a magyar jogba átültetõ rendelkezéseket felvázolni. Olyan alap-
vetõ ismereteket tartalmaz, amelyek mind a büntetõjoggal foglalkozó jogalkalmazók, mind pedig a jogi oktatás számára
elengedhetetlenek a 21. század büntetõ jogfejlõdésének követéséhez.

A kötet 884 oldal terjedelmû, ára 8820 forint áfával.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû, 884 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 8820 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

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

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

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

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

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

elõfizetõ neve és 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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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.

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.
08.3641 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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