
KÖZLEMÉNYEK

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének
közleménye

a 2008/2009. tanév vizsgaidõszakainak írásbeli vizsganapjairól,
valamint az írásbeli tételek átvételének idejérõl és módjáról

A 2008/2009-es tanév rendjérõl szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet felhatalmazása alapján a statisztikai
szakképesítések írásbeli vizsganapjait a következõk szerint határozom meg:

Középszintû szakképesítések:
– 2009. február 3-án 14.00 órától,
– 2009. május 19-én 8.00 órától.

Emelt szintû szakképesítések:
– 2009. február 4-én 14.00 órától,
– 2009. május 20-án 8.00 órától.

A szakmai vizsgákhoz az írásbeli tételek átvételének ideje és módja:
– a 2009. évi februári vizsgákra 2009. február 2-án,
– a 2009. évi májusi vizsgákra 2009. május 18-án
10–12 óra között.

Az írásbeli tételek a Központi Statisztikai Hivatal Humánpolitikai Osztályán (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.,
III. emelet 320.) vehetõk át hivatalos megbízás ellenében.

Dr. Pukli Péter s. k.,
elnök
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények oktatói állásaira

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR
MECHATRONIKAI ÉS AUTÓTECHNIKAI INTÉZETÉBE
adjunktusi állás betöltésére

Az adjunktus feladata: a kinevezésre kerülõ adjunktus feladata a tárgyfelelõsök irányítása mellett a gépészmérnöki szak
autótechnika szakirány tantárgyainak, valamint a mechatronikai mérnök szak gépész tantárgyainak (pneumatika, hid-
raulika, számítógéppel segített tervezés) oktatása, a tananyag fejlesztése. Feladata továbbá az intézet laborfejlesztési,
valamint kutatási tevékenységébe való bekapcsolódás.
A pályázat feltételei: pályázatot doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezõ gépész- vagy közlekedésmérnökök nyújthatnak
be, akik elõadóképes angolnyelv-tudással rendelkeznek. A pályázat elbírálása során elõnyt élvez az a pályázó, aki
további – elsõsorban német – nyelvtudással, valamint az intézet profiljához illeszkedõ kutatási gyakorlattal és
publikációs tevékenységgel rendelkezik. A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben
és a fõiskola oktatói követelmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások
rendje szabályzatban rögzített követelményeinek is.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– doktorjelölti jogviszony igazolását,
– 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.

A kinevezés hatálya: 2009. március 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 eredeti, 2 másolat) kell dr. Palásti Kovács Béla, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) dékánjához benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást nyújt dr. Bencsik Attila intézetigazgató a 666-5441-es
telefonszámon.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet adjunktusi állására”.

TANÁRKÉPZÕ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONTBA
adjunktusi állás betöltésére

A kinevezendõ adjunktus feladata:
– részvétel a központ oktató-nevelõ munkájában,
– részvétel a választható tantárgyak keretében a mûvészettörténet és kultúrtörténet tantárgyak oktatási feladatainak
ellátásában,
– részvétel a mérnöktanár hallgatók pedagógiai gyakorlatainak irányításában,
– a hallgatók TDK-munkájának, valamint szakdolgozatának témavezetése,
– tudományos munka végzése az oktatás-nevelés, illetve a kutatás-fejlesztés területén.
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Pályázati feltétel: a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a fõiskola oktatói
követelmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje
szabályzatban rögzített követelményeinek is.
A pályázónak egyetemi bölcsész és tanári oklevéllel, németnyelv-tanári oklevéllel, sikeresen befejezett PhD-tanul-
mányok után a doktori eljárás megindításának igazolásával kell rendelkeznie.
Pályázatot a fõiskola kinevezett oktatói nyújthatnak be.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét bemutató részletes önéletrajzot,
– szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos fokozatot vagy megkezdett doktori képzés igazolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. március 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 eredeti, 2 másolat) kell dr. Tóth Béláné dr., a Budapesti Mûszaki Fõiskola Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai Központ
(1081 Budapest, Népszínház u. 8.) igazgatójához benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai Központ
adjunktusi állására”.

NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR
SZOFTVERTECHNOLÓGIA INTÉZETÉBE
tanársegédi állás betöltésére

A leendõ tanársegéd feladata: az adatbázisok szakterülethez kapcsolódó tárgyak oktatásában való részvétel Mérnök
informatikus alap- és mesterszakunkon. A tárgyak gyakorlatainak megtartása, részvétel a laboratóriumi anyagok és az
elõadások kifejlesztésében. A hallgatók konzultálása, szakdolgozatok, TDK-dolgozatok vezetése. A kutatás-fejlesztési
munkában való aktív részvétel, az elért eredmények folyamatos publikálása.
Pályázati feltétel: részvétel a doktori képzésben PhD-fokozat megszerzése érdekében, szakirányú mesterfokozat és
szakképzettség, C típusú nyelvvizsgával igazolt idegennyelv-ismeret. 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 követelményeinek is.
Pályázatot a fõiskola munkatársai nyújthatnak be.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– megkezdett doktori képzés igazolását,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. március 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
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A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 3 példányban
(1 eredeti, 2 másolat) kell dr. Szeidl László, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Kara (1034
Budapest, Bécsi út 96/b) dékánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Kar
Szoftvertechnológia Intézet tanársegédi állására”.

tanársegédi állás betöltésére

A leendõ tanársegéd feladata: a vállalati információs rendszerek szakterülethez kapcsolódó tárgyak oktatásában való
részvétel a Mérnök informatikus, valamint a Gazdaságinformatikus alapszakon. A tárgyak gyakorlatainak megtartása,
részvétel a laboratóriumi anyagok és az elõadások kifejlesztésében. A hallgatók konzultálása, szakdolgozatok,
TDK-dolgozatok vezetése. A kutatás-fejlesztési munkában való aktív részvétel, az elért eredmények folyamatos
publikálása.
Pályázati feltételek: részvétel doktori képzésben PhD-fokozat megszerzése érdekében, szakirányú mesterfokozat és
szakképzettség, C típusú nyelvvizsgával igazolt idegennyelv-ismeret. 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.
Pályázatot a fõiskola munkatársai nyújthatnak be.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– megkezdett doktori képzés igazolását,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõk betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. március 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 eredeti, 2 másolat) kell dr. Szeidl László, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Kara (1034
Budapest, Bécsi út 96/b) dékánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Kar
Szoftvertechnológia Intézet tanársegédi állására”.

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

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
ÁPOLÁSTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGPEDAGÓGIAI INTÉZET
Ápolástudományi Tanszékén
teljes munkaidõs tanársegédi álláshely betöltésére

Az álláshely a pályázati eljárás lebonyolítását követõen tölthetõ be, határozatlan idõre szóló kinevezéssel.
Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK-nevelõmunka,
továbbképzés) és tudományos munkában.
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Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi végzettség,
– doktoranduszi jogviszony,
– legalább egy világnyelv aktív ismerete (középfokú nyelvvizsgával alátámasztva),
– publikációs aktivitás.

Ellátandó feladatok:
– elméleti és gyakorlati órák tartása csecsemõ- és gyermekgyógyászati ápolás témakörben,
– TDK-hallgatók munkájának segítése.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– orvosi diploma,
– gyermekorvosi szakvizsga,
– NEPTUN-rendszer ismerete, gyakorlati alkalmazása.

A munkakört betöltõtõl elvárt kompetenciák:
– jó kommunikációs és elõadó-képesség,
– szervezõképesség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– önéletrajzot,
– diplomát vagy (helyben) hitelesített másolatát,
– szakvizsga-bizonyítványt vagy (helyben) hitelesített másolatát (amennyiben a pályázó rendelkezik vele),
– tudományos fokozatot tanúsító okiratot vagy (helyben) hitelesített másolatát (amennyiben a pályázó rendelkezik vele).
Amennyiben a pályázó még nem rendelkezik tudományos fokozattal, akkor igazolás arról, hogy a doktori képzés mely
szakaszában tart,
– nyelvvizsga-bizonyítványt vagy (helyben) hitelesített másolatát,
– „Személyi adatlapot” (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési
szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

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

Óvodavezetõi állások

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

1. 2. 3. 4.

ÁMK Nikosz
Beloiannisz
Általános Iskola
és Óvoda
2455 Beloiannisz,
Rákóczi u. 26–28.
Tel./fax: (25) 255-109

Óvoda
2455 Beloiannisz,
Petõfi u. 1.
óvodavezetõ

Felsõfokú
óvodapedagógiai v.
és szakképzettség,
5 év, elsõsorban
óvodában,
óvodapedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.,
elõny: óvodában
szerzett vezetõi
gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig
szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pc: meghirdetõ.

Orfû Község
Önkormányzata
7677 Orfû,
Széchenyi tér 1.
Tel.: (72) 598-110
Fax: (72) 598-119

Fekete István Óvoda
7677 Orfû,
Széchenyi tér 22.
óvodavezetõ

Felsõfokú
óvodapedagógus v.
és szakképzettség;
legalább 5 éves
óvodapedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.;
magyar állampolgárság,
vagyonnyilatkozat-tétel.
Elõny: vezetõi
gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
1. napjától.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Csatolandó szgy. igazolása is.
Pc: önkormányzat (írásban,
2 példányban, a borítékon fel
kell tüntetni a munkakör
megnevezését: „Óvodavezetõ”).
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Iskolaigazgatói állás

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

1. 2. 3. 4.

Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula
Fõiskolai Kar
7100 Szekszárd,
Rákóczi u. 1.
Tel.: (74) 528-300
Fax: (74) 528-301
E-mail:
szaboe@igyfk.pte.hu

Gyakorlóiskola,
Alapfokú
Mûvészeti Iskola
és Gyakorlóóvoda
7100 Szekszárd,
Mátyás kir. u. 5.
igazgató

Felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség,
10 év szgy., vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 2014. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a benyújtás határidejének
lejártát követõ 60 napon belül.
Csatolandó részletes
szakmai ön. is.
Pc: meghirdetõ
(a borítékra kérik ráírni:
„Vezetõi pályázat”).

Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a pályázati kiírásban 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
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
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Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka,
Bródy I. u. 7.
Tel.: (88) 508-160,
500-497
E-mail:
ajkaovi@infornax.hu

Óvónõ Fõiskolai
óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2009. jan. 5.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Tolnai Andrásné
intézményvezetõ.

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzat
Nagy Imre Általános
Mûvelõdési Központ
1214 Budapest,
Simon Bolivár
sétány 4–8.
Tel./fax: 277-3860

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2009. jan. 12.
Pehi: 2009. jan. 5.
Pc-f: Nagy Józsefné
óvodavezetõ
Tel.: (30) 416-9780.

Pedagógus

Kölcsey Ferenc
Általános Iskola
1214 Budapest,
Iskola tér 45.
Tel.: 278-2150
Fax: 278-2151
E-mail:
kolcsey@gmail.com

Angol nyelv szakos
vagy fizika–angol
szakos tanár

Angol szak,
fõiskolai vagy
egyetemi v.

ÁEI: 2009. jan. 5.
Pehi: a benyújtást követõ
10. nap.
Pc: dr. Fazekas Lászlóné
igazgató.

Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola
és Szakiskola
9500 Celldömölk,
Sági út 65.
Tel./fax: (95) 420-550,
(70) 456-3468
E-mail: cellszaksuli@
cellkabel.hu

Építõipari mûszaki
tanár vagy építõipari
mérnöktanár
(szobafestõ-mázoló
és tapétázó, valamint
kõmûves szakmák
elméleti tárgyainak
oktatására)

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

Pc: Sipos Tibor igazgató
(írásban vagy személyesen).

Vénkerti
Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Igazgatótanácsa
4027 Debrecen,
Sinai Miklós u. 6.
Tel.: (52) 416-661
E-mail: sinai@
venkertidebr.sulinet.hu

Rajz–matematika
vagy vizuális
környezetkultúra
szakos tanár

Felsõfokú
szakirányú v.,
5 év szgy.
Elõny: egyetemi v.

ÁEI: 2009. febr. 2.
Pehi: a pályázati beadási
határidõt követõ 10. nap.
Pc: Gyarmatiné Piránszki Nóra
igazgató
(zárt borítékban,
egy példányban,
„Rajztanár” megjelöléssel).
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1. 2. 3. 4.

Erdey-Grúz Tibor
Vegyipari
és Környezetvédelmi
Szakközépiskola
4024 Debrecen,
Csapó u. 29–35.
Tel.: (52) 503-264
Fax: (52) 503-269
E-mail: egt@
erdey-gruz.sulinet.hu

Matematika–
informatika szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v.,
angol felsõfokú
C típusú nyelvvizsga

ÁEI: 2009. jan. 5.

Általános és Zeneiskola
7064 Gyönk,
Ifjúság ltp. 11.
Tel.: (74) 548-026

2 fõ német–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Csanád Vezér
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 184.
Tel./fax: (68) 381-366
E-mail:
iskola5800@gmail.com

Számítástechnika
szakos tanár
(részmunkaidõben)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül.
Pc: Fodor Istvánné
iskolaigazgató.

Vántus István
Általános Mûvelõdési
Központ és Könyvtár
4361 Nyírbogát,
Hunyadi u. 1.
Tel.: (42) 286-132
E-mail:
vantus@citromail.hu

Tanító Tanárképzõ fõiskola,
tanítói szak,
elõny: 6–10 éves korú
gyermekek körében
szerzett tapasztalat

ÁEI: az elbírálást követõ
10. nap.
Csatolandó fényképes ön. is.
A kiíró a pályázat
eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
Pc: Bákonyiné Szilágyi Róza
intézményvezetõ
(zárt borítékban, két
példányban, „Tanítói pályázat”
megjelöléssel).

Inczédy György
Középiskola,
Szakiskola
és Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Árok u. 53.
Tel.: (42) 508-320
Fax: (42) 433-756
E-mail: iskola@
inczedy.sulinet.hu

Szakoktató

épületgépész tanár

Fémipari mûszaki
szakoktató szakos
fõiskolai v.
Elõny: épületgépészeti
középfokú
szakképesítés,
mesterlevél,
közép- vagy felsõfokú
pedagógiai v.,

épületgépészeti,
gépészeti fõiskolai vagy
egyetemi v.
Elõny: mérnök tanári
képesítés

ÁEI: 2009. jan. 1.
Csatolandó szakmai ön. is
és nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik,
valamint személyes adatok
kezelésére vonatkozó
nyilatkozat
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angol szakos tanár
(határozott idõre,
gyesen lévõ
helyettesítésének
idõtartamára)

angol szakos fõiskolai
vagy egyetemi tanári v.

ÁEI: 2009. febr. 1.
Csatolandó szakmai ön. is
és nyilatkozat arról, hogy
a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik,
valamint személyes adatok
kezelésére vonatkozó
nyilatkozat.

Tóparti Gimnázium
és Mûvészeti
Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár,
Fürdõ sor 5.
Tel.: (22) 311-067
Fax: (22) 311-061

Grafika szakos
középiskolai tanár
(részfoglalkozású)

Grafika szakos
középiskolai tanári
képesítés, egyetemi v.

ÁEI: 2009. febr. 1.
Pbhi: 2008. dec. 30.
Pehi: 2009. jan. 15.
Csatolandó szakmai ön.
és adatvédelmi nyilatkozat is.
Pc: Szûcs Sándor igazgató
(írásban).

Fellner Jakab
Általános Iskola,
Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Sárberek
Tel.: (34) 514-610
Fax: (34) 331-715

Faipari szakoktató
(asztalos)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
étkh.
Pc: Pallos János igazgató.

Egyéb

Német Tagozatos
Általános Iskola
1043 Budapest,
Pozsonyi u. 3.
Tel.: 369-2741,
370-0037
E-mail:
a.tagozatos@chello.hu

Iskolatitkár-gazdasági
ügyintézõ

Legalább középfokú v.,
elõny: pénzügyi-
számviteli v.

ÁEI: 2009. jan. 1.
Pc: Orbán Ildikó igazgató.

Faragó Utcai Óvoda
4028 Debrecen,
Faragó u. 20–22.
Tel.: (52) 316-268
E-mail:
faragoovi@vipmail.hu

Gyógypedagógus Fõiskolai v.
látássérültek
pedagógiája szak,
illetve mozgássérültek
pedagógiája szak;
fõiskolai v.,
óvodapedagógiai szak.
Mindkét feltételnél
legalább 3 év szakmai
tapasztalat,
elõny:
óvodapedagógusi
diploma, integrált
nevelés területén
szerzett tapasztalat.

ÁEI: azonnal.
3 hónap próbaidõ.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc-f: Lovász Ilona óvodavezetõ
(postai úton).
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Városi Pedagógiai
Szakszolgálat
4025 Debrecen,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 45.
Tel.: (52) 416-149
E-mail:
nevtan1@mail.tvnet.hu

Logopédus

gyógypedagógus

pszichológus

Gyógypedagógiai-
logopédiai v.
Elõny: pedagógus-
szakvizsga

gyógypedagógusi v.
Elõny: pedagógus-
szakvizsga

egyetemi v.
Elõny: szakvizsgázott
pszichológus, gyermek-
pszichológiában
szerzett tapasztalat

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

Heves Megyei
Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs
bizottság,
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
és Szakmai Szolgáltató
3300 Eger,
Cifrakapu út 28.
Tel./fax: (36) 312-929

Heves Megyei
Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs
Bizottság

gyógypedagógus

(feladatok: szakértõi
bizottságban
diagnosztikai feladatok
elvégzése)

ÁEI: 2009. jan. 1.
Pehi: 2008. dec. 31.
Pc: meghirdetõ címén.

Közlemény intézményi névváltozásról

A Thököly Imre Általános Iskola (4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2–4.) neve 2008. szeptember 1-jétõl megváltozott,
az intézmény neve helyesen:
Thököly Imre Kéttannyelvû Általános Iskola (4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2–4.).

Erdei Gyula s. k.,
igazgató

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

Az Oktatási Közlöny havi három alkalommal jelenik meg, ennek megfelelõen havonta háromszor (a hónap 10., 20.,
30. napján) van közlönyzárás.

Az ún. kötelezõ közzététel körébe tartozó (jogszabályban elõírt módon közzétett) álláshelyekre meghirdetett pályázati
felhívások közzététele normál vagy sürgõs eljárás szerint történhet az alábbiak szerint:

A normál eljárás szerint a zárás napjáig az Oktatási Közlöny szerkesztõségéhez (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.,
telefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzété-
tel ebben az esetben ingyenes.
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A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 11 000 Ft + 20% áfa (13 200 Ft). A sürgõs eljárás szerint megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen aláírt
megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Közlöny Lap- és Könyvki-
adó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múl-
va jelennek meg. A megjelenést követõen a kiadó számlát küld a megrendelõnek.

A sürgõs megjelenést igénylõ „zárás utáni” rovatban megjelentetni kért pályázati felhívásokban elõforduló esetleges
nyomdahibák javítására a szerkesztõségnek nincs módja, ezért az elírásokért felelõsséget nem vállalunk.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat az álláshelyre meghirdetett pá-
lyázati felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatok-
nál a szerkesztõség értelemszerûen nem tünteti fel.

A pályázati felhívások nagy számára tekintettel a megjelenés pontos idõpontjáról, illetõleg arról, hogy a pályázati fel-
hívás az Oktatási Közlöny melyik számában jelenik meg, a szerkesztõségnek nem áll módjában írásban tájékoztatást
adni. Ugyanezen okból nem biztosítható az álláshelyekre meghirdetett felhívásoknak – a pályázati felhívás lényeges ele-
mein túlmenõ – szó szerinti közlése.

Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (nor-
mál vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2008. január 1-jétõl érvényes
tarifajegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. § (1) be-
kezdése alapján a minisztériumok hivatalos lapjaikat a honlapjukon is közzéteszik. Ennek megfelelõen 2006. január
1-jét követõen az Oktatási Közlöny számai is elérhetõek az OM honlapjáról (www.om.hu/Közérdekû adatok/Szervezeti,
személyzeti adatok/Lapok/Oktatási Közlöny).

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI INTÉZET
dékánja pályázatot hirdet
részmunkaidõs egyetemi docensi állás betöltésére

Általános követelmények: a pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, vala-
mint az SZMSZ elõírásainak.

Az egyetemi docens feladatai:
– a mûszaki informatika oktatása keretében a „Digitális rendszertervezés alapjai, Beágyazott számítástechnika alkal-
mazástechnikája, Digitális jelfeldolgozás alapjai, Számítógépes irányítástechnika alapjai, Digitális kommunikációs
rendszerek, Digitális képfeldolgozás alapjai, Megbízhatóság és hibatûrés digitális rendszerekben” c. tantárgyak oktatá-
sa, tárgyfelelõs oktatóként és gyakorlatvezetõként egyaránt;
– a különbözõ szakok és szakirányok által igényelt mûszaki informatika tárgyú és ahhoz kapcsolódó speciális ismeretkö-
röket felölelõ tantárgyak oktatása;
– az oktatáshoz szükséges demonstrációs anyagok biztosítása, gondozása;
– a Matematikai és Informatikai Intézet kutatómunkájában való részvétel és önálló tudományos tevékenység folytatása;
– az eredmények közzététele hazai és nemzetközi fórumokon, folyóiratokban.

A docensi megbízás elnyerésére pályázhatnak okleveles villamosmérnök diplomával és többéves szakirányú oktatói gya-
korlattal rendelkezõk. A pályázóknak rendelkezniük kell tudományos fokozattal, legalább egy középfokú nyelvvizsgával
világnyelvbõl, valamint magyar és idegen nyelvû publikációkkal is bizonyított szakirányú kutatási tevékenységgel.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó önéletrajzát, amely tartalmazza a szakmai-tudományos tevékenységét, oktató- és tudományos kutatói mun-
kájának részletes leírását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– vezetõ oktatói, tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.
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A pályázatokhoz mellékelni kell:
– magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutató elõadás összefoglalóját,
– az elmúlt öt év 10 legfontosabb publikációjának (impaktfaktoros cikk esetén az impaktfaktor megjelölésével) és
10 legfontosabb citációjának jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a kar dékáni hivatalában beszerezhetõ személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.

Az egyetemi docensi kinevezés részmunkaidõben történõ foglalkoztatást jelent, és határozott idõre szól.
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázatokat a kar dékánjának kell benyújtani 5 példányban. A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ
30 napon belül történik.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala ad. Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar 2210 Gödöllõ, Páter K. u. 1. Telefon: 06 (28) 522-025.

RENDSZERTECHNIKAI ÉS MENEDZSMENT INTÉZET
egyetemi docensi állás betöltésére

Általános követelmények: a pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, vala-
mint az SZMSZ elõírásainak.

Az egyetemi docens feladatai:
– a „Kereskedelmi és vámismeretek”, „Szállítmányozás I–II.” c. tantárgyak oktatása, tárgyfelelõs oktatóként és a téma-
körökhöz kapcsolódó gyakorlatok vezetése,
– a különbözõ szakok és szakirányok által igényelt kereskedelmi és minõségügyi tárgyú és azokhoz kapcsolódó speciális
ismeretköröket felölelõ tantárgyak oktatása,
– az oktatáshoz szükséges demonstrációs anyagok biztosítása, gondozása,
– a Rendszertechnikai és Menedzsment Intézet kutatómunkájában való részvétel és önálló tudományos tevékenység
folytatása, pályázatokon történõ részvétel, illetve annak kezdeményezése,
– az eredmények közzététele hazai és nemzetközi fórumokon, folyóiratokban.

A docensi megbízás elnyerésére pályázhatnak okleveles gazdasági agrármérnökök vagy okleveles gépészmérnökök.
Mindkét végzettség esetén elvárás a többéves szakirányú felsõoktatási gyakorlat. A pályázóknak rendelkezniük kell tu-
dományos fokozattal, legalább egy középfokú nyelvvizsgával, valamely világnyelvbõl, valamint magyar és idegen
nyelvû publikációkkal is bizonyított szakirányú kutatási tevékenységgel.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó önéletrajzát, amely tartalmazza a szakmai-tudományos tevékenységét, oktató- és tudományos kutatói mun-
kájának részletes leírását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– vezetõ oktatói, tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutató elõadás összefoglalóját,
– az elmúlt öt év 10 legfontosabb publikációjának (impaktfaktoros cikk esetén az impaktfaktor megjelölésével) és
10 legfontosabb citációjának jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a kar dékáni hivatalában beszerezhetõ személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.

Az egyetemi docensi kinevezés teljes munkaidõben történõ foglalkoztatást jelent, és határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
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A pályázatokat a kar dékánjának kell benyújtani 5 példányban. A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ
30 napon belül történik.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala ad. Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar 2210 Gödöllõ, Páter K. u. 1. Telefon: 06 (28) 522-025.

KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET
egyetemi docensi állás betöltésére

Általános követelmények: a pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, vala-
mint az SZMSZ elõírásainak.

Az egyetemi docens feladatai:
– a Környezettechnika, Környezeti eljárás technológia és Levegõtisztaság-védelem tantárgyak oktatása, tárgyfelelõs ok-
tatóként és gyakorlatvezetõjeként egyaránt,
– a különbözõ szakok és szakirányok által igényelt környezetvédelemben alkalmazott mûveletek, technikák, berendezé-
sek témájú és ahhoz kapcsolódó speciális ismeretköröket felölelõ tantárgyak oktatása,
– az oktatáshoz szükséges demonstrációs anyagok biztosítása, gondozása,
– a Környezetipari Rendszer Intézet kutatómunkájában való részvétel és önálló tudományos tevékenység folytatása,
– az eredmények közzététele hazai és nemzetközi fórumokon, folyóiratokban.

A docensi megbízás elnyerésére pályázhatnak okleveles gépészmérnöki diplomával és minimum 10 éves oktatói gyakor-
lattal, ezen belül minimum 5 éves szakirányú oktatói gyakorlattal rendelkezõk. A pályázóknak rendelkezniük kell tudo-
mányos fokozattal, legalább egy középfokú nyelvvizsgával világnyelvbõl, valamint magyar és idegen nyelvû publikáci-
ókkal is bizonyított szakirányú kutatási tevékenységgel.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó önéletrajzát, amely tartalmazza a szakmai-tudományos tevékenységét, oktató- és tudományos kutatói mun-
kájának részletes leírását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– vezetõ oktatói, tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutató elõadás összefoglalóját,
– az elmúlt öt év 10 legfontosabb publikációjának (impaktfaktoros cikk esetén az impaktfaktor megjelölésével) és
10 legfontosabb citációjának jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a kar dékáni hivatalában beszerezhetõ személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.

Az egyetemi docensi kinevezés teljes munkaidõben történõ foglalkoztatást jelent, és határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázatokat a kar dékánjának kell benyújtani 5 példányban. A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ
30 napon belül történik.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala ad. Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar 2213 Gödöllõ, Páter K. u. 1. Telefon: 06 (28) 522-025.

Dr. Szabó István s. k.,
egyetemi docens, dékán
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A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
pályázatot hirdet az
AGRÁR ÉS MOLEKULÁRIS KUTATÓ INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése a Biokémia, Molekuláris sejtbiológia, Bioinformatika c. tantárgyakból,
– szakdolgozati témavezetés a szakterületéhez kapcsolódóan,
– záróvizsgák bizottsági tagsági feladatainak végzése,
– TDK-dolgozatok konzultációja,
– folyamatos és magas színvonalú kutatás és kromatin, illetve sejtosztódás és metabolomika témákhoz kapcsolódva,
– az intézet oktatásszervezõ, ismeretterjesztõ és kutatómunkájában aktív részvétel.

A pályázóval szembeni követelmények:
– biológia–kémia szakos tanári egyetemi oklevél,
– tudományos PhD-fokozat a biokémia vagy molekuláris biológia területérõl,
– felsõfokú angolnyelv-ismeret,
– legalább 8 éves szakmai gyakorlat,
– színvonalas publikációs tevékenység, hazai és külföldi szakmai konferenciákon való részvétel.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztására, munkaköri besorolására vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációs tevékenységét,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– jövõbeni terveit,
– idegennyelv-tudására vonatkozó információkat.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi oklevél és a tudományos fokozatot igazoló dokumentum, nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– publikációs és versenyeredmények jegyzékét,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezeléséhez történõ hozzájárulásról.

A kinevezésre legkésõbb 2009. február 1. napjától kerül sor.

A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola Humánpolitikai Irodájába (4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/b) kérem megküldeni az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül.

Prof. dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata:
– a kar képviselete,
– a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és ellenõrzése,
– gazdálkodás a kar költségvetési kereteivel,
– az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározottak szerinti munkáltatói jogkör gyakorlása,
– a kar oktatási, kutatási, tudományos tevékenységének továbbfejlesztése,
– a karon folyó képzés fejlesztése és korszerûsítése,
– a kar szakmai-közéleti és nemzetközi tevékenységének irányítása,
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– a felsõoktatási törvényben, valamint az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott további fel-
adatok,
– a kar pályázati tevékenységének felügyelete.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– ismertség a kar képzéséhez tartozó tudományágban hazai és nemzetközi téren, elismertség felsõoktatási és/vagy szak-
mai fórumokon,
– felsõoktatási vezetõi gyakorlat,
– alkalmasság a kar oktatási, tudományos, igazgatási, gazdálkodási, humánpolitikai tevékenységének irányítására,
– koncepciózusság a kar oktatási, tudományos tevékenysége fejlesztésében és korszerûsítésében,
– az egyetemmel létesített teljes munkaidejû munkaviszony,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A dékáni megbízásra pályázhatnak tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok és egyetemi docensek.

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságának, vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a kar vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– szakmai kapcsolatait és fontosabb tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– tudományos publikációk jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített testületek megismerhetik.

Az alkalmazás feltétele, hogy a pályázó az Ftv. 84. § (5) bekezdése szerinti kizárólagossági nyilatkozatot tett vagy tesz.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Neveléstudományi és Tanárképzési Tanszékén
tanszékvezetõ tisztségének betöltésére

A tanszékvezetõ feladatkörébe tartozik: aktív részvétel a karon folyó tanárképzés egészének irányításában, szervezésé-
ben, fejlesztésében. A tanszéken folyó oktató-, tudományos- és kutatási tevékenység szervezése, irányítása és fejleszté-
se, a szaktárgyak oktatása (elõadás, szeminárium, illetve speciálkollégium tartása), szakdolgozatok irányítása, a hazai és
nemzetközi társintézetekkel, kutatómûhelyekkel való kapcsolattartás.
A tanszékvezetõ emellett figyelemmel kíséri és ellenõrzi a hozzá beosztott oktatók és más foglalkoztatottak munkáját,
kutatási tevékenységét. Gondoskodik az oktatott tantárgyak tudományos mûvelésérõl a tanszéken, a tanszéki tanterv fo-
lyamatos egyeztetésérõl, a tantervi követelmények betartásáról, a tanrendi kötelezettségek tanszék általi teljesítésérõl.
Irányítja és ellenõrzi a tanszék gazdálkodását, ügyvitelét. A Protestáns Pedagógiai Kutatóhely munkájának szervezésé-
vel segíti és koordinálja a tanszéken folyó tudományos kutatásokat, illetve ennek keretében biztosítja a hallgatók számá-
ra a kutatásokba történõ bekapcsolódás lehetõségét.

Pályázati feltételek:
– pedagógia vagy pszichológia szakos egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– legalább 10 éves felsõoktatási, pedagógusképzés területén szerzett gyakorlat,
– élõ idegen nyelvbõl legalább egy államilag elismert középfokú nyelvvizsga,
– számottevõ kutatási és publikációs tevékenység a pedagógia, az iskolapszichológia, és a tanárképzés és az oktatásügy
területén.
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docens tisztség betöltésére

A kinevezendõ docens feladatkörébe tartozik: kurzusok tartása a következõ témákban: fejlõdéslélektan, pszichológiai
propedeutika, csoportdinamika az iskolában, tanári hatékonyságtréning. Emellett szakdolgozatok témavezetése és bírá-
lata, program- és tantervfejlesztés, pályázatok elõkészítése, részvétel a tanszéki kutatásokban. Feladata a tudományos
kutatási eredmények rendszeres publikálása.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben (2005. évi CXXXIX. tv.) egyetemi docensekre vonatkozó
feltételeinek és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat,
– publikációk,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

Magyar Szakán
teljes munkaidõs
egyetemi tanár állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladatkörébe tartozik:
– a 18. századi magyar irodalom és kultúra oktatása BTK Irodalom- és Kultúratudomány MA szakán és az irodalomtudo-
mányi doktoriskolában,
– szakdolgozatok, doktori disszertációk és OTDK versenydolgozatok témavezetése,
– tankönyvek, jegyzetek, hagyományos és elektronikus oktatási anyagok írása, publikálása, saját kutatásai alapján,
– a nemzetközi és hazai tudományos életben, testületekben való aktív részvétel, konferenciák szervezése.

A pályázat feltételei:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) egyetemi tanárokra vonatkozó feltéte-
leinek és az egyetem oktatói követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak, vgy rendelkeznie kell más intéz-
ménybe szóló egyetemi tanári kinevezéssel,
– szakterületi habilitáció,
– legalább 10 év felsõoktatási oktatói tapasztalat,
– megfelelõ publikációs tevékenység és elõadói készség idegen nyelven is,
– hazai és nemzetközi tudományos közéletben való aktív részvétel és szakmai közéleti elismertség,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

Általános Lélektani és Módszertani Tanszékén
részmunkaidõs docensi állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladata a pszichológia szakon elõadások tartása általános pszichológiából és környezetpszicho-
lógiából BA és MA szinten, szakdolgozatok témavezetése és bírálata, program- és tantervfejlesztés, pályázatok elõkészí-
tése, részvétel a tanszéki kutatásokban. Feladata a tudományos kutatási eredmények rendszeres publikálása.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) egyetemi docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem oktatói követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– pszichológusi diploma,
– legalább 20 éves felsõoktatási tapasztalat,
– angol nyelvbõl legalább középfokú nyelvvizsga,
– tudományos munkásságának fókuszában a környezetpszichológia áll,
– a tudományos kutatásban való jártasságot mutató publikációs lista,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.
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Kommunikáció Tanszékén
adjunktus tisztség betöltésére

A kinevezendõ adjunktus feladata lesz: televíziós mûsorkészítési, fõként ifjúsági, hír- és gazdasági mûsorokra vonatkozó
szerkesztési, mûsorrács szerkesztési és stratégiai-innovációs ismeretek oktatása, stúdiógyakorlat vezetése, az említett té-
makörökben tankönyvek írása.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) adjunktusokra vonatkozó feltételeinek
és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 4 éves eredményes tanársegédi, oktatási vagy gyakorlati tevékenység gyakorlat,
– PhD-fokozat, ennek hiányában 8 év tanársegédi, oktatási vagy gyakorlati tevékenység, doktorjelölti jogviszony és egy
további idegen nyelv a tudományterület mûveléséhez,
– önálló tudományos eredmények, publikációk,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása,
– szakmai tapasztalat: több évtizedes televíziós újságírói, hír, ifjúsági és gazdasági mûsorkészítõi, szerkesztõi, riporteri
gyakorlat, valamint média-intézményvezetõi, mûsorrács szerkesztõi és mûsorszerkezet innovációs, valamint dokumen-
tumfilm-készítési gyakorlat.

Kommunikáció Tanszékén
adjunktus tisztség betöltésére

A kinevezendõ adjunktus feladata lesz: honlapszerkesztés oktatása, az egyetemi és az intézeti honlap fejlesztése, arculat-
tervezés oktatása, multimédiaoktatás, webdesigne-oktatás, képszerkesztés oktatása, tördelés oktatása, tipográfiatervezés
és szerkesztés oktatása, arculati terv készítése és ennek oktatása, termékismertetõk készítése és oktatása, elsõfokú szak-
képzésben és OKJ-képzésekben való oktatás.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) adjunktusokra vonatkozó feltételeinek
és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– 15 év gyakorlat,
– tudományos fokozat, ennek hiányában 8 év tanársegédi, oktatási vagy gyakorlati tevékenység, doktorjelölti jogviszony
és egy további idegen nyelv a tudományterület mûveléséhez,
– önálló tudományos eredmények, publikációk,
– angol nyelv ismerete, és elõny egy kelet-európai nyelv ismerete,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

egyetemi docens tisztség betöltésére

Feladata: elõadások, szemináriumok tartása a szervezeti kommunikáció, a humánerõforrás-menedzsment, és a kultúra-
közi kommunikáció tárgyköreiben, valamint részvétel a szervezeti kommunikáció szakirány vezetésében. Szakdolgoza-
tok témavezetése és bírálata, program- és tantervfejlesztés, részvétel a záróvizsgákban és a tanszéki kutatásokban. Kuta-
tási eredményeinek rendszeres publikálása.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) egyetemi docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,
– a humánerõforrás menedzsmentben felsõ szintû vezetõi tapasztalatok, könyvek és egyéb publikációk szervezeti kom-
munikáció és kultúraközi kommunikáció témákban,
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– nemzetközi szakmai kapcsolatok,
– tudományos munkásságának fókuszában a humánerõforrás-menedzsment, a szervezeti kommunikáció és a kultúraközi
kommunikáció álljon,
– a bolognai rendszerû oktatás és oktatásszervezés, valamint a felsõfokú szakképzések kidolgozásával és szervezésével
kapcsolatos tapasztalat,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

egyetemi docens tisztség betöltésére

Feladata: elõadások, szemináriumok tartása a kommunikáció és médiatudomány, valamint a kulturális antropológia
kapcsolatáról, a kultúratudomány, a szakrális kommunikáció és tánc antropológiája, valamint pályázatírás témakörök-
ben, angol nyelvû szakszemináriumok tartása e tárgyakban, az antropológiai csoport megszervezése és vezetése. Szak-
dolgozatok témavezetése és bírálata, program- és tantervfejlesztés, részvétel a záróvizsgákban és a tanszéki kutatások-
ban. Kutatási eredményeinek rendszeres publikálása.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) egyetemi docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,
– felsõfokú angolnyelv-ismeret,
– könyvek és kutatások az antropológia tárgykörében,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok,
– tudományos munkásságának fókuszában az antropológia, valamint kommunikációtudománnyal való kapcsolata áll-
jon,
– a bolognai rendszerû képzés kidolgozásával és vezetésével kapcsolatos tapasztalat,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

egyetemi docens tisztség betöltésére

Feladata: elõadások, szemináriumok és speciális kollégiumok tartása az újságírás mûfajai, a francia és egy kelet-kö-
zép-európai ország újságírásának története. EU-ismeretek, francia társadalom- és kommunikációtudományi, valamint az
összehasonlító módszerek témaköreiben, valamint szakszövegelemzésben, elsõsorban a BA szintû képzésben, az idegen
nyelvû – francia – újságírás szakirány akkreditációjának elõkészítésében és tantárgyfejlesztéseiben, valamint majdani
oktatásában. Szakdolgozatok témavezetése és bírálata, program- és tantervfejlesztés, részvétel a tanszéki kutatásban.
Feladata tudományos kutatási eredményeinek rendszeres publikálása.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) egyetemi docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– kandidátusi vagy PhD-fokozat,
– legalább 20 éves oktatói tapasztalat, a fõiskolai tanár minõsítés elõny,
– francia és egy kelet-közép-európai nyelvû publikációk,
– nemzetközi szakmai kapcsolatok, különös tekintettel az euro-mediterrán térségre,
– elsõsorban francia egyetemeken, illetve kutatóintézetekben szerzett tapasztalat, újságírói, kiadói, mûfordítói tapaszta-
lat,
– tudományos munkásságának fókuszában az angol–ír irodalom álljon.
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.
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TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
PEDAGÓGIAI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állások betöltésére

Fõiskolai docensi állások betöltésére az alábbi területeken:
Technika és tantárgy-pedagógia
Matematika–informatika és tantárgy-pedagógia
Természetismeret és tantárgy-pedagógia
Pszichológia
Magyar nyelv és irodalom és tantárgy-pedagógia

Feladata:
– a meghatározott tudományterületek elméleti, gyakorlati és tantárgy-pedagógiai anyagának oktatása,
– részvétel a szigorlati vizsga és záróvizsga bizottságokban,
– konzulensi feladatok ellátása a szakdolgozatokkal kapcsolatban,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) fõiskolai docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,
– kutatói jártasságot és legalább hazai elismertséget mutató publikációs lista,
– egyházi kötõdés,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

Az álláshelyre elsõsorban olyan jelentkezõket várunk, akik fõiskolai docensként tudják az állást betölteni, de pályázhat-
nak olyanok is, akik a docensi követelményeknek nem felelnek meg. Az egyetem döntése alapján elképzelhetõ az ad-
junktusi, tanársegédi besorolásban történõ foglalkoztatás is. Szakmai elõrelépési lehetõség biztosított. Elõnyben része-
sül az a pályázó, aki több terület oktatását is tudja vállalni. Szolgálati lakást a fõiskola tud biztosítani.

TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
SZOCIÁLIS MUNKA ÉS DIAKÓNIAI INTÉZETÉBE
fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docensi állás a szociális munka területen tölthetõ be.

Feladata:
– a meghatározott tudományterület elméleti, gyakorlati anyagának oktatása,
– részvétel a szigorlati vizsga és záróvizsga bizottságokban,
– konzulensi feladatok ellátása a szakdolgozatokkal kapcsolatban,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) fõiskolai docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,
– kutatói jártasságot és legalább hazai elismertséget mutató publikációs lista,
– egyházi kötõdés,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

3748 OKTATÁSI KÖZLÖNY 34. szám



Az álláshelyre elsõsorban olyan jelentkezõket várunk, akik fõiskolai docensként tudják az állást betölteni, de pályázhat-
nak olyanok is, akik a docensi követelményeknek nem felelnek meg. Az egyetem döntése alapján elképzelhetõ az ad-
junktusi, tanársegédi besorolásban történõ foglalkoztatás is. Szakmai elõrelépési lehetõség biztosított. Elõnyben része-
sül az a pályázó, aki több terület oktatását is tudja vállalni. Szolgálati lakást a fõiskola tud biztosítani.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Agrár és Környezetvédelmi Jogi Tanszékén
részmunkaidõs egyetemi tanársegéd állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanársegéd feladata: a felsõoktatási törvényben és az egyetem szabályzataiban foglaltakon túl
gyakorlatok, szemináriumok, speciális kollégiumok vezetése, esetenként a fõkollégiumok tartása, vizsgáztatás, részvé-
tel a szigorlati és záróvizsga bizottságokban, konzulensi feladatok ellátása évfolyam- és szakdolgozatokkal kapcsolat-
ban. További feladata, hogy folyamatos tudományos tevékenységének eredményét publikálja.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) fõiskolai docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-tanulmányok megkezdése,
– tudományos publikációk,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatását,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját, szakmai, oktatásfejlesztési és tudományos kutatómunkájára vonatkozó
terveit,
– szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– az utóbbi tíz évben megjelent publikációinak jegyzéke és a publikációira vonatkozó szakirodalmi hivatkozások jegy-
zéke,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az egyetem szabályzataiban foglalt bírálóbizottságok a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az alkalmazás feltétele, hogy a pályázó az Ftv. 84. § (5) bekezdése szerinti kizárólagossági nyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Magyar Nyelvtudományi Tanszékén
egyetemi docens állás betöltésére

A kinevezendõ docens feladata:
– nyelvészeti elõadások tartása,
– szemináriumok és speciális kollégiumok vezetése, különös tekintettel a leíró és alkalmazott, a kontrasztív nyelvészetre
és a grammatikai eszközök funkcionális vizsgálatára,
– szakdolgozatok témavezetése és bírálata,
– program- és tantervfejlesztés, részvétel a tanszéki kutatásban,
– tudományos kutatási eredményeinek rendszeres publikálása a nyelvtudományban számon tartott fórumokon.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) egyetemi docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem oktatói követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,

34. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3749



– szakirányú egyetemi végzettség, alkalmazott nyelvészeti végzettség (pl. magyar mint idegen nyelv szak) és tanári ké-
pesítés elõnyt jelent,
– kandidátusi vagy PhD-fokozat magyar nyelvészetbõl,
– legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,
– felsõfokú idegennyelv-ismeret,
– nemzetközileg is elismert tudományos munkásság és nemzetközi szakmai kapcsolatok,
– a tudományos munkásságának középpontja a leíró magyar nyelvészet, a funkcionális nyelvészeti modellek, a kont-
rasztív nyelvészet, valamint a nyelvhasználat és a nyelvhelyesség kérdései,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

Középkori Történeti és Segédtudományi Tanszékén
adjunktus állás

A kinevezendõ adjunktus feladata: a történelem és segédtudományai és a latin nyelv oktatása (elõadások, szemináriumok
tartása, vizsgáztatás), szakdolgozatok irányítása, TDK-dolgozatot készítõ hallgatók munkájának vezetése, szakterületén
hazai és nemzetközi társintézetekkel, kutatómûhelyekkel való kapcsolattartás a tantervi feltételeknek megfelelõen.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) adjunktusokra vonatkozó feltételeinek
és az egyetem oktatói követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– CSc vagy PhD tudományos fokozat,
– legalább négyéves felsõoktatási gyakorlat,
– két élõ idegen nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsga, egy felsõfokú, egy középfokú képesítéssel,
– számottevõ publikációs tevékenység a történettudomány vagy segéd- és rokontudományai területén (klasszika filoló-
giai kutatási tevékenység a pályázat elbírálásánál elõnyt jelent),
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

Ókortörténeti Tanszékén
egyetemi docens állásra

A kinevezendõ docens feladata: a történelem szak alap- és mesterképzésében elõadások, szemináriumok és speciális kol-
légiumok tartása az õskor története tárgyában, valamint a különbözõ specializációk õskorral összefüggõ témaköreiben,
szakdolgozatok témavezetése és bírálata, tananyagfejlesztés, részvétel a kutatásban és tanszéki kiadványok készítésé-
ben. Feladata színvonalas tudományos kutatómunka végzése és eredményeinek rendszeres publikálása.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) egyetemi docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem oktatói követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– kandidátusi vagy PhD-fokozat régészetbõl,
– legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,
– felsõfokú idegennyelv-ismeret,
– nemzetközileg is elismert tudományos munkásság és nemzetközi szakmai kapcsolatok,
– kiadványszerkesztési tapasztalat elõnyt jelent,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

Japán Tanszékén
egyetemi docens állásra

A kinevezendõ docens feladata: kelet-ázsiai, ezen belül kiemelten kínai történelem és kultúrtörténet, távol-keleti filozó-
fia elõadások, szemináriumok és speciális kollégiumok, kínai nyelvi szemináriumok tartása, szakdolgozatok témaveze-
tése és bírálata, program- és tantervfejlesztés, részvétel a tanszéki kutatásban. Feladata tudományos kutatási eredménye-
inek rendszeres publikálása.
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Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) egyetemi docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem oktatói követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori fokozat nyelvtudományból (orientalisztikából),
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat,
– felsõfokú idegennyelv-ismeret legalább két nyelvbõl,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

Szabad Bölcsészet Tanszékén
egyetemi docens állára

A kinevezendõ docens feladata: a szabad bölcsészet alapszak vallástudományi szakirányán és az akkreditálás elõtt álló
vallástudományi mesterszakon a kereszténység és más világvallások viszonyával, a keresztény gondolkodás történeté-
vel, a modern vallási irányzatok bemutatásával foglalkozik, ezen kívül egy olyan interdiszciplináris terület mûvelése és
oktatása, amely a vallás és a természettudomány kapcsolatát vizsgálja. Ellátja a nem hitéleti képzéseken az Egyházisme-
ret tárgy oktatását. Feladata továbbá elõadások és szemináriumok tartása, szakdolgozatok témavezetése és bírálata,
program- és tantervfejlesztés, részvétel a tanszéki kutatásban, oktatásfejlesztésben, pályázati anyagok elkészítésében.
Feladata továbbá tudományos kutatási eredményeinek rendszeres publikálása.

Pályázati feltételek:
– a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. tv.) egyetemi docensekre vonatkozó felté-
teleinek és az egyetem oktatói követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD-fokozat,
– legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat,
– legalább egy idegen nyelvbõl képes elõadások tartására,
– kutatói jártasságot és legalább hazai elismertséget mutató publikációs lista,
– tudományos munkásságának fókuszában a keresztény vallás, a keresztény gondolkodás története, a vallás és termé-
szettudomány kapcsolata állnak,
– az egyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– oktatói, tudományos, szakmai munkájának és eredményeinek bemutatását,
– a feladatkör ellátásának szakmai koncepcióját, szakmai, oktatásfejlesztési és tudományos kutatómunkájára vonatkozó
terveit,
– szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– az utóbbi tíz évben megjelent publikációinak jegyzéke és a publikációira vonatkozó szakirodalmi hivatkozások jegy-
zéke,
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy az egyetem szabályzataiban foglalt bírálóbizottságok a pályázat tartalmát megismerhetik.

Az alkalmazás feltétele, hogy a pályázó az Ftv. 84. § (5) bekezdése szerinti kizárólagossági nyilatkozatot tesz.
A pályázat benyújtásának helye: a Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala, 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 15. nap.

A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Dr. Vargha András s. k.,
rektorhelyettes
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A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZET
Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszék
tanszékvezetõ fõiskolai docensi állásának betöltésére

A kinevezésre kerülõ tanszékvezetõ fõiskolai docens feladata: a fõiskola mindhárom karára kiterjedõ tanszék oktató-ku-
tató munkájának irányítása, a közgazdasági tárgyak (mikroökonómia, makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan) okta-
tása magyar, angol és francia nyelven a Külkereskedelmi Fõiskolai Karon, valamint az ehhez kapcsolódó szakmai kuta-
tásokban való részvétel. Mindezek mellett feladata – a tehetséggondozás keretén belül – a hallgatók szakmai kutatómun-
kájának koordinálása, ellenõrzése.

Feladatát az intézetvezetõ közvetlen szakmai irányítása mellett látja el.

A pályázat feltételei: a tudományterülethez kapcsolódó egyetemi szintû végzettség, tudományos fokozat, legalább 10 év
oktatási-kutatási gyakorlat, elõadói szintû angol- és francianyelv-ismeret.
A pályázat elbírálásánál széles körû nemzetközi és hazai publikációs tevékenység, tanári képesítés, további nyelvisme-
ret, vezetõi és pályázati tapasztalat elõnyt jelent.
A pályázati anyag a pályázati kérelembõl, a szakmai önéletrajzból, a kutatói-oktatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó
elképzelések ismertetésébõl áll, illetve tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagát a fõisko-
la szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló dokumentumokat vagy azok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt,
– idegennyelv-tudását igazoló dokumentumot.

A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben, valamint a BGF Foglalkoztatási követelményrendszerében
rögzített feltételeknek.
A fõiskolai docensi kinevezés 2009. február 1. napjától határozatlan idõre, a tanszékvezetõi megbízás 2009. február 1.
napjától három év határozott idõre szól.

A pályázatot a BGF KKFK Dékáni Titkárságán (dr. Hidasi Judit dékán, BGF KKFK, 1165 Budapest, Diósy Lajos u.
22–24.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított 15 napon belül három példányban. A pályázati anyagot a benyújtással
egyidejûleg a (Hidasi.Judit@kkfk.bgf.hu) elektronikus címre is – a végzettséget, a nyelvismeretet, valamint egyéb szak-
mai képesítést igazoló dokumentumok kivételével – meg kell küldeni. A pályázatok elbírálásának határideje: a pályáza-
tok beérkezését követõ 30 napon belül.

Sándorné dr. Kriszt Éva s. k.,
rektor

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

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

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

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

30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl meg.
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Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

Igazgatói állás

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

1. 2. 3. 4.

Pest Megye
Önkormányzata
1052 Budapest,
Városház u. 7.
Tel.: 485-6800
Fax: 318-1946

Pest Megyei Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
és Intézményei
1148 Budapest,
Fogarasi u. 22.
Igazgató
Feladata: a Pest megyei
gyermekvédelmi szak-
ellátást (nevelõszülõi
hálózat, gyermekottho-
ni hálózat, Területi
Gyermekvédelmi Szak-
szolgálat) mûködtetõ
intézmény zavartalan
mûködésének, színvo-
nalas szakmai munkájá-
nak, gazdálkodásának
szervezése, irányítása,
ellenõrzése.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. sz. mel-
léklet I. részében felso-
rolt, szakellátás
magasabb vezetõire vo-
natkozó felsõfokú szak-
képzettség, a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rende-
let 3. § (3) bekezdésé-
ben foglaltak szerint
5 éves szgy., vezetõi
gyakorlat.
Elõny: gyermekvédelmi
intézményben szerzett
vezetõi gyakorlat, szo-
ciális szakvizsga.

ÁEI: a magasabb vezetõi beosz-
tásra történõ megbízás 5 évre
szól, a megbízás kezdõ idõpont-
ja a pályázat elbírálását követõ
hónap 1. napja.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
Csatolandó a pályázó szakmai és
vezetõi gyakorlatának meglétét
is igazoló szakmai ön., adatvé-
delmi nyilatkozat is, valamint
nyilatkozat arról is, hogy a gyer-
mekek védelmérõl és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok a pályázóval szemben
nem áll fenn.
A Kjt.-n túli további juttatások
Pest megye Közgyûlésének
12/2002. (V. 17.) Pm. sz. rende-
letében foglaltak szerint, maga-
sabb vp: a pótlékalap 250%-a.
Pc-f: a Szociális Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított
30 napon belül a Pest megye
Önkormányzatának Hivatala
Szociális és Egészségügyi Iroda
Gyermekvédelmi Csoportja.
Tel.: 485-6865 (egy példányban,
írásban)
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Óvodapedagógus állások

1. 2. 3. 4.

Zengõ Óvoda
8053 Bodajk,
Bányász ltp. 15.
Tel.: (22) 581-050
Fax: (22) 581-051
e-mail: zengoovo-
da@vivamail.hu

Zengõ Óvoda Puszta-
vámi Tagóvodája
8066 Pusztavám,
Petõfi út 2.

Német nemzetiségi
óvónõ

Elõny: a HOP végre-
hajtásához kapcsolódó
plusz végzettség.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen megállapodás szerint.
Pehi: a megjelenést követõ
35. nap.
3 hónap próbaidõ, ill. gyakorno-
ki idõ kikötése kötelezõ.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc.-f: tagóvoda vezetõje.

Csemõ–Nyársapát
Általános Mûvelõdési
Központ
Nefelejcs Óvodája
2713 Csemõ,
Petõfi u. 2.
Tel.: (53) 392-017
e-mail: vezeto@csemo-
ovika.t-online.hu

Óvodapedagógus Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
fõiskolai v., elõny:
nyelv- és beszédfejlesz-
tõ, vagy gyógypedagó-
giai vagy
gyógytestnevelõi kiegé-
szítõ szakvizsga, nép-
táncoktatói v.

ÁEI: 2009. jan. 1.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
3 hónap próbaidõ.
Csatolandó fényképpel ellátott
ön., gyakorlott pedagógusnak
szakmai ön. is és hiteles om.
f: Erdélyi Krisztina mb. óvoda-
vezetõ
Tel.: (53) 592-022
Pc: az óvoda címén, postai úton
vagy személyesen, lezárt borí-
tékban „Együtt a gyermekekért”
jeligével ellátva.

Pedagógus állások

Mechwart András
Gépipari és Informati-
kai Szakközépiskola
4125 Debrecen,
Széchenyi u. 58.
Tel.: (52) 413-499
Fax: (52) 413-152
e-mail: adminisztra-
tor@mechwart-debr.su-
linet.hu

Informatika szakos
tanár

informatikus könyvtáros

Egyetemi v., CCNA
oktatói legalább 3–5 év
szakmai tapasztalat,
gyakorlott szintû háló-
zatismeret, gyakorlott
szintû hardverismeret

egyetemi v.,
könyvtár mûködtetésé-
ben legalább 3–5 éves
szakmai tapasztalat

ÁEI: 2009. jan. 19.
Pbhi: 2009. jan. 5.
Pehi: 2009. jan. 12.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Gé-
pészeti és informatikai szakma-
csoportos alapozó oktatás és
szakképzés. Német két tanítási
nyelvû gépészképzés.
Cisco Hálózati Akadémia.
ECDL vizsgaközpont.
További információ:
www.mechwart.hu honlapon.
f: dr. Barcsa Lajos.
Tel.: (52) 413-499
Pc: a meghirdetõ címén, a borí-
tékon fel kell tüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító
számot: informatika szakos ta-
nárnál I. 34.-54/2008., az infor-
matikus könyvtárosnál
I.34.-55/2008. valamint mind-
kettõnél a munkakör megneve-
zését.
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1. 2. 3. 4.

Madách Imre Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Kollégium
2100 Gödöllõ,
Ganz Ábrahám u. 3.
Tel.: (28) 520-713/714
Fax: (28) 432-409
e-mail: miszki@ma-
dach-godollo.sulinet.hu

Informatika tanár
(határozott idõre)

Szakirányú v. ÁEI: azonnal.
étkh.
Pc-f: Lennerné Horváth Márta
igazgató
Tel.: (28) 520-711

Budai-Városkapu Óvo-
da, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény Cso-
konai intézményegység
7629 Pécs,
Komlói út 58.
Tel./fax: (72) 239-747,
(72) 241-026
e-mail: csokonai@dra-
vanet.hu

Könyvtáros
(határozott idõre)

Fõiskolai v. (könyvtá-
ros tanár szak)

ÁEI: azonnal.
Pc: Paulovicsné Nádasi Éva
intézményvezetõ

Rimóc–Nagylóc Közsé-
gek Körjegyzõsége
3177 Rimóc,
Madách tér 1.
Tel.: (32) 598-011
Tel./fax: (32) 388-391
e-mail: rimoc@profin-
ter.nu

Általános Iskola,
Napközi Otthonos
Óvoda és Könyvtár
3177 Rimóc,
Szécsényi út 4.
Matematika–fizika
szakos általános iskolai
tanár

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., elõny: kémia
szakos tanári v.

ÁEI: az elbírálás után azonnal.
Pehi: 2009. jan. 31.
Csatolandó kézzel írott szakmai
ön., közjegyzõ által hitelesített
om. is, valamint adatvédelmi
nyilatkozat.
f: Varga Bálint intézményveze-
tõ-helyettes.
Tel.: (32) 598-035
Pc: Általános Iskola, Napközi
Otthonos Óvoda és Könyvtár
Kiss Józsefné intézményvezetõ
(egy példányban, postai úton)

Szõdligeti Általános
Iskola
2133 Szõdliget,
Rákóczi u. 1–3.
Tel.: (27) 590-086
M: 06 (30) 962-7913
e-mail: titkarsag@rubi-
com.hu

Informatika–matemati-
ka vagy fizika vagy ké-
mia szak párosítással és
tanulószoba a hiányzó
óraszámokra
(határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: 2009. jan. 30., étkh.
Pc-f: Gáspár Ágnes igazgató
(írásban vagy e-mailben)

Fellner Jakab Általános
Iskola, Szakközép-
iskola és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Sárberek
Tel.: (34) 514-610
Fax: (34) 331-715
e-mail: titkar@fell-
ner.sulinet.hu

Épületgépész
szakoktató

Középfokú szakirányú
szakmai v.,
elõny: fõiskolai v.

ÁEI: azonnal
étkh.
Pc: Pallos János igazgató
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Mikes Kelemen Felnõtt
és Ifjúsági Gimnázium,
Szakközépiskola és
Szakiskola
2803 Tatabánya I.,
Béke u. 8.
e-mail: suli504@mi-
kes-tbanya.sulinet.hu

Informatikai szaktanár,
(határozatlan idõre,
fõállásban)
informatikai szaktanár
(határozott idõre, rész-
foglalkozású)

Egyetemi v. ÁEI: az elbírálás után azonnal.
Pehi: a benyújtást követõ 3. nap.
étkh.
Pc-f: Farkas Lászlóné igazgató
Tel.: (34) 512-340
Fax: (34) 512-346

Egyéb állások

Csornai Általános és
Mûvészeti Iskola, Óvoda
9300 Csorna,
Árpád u. 2.
Tel.: (96) 261-238
Fax: (96) 260-285
e-mail: adminszeche-
nyi@freemail.hu

Gazdasági vezetõ Szakirányú fõiskolai és
mérlegképes könyvelõi
v.

ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön. és 1 hó-
napnál nem régebbi b. is.
étkh., utazásiköltség-térítés jog-
szabály szerint.
Pc: Némethné Fülöp Terézia
igazgató

Ibrány Város Önkor-
mányzata, mint az
Ibrány Város és térsége
Gyermekjóléti és
Családsegítõ
Szolgálatot Fenntartó
Társulás
4484 Ibrány,
Hõsök tere 3.
Tel.: (42) 200-857
Fax: (42) 200-441
e-mail: phib-
rany@ent.hu

Ibrány Város és Térsége
Gyemekjóléti és
Családsegítõ Szolgálat
4484 Ibrány,
Liliom út 2.
Intézményvezetõ

Feladatok: az intézmény
tevékenységének mikro-
térségi, társulási szinten
(Balsa, Buj, Gávaven-
csellõ, Ibrány, Paszab és
Tiszabercel települése-
ken) való tervezése,
szervezése, vezetése,
irányítása és ellenõr-
zése.

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. sz.
mellékletének 3. pontja
szerinti szakirányú
szakképzettség, vala-
mint a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. sz. mellékletének I.
rész 1/1. pontjában elõ-
írt képesítés, legalább
7 év felsõfokú végzett-
séget vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, egészségügyi
ellátás, illetve a közok-
tatás területén végzett
munkakörben szerzett
szgy., szociális szak-
vizsga, szociális
és/vagy gyermekjóléti
intézményben szerzett
legalább 7 éves vezetõi
gyakorlat, elõny: pályá-
zat készítésében való
jártasság.

A vezetõi megbízás 5 évre szól.
ÁEI: leghamarabb 2009. febr. 1.
Pbhi: a Szociális és Oktatási
Közlönyben történõ megjelenés
napját követõ 30. nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
Csatolandó részletes szakmai
ön., és közjegyzõ által hitelesí-
tett om., adatvédelmi nyilatkozat
is, valamint nyilatkozat arról is,
hogy a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn, továbbá arról, hogy a pá-
lyázatát a képviselõ-testület nyílt
vagy zárt ülésen tárgyalja.
Újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 21/A. § (4) bekezdé-
sében foglaltak kivételével –
3 hónap próbaidõ.
f: Ibrány város jegyzõje.
Tel.: (42) 200-857
Pc: Ibrány város polgármestere
(postán vagy személyesen, egy
példányban, zárt borítékban
„Ibrány Város és Térsége
Gyermekjóléti és Családsegítõ
Szolgálat intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel)
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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 Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

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

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

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

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

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

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

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

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

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

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

MEGRENDELÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

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

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
08.3697 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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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.
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