
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
1/2008. (I. 4.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,
a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban

kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá
a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok
egyenértékûségének kölcsönös elismerésérõl szóló

Egyezmény kihirdetésérõl*

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás
2005. június 9-én megtörtént.)

1. §

A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh
Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban
és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító
okiratok, továbbá a tudományos fokozatot és címet tanú-

sító okiratok egyenértékûségének kölcsönös elismerésérõl
szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény magyar nyelvû szövege a következõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Cseh Köztársaság Kormánya között
a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban

kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá
a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok

egyenértékûségének kölcsönös elismerésérõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársa-
ság Kormánya (a továbbiakban: a Szerzõdõ Felek)

– a két ország sokoldalú oktatási és kulturális kapcsola-
tainak erõsítése és továbbfejlesztése érdekében,

– a tanulói és a hallgatói mobilitás elõsegítésére és nö-
velésére,

– az 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt „A felsõ-
oktatási képesítéseknek az európai régióban történõ elis-
merésérõl szóló egyezménnyel” összhangban,
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– tekintettel az Európa Tanács és az UNESCO tagálla-
mainak a hallgatók és az egyetemi oktatók nemzetközi
cseréjének harmonizációjában elért sikereire,

– az ipari, mezõgazdasági, kereskedelmi és egyéb szak-
képesítések két- és többoldalú elismerésének, illetve átlát-
hatóságának az Európai Unió által támogatott szándékára,
továbbá

– az európai oktatási miniszterek 1999. június 19-én
Bolognában aláírt közös nyilatkozatában, valamint a fel-
sõoktatásért felelõs európai miniszterek 2001. május 19-én
Prágában tartott találkozójának kommünikéjében meg-
fogalmazott célok elérése érdekében,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Magyar Köztársaságban kiállított, az általános iskola
nyolcadik évfolyamának elvégzését tanúsító bizonyítvá-
nyok és a Cseh Köztársaságban kiállított, az alapfokú isko-
lai végzettség megszerzését tanúsító bizonyítványok
egyenértékûek, és a másik Szerzõdõ Fél országában
középiskolában folytatható tanulmányokra való jelentke-
zésre jogosítanak.

2. Cikk

A Magyar Köztársaságban kiállított, az állam által elis-
mert szakképesítés megszerzését tanúsító bizonyítványok
és a Cseh Köztársaságban kiállított, szakképzettség meg-
szerzését tanúsító, állam által elismert okiratok egyenérté-
kûek, amennyiben a szakmai képzés idõtartama és tartal-
ma azonos vagy nagymértékben hasonló.

3. Cikk

(1) A Magyar Köztársaságban kiállított érettségi bizo-
nyítványok és a Cseh Köztársaságban kiállított érettségi
bizonyítványok (vysvìdèení o maturitní zkoušce) egyen-
értékûek, és feljogosítanak arra, hogy a másik Szerzõdõ
Fél országában felsõoktatási intézményben folytatható ta-
nulmányokra lehessen jelentkezni.

(2) A Magyar Köztársaságban kiállított érettségi bizo-
nyítványok a Cseh Köztársaságban felsõfokú szakiskolák-
ban folytatható tanulmányokra való jelentkezésre is jogo-
sítanak. A Cseh Köztársaságban kiállított érettségi bizo-
nyítványok a Magyar Köztársaságban akkreditált iskolai
rendszerû felsõfokú szakképzés keretében folytatható ta-
nulmányokra való jelentkezésre is jogosítanak.

(3) A Magyar Köztársaságban a mûvészeti szakközép-
iskolák által kiállított, a mûvészeti szakmai képzés elvég-
zését tanúsító bizonyítványok a Cseh Köztársaságban a
felsõoktatási intézmények megfelelõ mûvészeti tanulmá-
nyi programjain folytatható tanulmányokra való jelentke-
zésre jogosítanak. A Cseh Köztársaságban a konzervató-

riumok által az abszolutóriumról kiállított bizonyítványok
(vysvìdèení o absolutoriu a diplom absolventa) a Magyar
Köztársaság felsõoktatási intézményeinek megfelelõ mû-
vészeti szakirányú tanulmányi programjain folytatható ta-
nulmányokra való jelentkezésre jogosítanak.

4. Cikk

A Magyar Köztársaságban kiállított, akkreditált iskolai
rendszerû felsõfokú szakképzés elvégzését tanúsító bizo-
nyítványok és a Cseh Köztársaságban kiállított, a felsõ-
fokú szakiskolák elvégzését tanúsító abszolutóriumi bizo-
nyítványok és a felsõfokú szakiskola elvégzését tanúsító
diplomák (vysvìdèení o absolutoriu a diplom absolventa
vyšší odborné školy) egyenértékûek, amennyiben a szak-
mai képzés idõtartama és tartalma azonos vagy nagymér-
tékben hasonló.

5. Cikk

(1) A Magyar Köztársaság közoktatási intézményeiben
folytatott résztanulmányok, illetve a Cseh Köztársaság ál-
lamilag elismert általános és középiskoláiban, valamint
felsõfokú szakiskoláiban folytatott résztanulmányok a ta-
nuló vagy törvényes képviselõje kérelmére kölcsönösen
beszámíthatók és elismerhetõk. A tanulmányok egyezõsé-
gét az az oktatási intézmény bírálja el, amelyhez a kérel-
met benyújtják.

(2) A Magyar Köztársaságban, illetve a Cseh Köztársa-
ságban az államilag elismert felsõoktatási intézményekben
folytatott résztanulmányok a hallgató kérelmére mint ta-
nulmányi idõ, illetve tanulmányi teljesítmény (kredit,
vizsga) kölcsönösen beszámíthatók és elismerhetõk. A ta-
nulmányok egyezõségét az a felsõoktatási intézmény bí-
rálja el, amelyhez a kérelmet benyújtják.

6. Cikk

(1) A Magyar Köztársaságban kiállított, államilag elis-
mert, fõiskolai végzettségi szintet tanúsító oklevelek és a
Cseh Köztársaságban a „bakaláø” képzésben folytatott ta-
nulmányok befejezése után kiállított, államilag elismert
oklevelek egyenértékûek.

(2) A Magyar Köztársaságban az egyetemi tanulmá-
nyok befejezése után kiállított, államilag elismert okleve-
lek és a Cseh Köztársaság felsõoktatási intézményeiben a
magiszteri képzésben folytatott tanulmányok befejezése
után kiállított, államilag elismert oklevelek egyenérté-
kûek.

(3) A Magyar Köztársaságban az egyetemi szakirányú
továbbképzésben szerzett, államilag elismert oklevelek és
a Cseh Köztársaság felsõoktatási intézményei által kiállí-
tott, a magiszteri képzésben folytatott tanulmányok befeje-
zése utáni állami szigorlati vizsgák (státní rigorózní zkouš-
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ka) letételét tanúsító, államilag elismert oklevelek egyen-
értékûek.

(4) A Magyar Köztársaság egyetemei által kiállított, tu-
dományos fokozatot tanúsító, államilag elismert doktori
oklevelek (rövidítve: PhD, DLA) és a Cseh Köztársaság
felsõoktatási intézményei által a doktori képzésben folyta-
tott tanulmányok befejezése után kiállított, államilag el-
ismert oklevelek (rövidítve: Ph.D., Th.D.) egyenértékûek.

7. Cikk

A 6. cikk rendelkezései nem érintik a szakképzettség el-
ismerését, amely a Szerzõdõ Felek belsõ jogi elõírásainak
megfelelõen történik.

8. Cikk

Az egyik Szerzõdõ Fél országában adományozott címe-
ket és tudományos fokozatokat a végzettek a másik Szer-
zõdõ Fél országában az eredeti elnevezéssel, az adomá-
nyozó intézmény feltüntetése nélkül is használhatják.

9. Cikk

A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezmény alapján a belsõ
jogi elõírásaikkal összhangban fejleszteni fogják az
együttmûködést.

10. Cikk

(1) A Szerzõdõ Felek kölcsönösen tájékoztatják egy-
mást az országaik oktatási rendszerében bekövetkezett
változásokról, és a jelen Egyezményben tárgyalt, általáno-
san használt okiratok mintáit az általános iskolaitól a fel-
sõfokú szakiskolai okiratokkal bezárólag egymásnak meg-
küldik.

(2) Amennyiben a Szerzõdõ Felek belsõ jogi elõírásai
megváltoznak, a Szerzõdõ Felek tárgyalást kezdenek a je-
len Egyezmény esetleges módosításáról.

11. Cikk

(1) Bármely Szerzõdõ Fél kérésére az országaik oktatási
miniszterei által kijelölt szakemberekbõl álló csoport ülést
tart.

(2) A Szerzõdõ Felek továbbá minden év augusztus
31-ig eljuttatják egymáshoz az országuk felsõoktatási
rendszerébe tartozó, államilag elismert intézmények listá-
ját. A Szerzõdõ Felek biztosítják egymás számára az ezen
információkhoz való hozzáférést. Jelentõs változások ese-

tén a Szerzõdõ Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást
a változásokról.

12. Cikk

A Szerzõdõ Felek egyenértékûnek ismerik el a „tudo-
mányok kandidátusa” és a „tudományok doktora” fokoza-
tok odaítélését igazoló, a Szerzõdõ Felek országaiban ki-
állított okiratokat.

13. Cikk

Jelen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Köztár-
saság és a Cseh Köztársaság tekintetében a Magyar Nép-
köztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köz-
társaság Kormánya közötti, a Magyar Népköztársaságban
és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott, vég-
zettséget, tudományos fokozatokat és címeket igazoló ok-
iratok egyenértékûségének kölcsönös elismerésérõl szóló,
Prágában, 1989. október 11-én aláírt egyezmény hatályát
veszti.

14. Cikk

Jelen Egyezmény a Szerzõdõ Felek országainak belsõ
jogi elõírásaival összhangban történõ jóváhagyásra szorul,
és azon a napon lép hatályba, amelyen a Szerzõdõ Felek
írásban értesítik egymást, hogy az Egyezmény hatálybalé-
péséhez szükséges, a belsõ jog által meghatározott feltéte-
leket teljesítették.

15. Cikk

Jelen Egyezmény határozatlan idõre szól, azonban a
Szerzõdõ Felek bármelyike írásban felmondhatja. Ebben
az esetben az Egyezmény a felmondásáról szóló értesítés
átvételének napjától számított 12 hónap múlva veszti hatá-
lyát.

Kelt Budapesten, 2004. május 6-án, két eredeti példány-
ban, magyar és cseh nyelven, melybõl mindkét szöveg
egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részérõl

A Cseh Köztársaság
Kormánya részérõl”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetés napját követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási és kulturális
miniszter gondoskodik.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A Kormány
2/2008. (I. 8.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya

és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között
a Magyar–Amerikai Oktatási

Csereprogram Bizottság létrehozásáról szóló
Egyezmény kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok
Kormánya között a Magyar–Amerikai Oktatási Csere-
program Bizottság létrehozásáról szóló Washingtonban,
2007. március 8-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §

Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a követ-
kezõ:

„Egyezmény
az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

és a Magyar Köztársaság Kormánya között
a Magyar–Amerikai Oktatási

Csereprogram Bizottság létrehozásáról

I. RÉSZ

A MAGYAR–AMERIKAI OKTATÁSI CSEREPROGRAM
BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egye-
sült Államok Kormánya (a továbbiakban „a Felek”)
folytatni és bõvíteni kívánják a Magyar Köztársaság és az
Amerikai Egyesült Államok népei között az oktatási és
kulturális kapcsolatokon keresztül létrejövõ további köl-
csönös megértést támogató programokat;

figyelembe véve a fent említett programokból származó
kölcsönös elõnyöket, valamint a Feleknek azt a szándékát,
hogy a nemzetközi együttmûködés további erõsítése érde-
kében együttmûködjenek, és további segítséget nyújtsa-
nak egymásnak a fent említett programok finanszírozása
és adminisztrációja területén,
az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság
jogállása

(1) A Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram Bizott-
ság (a továbbiakban: Bizottság) a Magyar Köztársaság

kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya
között a Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram Bizott-
ság létrehozásáról 1990. december 6-án aláírt megállapo-
dás alapján mûködött. Jelen Egyezmény a megállapodást
váltja fel.

(2) Jelen Egyezmény rendelkezéseinek figyelembe-
vétele mellett a Bizottság vezetési és adminisztrációs auto-
nómiát élvez.

(3) A Felek olyan szervezetként ismerik el a Bizottsá-
got, amely a segítségnyújtáson és a szolgáltatásokon ala-
puló programok megvalósítása érdekében alakult meg, és
jött létre (például pénzügyi támogatás nyújtása magyar
állampolgárok, valamint az Amerikai Egyesült Államok
állampolgárai részére ösztöndíjak formájában, továbbá
utazási költségtérítés, tandíjak finanszírozása, szállás és
ellátás biztosítása, valamint szociális és egyéb segítség-
nyújtás). A fentieken túl oktatási, kutatási, kulturális,
információs, szaktanácsadási és más szolgáltatást nyújt.
Ezek a programok, valamint a Bizottság mûködésének – a
fentiek megvalósításával kapcsolatos – költségeit a Felek a
jelen Egyezmény rendelkezései szerint a Bizottság részére
biztosított pénzösszegekbõl finanszírozzák. A Bizottság
jogosult arra, hogy más forrásokból is pénzösszegekhez
jusson.

(4) A Bizottság jogosult a jelen Egyezmény alkalmazá-
si körén kívüli, de azzal összhangban lévõ egyéb tevé-
kenységek folytatására. Az egyéb tevékenységeket nem
azokból a forrásokból kell finanszírozni, amelyeket a jelen
Egyezmény alapján a Felek biztosítanak a Bizottság részé-
re, és külön számviteli nyilvántartást kell vezetni azok
vonatkozásában.

2. cikk

A Bizottság tevékenységi köre

A jelen Egyezményben kitûzött célok elérése érdekében
a Bizottság a következõ tevékenységeket végzi:

a) Mindkét fél érdekei, és szükségletei alapján megter-
vezi, elfogadja és lefolytatja a Bizottság az 1. cikk 3. be-
kezdésében leírt programjait az alábbiak szerint:

(1) Tanulmányi, valamint kutatási, tanítási és egyéb
oktatási tevékenységek finanszírozása
a) az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai részé-
re a Magyar Köztársaságban, és
b) a Magyar Köztársaság állampolgárai részére az
Amerikai Egyesült Államok iskoláiban és felsõoktatási
intézményeiben;
(2) A Felek közötti hallgatói, gyakornoki, kutató ösz-
töndíjas, tanári, oktatói, professzori, mûvészi és szakér-
tõi látogatások és csereprogramok finanszírozása; és
(3) Egyéb oktatási, kutatási, információs, tanulmányi
szaktanácsadási, konzultációs és más tevékenységek fi-
nanszírozása és/vagy megvalósítása;

660 OKTATÁSI KÖZLÖNY 6. szám



(4) Minden évben a Bizottság a következõ költségveté-
si évre szóló támogatási kérelmet nyújt be a Feleknek
(a Felek pénzügyi hozzájárulásának teljes összegére vo-
natkozó javaslattal együtt), amely megfelelõ részletes-
séggel tartalmazza a következõ pénzügyi évre szóló te-
vékenységeket, a pénzügyi támogatás mértékét, össze-
gét, típusait, céljait az éves támogatási keret felhaszná-
lásával. Jelen Egyezmény alapján a Bizottság a javasla-
tot oly módon készíti el, hogy a jelen Egyezményben a
pénzügyi év az Egyesült Államok vonatkozásában a
naptári év október 1-jétõl a következõ naptári év szep-
tember 30-ig tart; a Magyar Köztársaság esetében meg-
egyezik a naptári évvel.
b) Minden pénzügyi évben elkészíti a Magyar Köztár-

saságban lefolytatandó országos pályáztatással kapcsola-
tos nyilvános felhívást, közli az adott pénzügyi évre szóló
pénzügyi támogatási ajánlat részleteit, beleértve a prog-
ramban való részvételre és a pénzügyi támogatás megszer-
zésére vonatkozó pályázati anyagok szétosztását; bonyo-
lítja a Bizottsághoz benyújtott pályázatokat; értékeli a be-
nyújtott pályázatokat és kiválasztja azokat a jelentkezõket,
akiket a Bizottság programjában való részvételre és anyagi
támogatásra javasol.

c) Jóváhagyás céljából benyújtja az Amerikai Egyesült
Államok elnöke által kinevezett és az Amerikai Egyesült
Államokban mûködõ, az Amerikai Egyesült Államok
J. William Fulbright Külföldi Ösztöndíj Tanácsához
(a továbbiakban „Fulbright Külföldi Ösztöndíj Tanács”)
a Bizottság javaslatát azon hallgatókra, gyakornokokra,
kutató ösztöndíjasokra, tanárokra, oktatókra, professzo-
rokra, mûvészekre és más szakértõkre vonatkozóan, akik
a Magyar Köztársaságban állandó lakhellyel rendelkezõ
állampolgárok, vagy az Amerikai Egyesült Államok
állampolgárai, hogy részt vegyenek a Magyar Köztár-
saságban vagy az Amerikai Egyesült Államokban szék-
hellyel rendelkezõ intézmények ilyen jellegû programjai-
ban.

d) Személyi javaslatokat tesz az illetékes magyar szer-
vezeteknek az Amerikai Egyesült Államok olyan állam-
polgáraira, akik a Magyar Köztársaságban tanulási, kuta-
tási, tanítási és egyéb oktatási tevékenységet folytathat-
nak.

e) Minõsítési szempontokat javasol a Fulbright Kül-
földi Ösztöndíj Tanácsnak azon résztvevõk kiválasztására
vonatkozóan, akik a jelen Egyezményben foglalt célok
elérése érdekében részesülnek a Bizottság által szükséges-
nek tartott pénzügyi támogatásban.

f) Engedélyezi pénzösszegek folyósítását és ösztön-
díjak adományozását, beleértve a közlekedés, szállás, ét-
kezés, tandíj, megélhetési és egyéb idevonatkozó költsé-
gek kifizetését, amennyiben a Fulbright Külföldi Ösztön-
díj Tanács jóváhagyja a Bizottság egyéni jelöltekre vonat-
kozó döntését a programban való részvételre, valamint
pénzügyi támogatás nyújtását, a jelen okiratban foglalt fel-
tételeknek és korlátozásoknak megfelelõen.

g) Elvégezteti a Bizottság pénzügyi jelentéseinek éves
könyvvizsgálatát mindkét Fél részére – az adott szerzõdõ
fél által nyújtott támogatásra vonatkozóan-, amelyet be
kell nyújtani a Felek jelen Egyezmény végrehajtásáért
felelõs illetékes testületeihez; ha valamelyik Fél kéri, a
Bizottság engedélyezheti kimutatásainak egyéb könyv-
vizsgálatát, amelyet az egyik vagy mindkét Fél megbízott-
jai végeznek el.

h) Éves jelentéseket készít tevékenységeirõl- az adott
szerzõdõ fél által nyújtott támogatásra vonatkozóan-,
melyek formáját és tartalmát a Felek határozzák meg, és
e jelentéseket benyújtja a Felek jelen Egyezmény végre-
hajtásáért felelõs illetékes testületeihez.

i) Jelen Egyezmény céljainak elõmozdítása érdekében
pénzügyi egyéb támogatások és segítségek bevonását kez-
deményezi és bonyolítja.

j) Amennyiben azt szükségesnek vagy kívánatosnak
tartja, saját nevében – a Tanács teljes körû egyetértésével –
vagyontárgyakat szerez, birtokol és azokról rendelkezik;
mindazonáltal úgy, hogy a Bizottság tevékenységeihez
szükséges megfelelõ irodai létesítmények biztosítva
legyenek.

II. RÉSZ

A BIZOTTSÁG TESTÜLETEI

3. cikk

A Bizottság irányító szerve

(1) A Bizottságot egy tíz-tagú Tanács irányítja
(a továbbiakban: Tanács). A Tanács a Magyar Köztársaság
öt állampolgárából és az Amerikai Egyesült Államok öt
állampolgárából áll.

(2) A Tanács elnöke minden ügyben eljárhat a Bizott-
ság nevében.

(3) A magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium
jogosult a Tanács magyar tagjait kijelölni és a magyar jog-
szabályokkal összhangban elmozdítani, akik közül ketten a
Magyar Köztársaság kormányzati képviselõi. Az Amerikai
Egyesült Államok a Magyar Köztársaságba delegált diplo-
máciai missziójának vezetõje jogosult kinevezni és a ma-
gyar jogszabályokkal összhangban elmozdítani a Tanács
amerikai tagjait. Az amerikai tagok közül ketten az Egyesült
Államok Magyar Köztársaságba delegált missziójának
tisztviselõi.

(4) A Tanács tagjait kétéves idõszakra kell kinevezni és
további két évre újra kinevezhetõk. Lemondás vagy a szol-
gálati idõ lejárta miatt vagy más okokból bekövetkezett
megüresedéseket a fenti bekezdésnek megfelelõen kell be-
tölteni az idõszak fennmaradó részében.
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(5) A Tanács minden tagjának egy szavazata van. A
Tanács a leadott szavazatok többsége alapján határoz. A
Tanácsban bekövetkezõ szavazategyenlõség esetén az el-
nök második, döntõ szavazatot ad le.

(6) A Tanácsba történõ kinevezés a Bizottsággal nem
létesít munkaviszonyt. A Tanács tagjai ellenszolgáltatás
nélkül teljesítenek szolgálatot, de igényt tarthatnak a leg-
alább háromhavonta egyszer összehívott Tanácsi üléseken
való részvétellel és a Bizottság által meghatározott egyéb
hivatalos feladatok ellátásával összefüggésben felmerült
szükséges költségeik megtérítésére.

(7) A Tanács olyan rendelkezéseket fogad el és bizott-
ságokat hoz létre, melyeket ügyeinek viteléhez szükséges-
nek tart.

(8) A Bizottság irodája Budapesten (Magyarország)
van. A Tanács üléseit a Bizottság által meghatározott idõ-
ben, esetenként más helyeken is meg lehet tartani. A Bi-
zottság bármely tisztségviselõje vagy alkalmazottja a Bi-
zottság által jóváhagyott helyeken folytathatja a bizottsági
tevékenységeket.

4. cikk

A Tanács elnöke

A Tanács saját tagjai közül jelöl elnököt egyéves idõtar-
tamra, azzal, hogy az elnöki teendõket a Magyar Köztársa-
ság állampolgára és az Amerikai Egyesült Államok állam-
polgára felváltva látja el.

5. cikk

A Bizottság pénzügyi megbízottja (pénztárosa)
és helyettese

A Tanács saját tagjai közül pénzügyi és helyettes pénz-
ügyi vezetõt választ, akiket a Tanács hívhat vissza tisztsé-
gükbõl. Egyikük a Magyar Köztársaság állampolgára, má-
sik pedig az Amerikai Egyesült Államok állampolgára. A
pénzügyi vezetõ – távolléte esetén pedig a helyettes pénz-
ügyi vezetõ – ellátja a Bizottság Tanácsa által meghatáro-
zott pénzügyi vezetési/felügyeleti feladatokat.

6. cikk

A Tanács tiszteletbeli társelnökei

A Magyar Köztársaság miniszteri szintû képviselõje és
az Amerikai Egyesült Államoknak a Magyar Köztársaság-
ba delegált diplomáciai missziójának vezetõje lesz a Ta-
nács tiszteletbeli társelnöke, akik nem szavazó tagként jo-
gosultak részt venni a Tanács ülésein.

7. cikk

A Bizottság ügyvezetõ igazgatója

A Tanács ügyvezetõ igazgatót (a továbbiakban „igaz-
gató”) és igazgatóhelyettest nevez ki, akik a Bizottság al-
kalmazottjai. Az igazgató felügyeli a Bizottság adminiszt-
rációs munkáját, valamint a szükséges adminisztratív és
hivatali állományt, folyósítja fizetésüket és bérüket, és a
jelen Egyezmény alapján rendelkezésre bocsátott pénz-
összegekbõl fedezi a szükséges egyéb adminisztratív ki-
adásokat. Az igazgató távollétében az igazgatóhelyettes
látja el az igazgató feladatait.

III. RÉSZ

A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

8. cikk

Pénzügyi kötelezettségek

(1) A Felek megállapodnak, hogy minden pénzügyi év-
ben éves pénzjuttatásokat vagy természetbeni juttatásokat
biztosítanak a Bizottság részére a jelen Egyezmény meg-
valósításának céljaira. Az éves juttatások összege a két Fél
vonatkozó nemzeti jogszabályai és szabályozásai szerint
rendelkezésre álló pénzösszegektõl függ. A Felek megál-
lapodnak abban, hogy szükséges az egyenlõség biztosítása
a Bizottság részére juttatott pénzügyi és természetbeni
hozzájárulások terén, és mindkét fél kötelezettséget vállal
arra, hogy biztosítja a jelen Egyezmény alapján felmerülõ
költségek alapvetõ megosztását.

(2) Az Egyesült Államok által biztosított pénzösszegek
tervezése és elszámolása, valamint az Egyesült Államok-
hoz benyújtott programjelentés során a Bizottságnak kö-
vetnie kell az Egyesült Államok Külügyminisztériumának
Bilaterális Bizottságokra és Alapítványokra vonatkozó
Kézikönyvét. Minden a Bizottság által engedélyezett köte-
lezettségvállalás és kifizetés az elfogadott éves költségve-
téssel összhangban történik.

(3) A Magyar Köztársaság által biztosított pénzössze-
gek tervezése és elszámolása, valamint a Magyar Köztár-
sasághoz benyújtott programjelentés során a Bizottságnak
követnie kell a Magyar Köztársaság jogszabályait.

(4) A Magyar Köztársaság biztosítja a Bizottság Buda-
pest belvárosában, könnyen megközelíthetõ helyen törté-
nõ elhelyezését, és viseli az irodahelyiségek fenntartásával
kapcsolatos költségeket; e költségek részét képezik a Ma-
gyar Köztársaság, a 8. cikk 1. pontja szerinti hozzájárulá-
sának.

(5) A Magyar Köztársaság pénzügyi hozzájárulást biz-
tosít a Bizottság részére a Magyar Köztársaság állami költ-
ségvetésébõl származó támogatás formájában; a Bizottság
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a Magyar Köztársaság jogszabályai szerint számol el a
Magyar Köztársaság hozzájárulásával.

9. cikk

A program megvalósításának elõmozdítása

(1) A Felek minden tõlük telhetõ erõfeszítést megtesz-
nek annak érdekében, hogy megkönnyítsék a jelen Egyez-
mény alapján a Bizottság által jóváhagyott kölcsönös ösz-
töndíjas programok megvalósítását, és megoldják a mûkö-
déssel kapcsolatban felmerülõ problémákat.

(2) A Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram Bi-
zottság magyar és amerikai ösztöndíjasainak, akiket a Bi-
zottság és a Fulbright Külföldi Ösztöndíj Tanács jóváha-
gyott, nincs szükségük munkavállalási engedélyekre ah-
hoz, hogy részt vegyenek a Fulbright ösztöndíj progra-
mokban, amint az a Bizottság által kiállított részvételi iga-
zolásokban rögzítésre kerül.

IV. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk

A Felek Egyezmény végrehajtásáért felelõs testületei

A jelen Egyezmény végrehajtásáért a következõ testüle-
tek felelõsek:

a) az Amerikai Egyesült Államok részérõl a Külügymi-
nisztérium

b) a Magyar Köztársaság részérõl az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium.

11. cikk

A Felek jogszabályainak alkalmazása

Jelen Egyezmény és a belõle fakadó tevékenységek
végrehajtása a Felek jogszabályaival összhangban tör-
ténik.

12. cikk

Az Egyezmény hatálya

(1) Jelen Egyezmény azon késõbbi diplomáciai értesí-
tés kézhezvételének napján lép hatályba, amikor a Felek
írásban értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges
összes belsõ jogi követelmény teljesítésérõl. A jelen
Egyezmény írásbeli megegyezés útján módosítható.

(2) Jelen Egyezmény mindaddig hatályban marad,
amíg valamely fél írásban fel nem mondja, amely esetben
az Egyezmény az írásbeli felmondásnak a másik fél részé-
re történõ kézbesítésétõl számított elsõ naptári év harmin-
cadik napján jár le. A jelen Egyezmény felmondása nem
érinti a jelen Egyezmény alapján elõzõleg elindított prog-
ramokat.

(3) Megszûnése esetén a Bizottság fel nem használt
pénzösszegeit és fennmaradó vagyontárgyait a két Fél
egyetértésével hasonló célokra fordítják.

Készült Washingtonban, 2007. március 8. napján, angol
és magyar nyelven, amelyek mindegyike egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság Az Amerikai Egyesült
Kormánya nevében Államok Kormánya

nevében”

4. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kihirdetését követõ naptári napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a az Egyezmény 12. cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e rendelet 2–3. §-a hatályba-
lépésének napját a külügyminiszter annak ismertté válását
követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl az oktatási és kulturális miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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KÖZLEMÉNYEK

Közlemény habilitált doktori címek adományozásáról

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárá-
sok eredményeként habilitált doktori címet nyert el:

Állam- és jogtudományok
Fazekas Marianna tv. egyetemi docens (ELTE)
Kerezsi Klára egyetemi docens (ELTE)

Politikatudományok
Boros Zsuzsanna egyetemi docens (ELTE)

Irodalomtudományok
Han Anna egyetemi docens (ELTE)

Történelemtudományok
Kiss Gy. Csaba egyetemi docens (ELTE)
Juhász József egyetemi docens (ELTE)

Szociológiai tudományok
Síklaki István egyetemi docens (ELTE)

Biológiai tudományok
Vellai Tibor egyetemi docens (ELTE)

Matematikai tudományok
Bátkai András egyetemi adjunktus (ELTE)

Kémiai tudományok
Túri László egyetemi docens (ELTE)
Pasinszki Tibor egyetemi docens (BMGE)

Földtudományok
Márton Mátyás egyetemi docens (ELTE)

Informatikai tudományok
Zsakó László egyetemi docens (ELTE)

Dr. Fazekas Marianna s. k.,
rektorhelyettes

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR
pályázatot hirdet az
Építõgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszékére
egy teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a BSc- és MSc-képzésben az „Építõipari irányító rendszerek”, „Logisztikai
rendszerek irányítása és automatizálása”, „Robotok alkalmazása”, „Üzemi adatkommunikációs rendszerek” tárgyak elõ-
adásainak és gyakorlatainak tartása magyar és idegen (angol vagy német) nyelven. Részvétel a tananyagok korszerûsíté-
sében, a szakterületen kutatómunka végzése, az ipari és tudományos kapcsolatok fejlesztése hazai és nemzetközi szinten.
A pályázónak be kell kapcsolódnia a hallgatók TDK-munkájának irányításába és a doktori képzésbe. A pályázónak jár-
tasnak kell lenni a szakterület tudományában.
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Repülõgépek és Hajók Tanszék
egy teljes munkaidõs
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a „Repülõgép hajtómûvek szerkezete, tervezése, vizsgálata”, valamint a kap-
csolódó multifizikai folyamatok modellezése témakörben a vezetõ oktatói és kutatásvezetõi feladatok ellátása; a tanszé-
ken folyó repülõgépészeti tantárgyak oktatása; a tanszék numerikus áramlástani laboratóriumában folyó kutatások veze-
tése; illetve az egyetemi docensi munkakörre az oktatói követelményrendszerben elõírt feladatok ellátása. Az álláshely
betöltésére pályázhatnak, akik alkalmasak a felsorolt feladatok ellátására és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek a
fenti területeken. Megfelelõ (kül- és belföldi) tapasztalataik vannak a hõ- és áramlástani gépek tervezésében és optimali-
zálásában, repülõgép-hajtómûvek elméleti és gyakorlati vizsgálatában. Jártasak a multifizikai folyamatok modellezésé-
ben. Ismerik és alkalmazzák a multifizikai feladatok megoldását segítõ szoftvereket (pl. Fluent, ProE, MATLAB/Simu-
link programokat), képesek numerikus feladatok megoldására programokat írni (Fortran és C++ nyelven).

Vasúti Jármûvek Tanszék
egy félállású
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: bekapcsolódni a „Vasúti jármûszerkezetek” és a „Vasúti jármûvek üzeme” c.
BSc tárgyak oktatásába, továbbá összefogni a vasúti jármûvek üzemeltetési folyamataiban alkalmazandó szoftverrend-
szerek és az informatikai alapú jármû üzemtartás MSc szintû oktatását. Tudományos munkája kapcsolódjon a Tanszéken
folyó üzemeltetéselméleti és jármûrendszer-megbízhatósági kutatásokhoz.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók
Az egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló – többször módosított – 2005. évi
CXXXIX. törvény, valamint a BME Humánpolitikai Szabályzata tartalmazza. A pályázóknak meg kell felelniük a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatói, Kutatói Követelményrendszerében foglalt feltételeknek, vala-
mint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek is. Az egyetemi docensi kinevezésekre az Egyetem Humánpolitikai
Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2008. július 1-jei hatállyal kerül sor. A pályázatok elbírálási határideje: 2008. má-
jus 31. A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
létesül. (A hivatkozott szabályzatok megtekinthetõk a kar dékáni hivatalában.)
Az egyetemi docensi pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
docensi kinevezéshez elõírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását,
– tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos munkájának és annak eredményeit,
– az Egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – ilyen vonatkozású elképzeléseit,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi szintû végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat(ok) hite-
lesített másolatát,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 2 másolati
példányban a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar dékáni hivatalába.
Postacím: 1521 Budapest, Pf. 91, vagy személyesen: Budapest XI., Mûegyetem rkp. 3., I. emelet 15.

Dr. Kulcsár Béla s. k.,
dékán
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A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR
Idegennyelvi Lektorátus
lektorátusvezetõi tisztség elnyerésére

A megbízásra kerülõ lektorátusvezetõ fõbb feladatai:
– a lektorátuson folyó oktatási tevékenység szervezése és irányítása,
– az oktatott tananyag folyamatos fejlesztése és korszerûsítésének szakmai felügyelete,
– a lektorátus munkatársai szakmai fejlõdésének elõsegítése,
– a lektorátus belföldi és külföldi szakmai kapcsolatainak ápolása, bõvítése,
– mindazon irányítási és koordinációs feladatok, amelyeket az egyetemi és a kari szabályzat a hatáskörébe utal.

A lektorátusvezetõi tisztségre pályázókkal szemben támasztott követelmények
Pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai nyújthatnak be, akik
rendelkeznek szakirányú egyetemi végzettséggel és két nyelvbõl nyelvtanári diplomával. A pályázat elbírálásánál elõnyt
élvez, aki PhD fokozattal rendelkezik vagy részt vesz doktori képzésben.

A lektorátusvezetõi megbízás legfeljebb négy évre szól.

Pénzügyi Jogi Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási és kutatási feladatai:
– részvétel a kar nappali, levelezõ, másoddiplomás pénzügyi jog, adójog, költségvetési jog tantárgyak oktatásában,
– részvétel a tanszéken folyó kutatómunkában,
– tananyagfejlesztés,
– részvétel a tanszék profiljába illeszkedõ pályázatok kimunkálásában, illetve a nyertes pályázatok megvalósításában.

Az egyetemi docensi kinevezésre pályázókkal szemben támasztott követelmények
Pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott azon oktatói nyújthatnak be, akik
rendelkeznek egyetemi végzettséggel, doktori (PhD) fokozattal, legalább két nyelv középfokú ismeretével, továbbá ren-
delkeznek az oktatásban szerzett többéves szakmai tapasztalattal.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BCE 2008. január 1-jétõl
hatályos foglalkoztatási szabályzatában – a vezetõi megbízás, továbbá az oktatói munkakör betöltésével kapcsolatban –
rögzített feltételeknek.

A vezetõi pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tu-
dományos munkájának ismertetését, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a tudomá-
nyos életben való részvételét, valamint munkaprogramját, amelyben vázolja az Idegennyelvi Lektorátussal kapcsolatos
jövõbeni vezetésre, fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját.

Az oktatói pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, eddigi szakmai, oktatói és tudományos
munkájának ismertetését, hazai és nemzetközi tudományos szervezetekben végzett tevékenységének leírását, továbbá a
tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat másolatát,
szakmai díjait, tudományos közleményeinek jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– személyi adatlapot (1 példányban) és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
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– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában
rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 90 napon
belül történik.
A pályázatoknak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (az
egyetem Humán Erõforrás Irodája részére) beérkezniük 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u.
4–6., VI. emelet 639.). Továbbá a pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvi-
nus.hu) elektronikus postai címre is – a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint egyéb szakmai ké-
pesítést igazoló dokumentumok (másolatának) kivételével – meg kell küldeni.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítás a Közigazgatás-tudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-6611) ad, egyéb, a pályázatok összeállításával kapcsolatos információ a Humán Erõforrás Iroda munkatársától
(482-7123) kérhetõ.

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Statisztika Tanszék
tanszékvezetõi tisztség elnyerésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ fõbb feladatai:
– a tanszék képviseletének ellátása,
– a tanszéken folyó oktató-, tudományos kutató tevékenység szervezése és irányítása,
– a tanszéki munkatársak szakmai, tudományos fejlõdésének elõsegítése,
– a beosztott oktatók és más foglalkoztatottak munkájának irányítása, ellenõrzése,
– a tanszék igazgatásának és gazdálkodásának irányítása, ellenõrzése,
– a tanszék belföldi és külföldi szakmai kapcsolatainak ápolása, bõvítése,
– mindazon irányítási és koordinációs feladatok, amelyeket az egyetemi és a kari szabályzat hatáskörébe utal.

A tanszékvezetõi tisztségre pályázókkal szemben támasztott követelmények: pályázatot a kar teljes munkaidõben, közal-
kalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi docensei és tanárai nyújthatnak be, akik okleveles közgazdász diplo-
mával, tudományos fokozattal, a tanszék által oktatott szakterületen elismert tudományos teljesítménnyel rendelkeznek,
önállóan meghirdetett tantárgyaikkal bizonyították oktatói rátermettségüket, jó szervezõ és vezetõ képességekkel ren-
delkeznek, valamint idegen nyelven is képesek elõadások megtartására.

A tanszékvezetõi megbízás legfeljebb négy évre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BCE 2008. január 1-jétõl ha-
tályos foglalkoztatási szabályzatában – a vezetõi tisztség betöltésével kapcsolatban – rögzített feltételeknek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, eddigi szakmai, vezetõi, oktatói és tudományos
munkájának ismertetését, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét, valamint munkaprogramját, amelyben vázolja a tanszékkel kapcsolatos jövõbeni vezetésé-
re, fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat másolatát,
szakmai díjait, tudományos közleményeinek jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– személyi adatlapot (1 példányban) és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában
rögzített bizottságok és testületek megismerhetik,
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– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 90 napon
belül történik.
A pályázatoknak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (az
egyetem Humán Erõforrás Irodája részére) beérkezniük 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u.
4–6., VI. emelet 639.). Továbbá a pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvi-
nus.hu) elektronikus postai címre is – a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint egyéb szakmai ké-
pesítést igazoló dokumentumok (másolatának) kivételével – meg kell küldeni.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítás a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5158) ad, egyéb, a pályázatok összeállításával kapcsolatos információ a Humán Erõforrás Iroda munkatársától
(482-7123) kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM (Sopron) rektora
pályázatot hirdet a
FAIPARI MÉRNÖKI KAR (Sopron)
dékáni magasabb vezetõi megbízás tisztségének betöltésére

A dékáni megbízás idõtartama 2008. július 1-jétõl 2013. június 30-ig tart.

A megbízandó dékán feladata:
– a Faipari Mérnöki Kar képviselete,
– kinevezési és munkáltatói jogok gyakorlása egyetemi és szakmai fórumokon,
– a kar szervezeti egységei munkájának összehangolt irányítása,
– a kar oktatási, kutatási, tudományos és továbbképzési tevékenységének vezetése,
– a karon folyó képzés fejlesztése és korszerûsítése,
– a kar nemzetközi tevékenységének irányítása,
– a kar költségvetésének és gazdálkodásának tervezése, ellenõrzése,
– a kari személyzeti munka irányítása, valamint
– a felsõoktatási törvényben és a Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 22. §-ában
meghatározott feladatok ellátása.

A dékáni megbízásra pályázhatnak a Faipari Mérnöki Kar tudományos fokozattal rendelkezõ, teljes munkaidõben fog-
lalkoztatott fõállású közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi tanárai és egyetemi docensei.

A dékáni pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének ismertetését,
– a dékáni tisztség betöltésével kapcsolatos programot, az oktatás, kutatás, gazdálkodás fejlesztésére vonatkozó terveket,
elképzeléseket.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másola-
tát,
– tudományos publikációk jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy errõl szóló igazolást,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot (2 pld.),
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– nyilatkozatot, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek betekint-
hetnek.

A pályázatot 2 példányban az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Nyugat-magyar-
országi Egyetem rektorának (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.) benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 3 hónapon belül.

BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR
Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézetébe
heti 20 órai elfoglaltsággal részmunkaidõs további jogviszonyú
egyetemi docensi álláshelyére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– az általános pszichológia, a fejlõdéspszichológia és pszichológia speciálkollégiumok, valamint meghirdetett szabadon
választott kurzusok, elõadások, szemináriumok tartása,
– a hallgatók szakdolgozati és tudományos diákköri témáinak kiírása és konzultálása,
– módszertani segédanyagok összeállítása,
– részvétel a tanszék tudományos kutatómunkájában,
– a tanszéken oktató kollégák tudományos munkájának segítése,
– a hallgatók szakdolgozati és tudományos diákköri témáinak kiírása és konzultálása,
– szakmai tudományos és közéleti tevékenység vállalása.

Pályázati feltétel:
– pszichológia szakos egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat,
– legalább 6 év felsõoktatási oktatói gyakorlat,
– számottevõ tudományos publikációs tevékenység,
– aktív részvétel a szakmai tudományos közéletben,
– a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karával már fennállt közalkalmazotti jogviszony.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák publikációs jegyzékét,
– egyéb tudomány-népszerûsítõ tevékenységének jegyzékét (egyéb cikkek, elõadások stb.),
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetemi szabályza-
tokban meghatározott és az erre jogosult bizottságok, testületek megismerhetik.

Az egyetemi docensi kinevezés a pályázati eljárás sikeres lefolytatását követõen határozatlan ideig szól. Az egyetemi do-
censi pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánjához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.) 2 példányban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követõ 3 hónap.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékáni hivatalvezetõje ad, telefon:
(99) 518-940.
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GEOINFORMATIKAI KAR – Székesfehérvár
dékáni magasabb vezetõi megbízatásának ellátására

A Geoinformatikai Kar dékáni tisztségére pályázhatnak a kar fõállású egyetemi, valamint fõiskolai tanárai és docensei.

A dékáni megbízás 2008. július 1-jétõl 2011. június 30-ig szól.

A dékán feladata: az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata, a kar ügyrendje és a hatályos jogszabályok alapján a
kar irányításával kapcsolatos feladatok ellátása, különösen:
– a kar képviselete,
– a kar képzési, tudományos, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a kar rendelkezésére álló költségvetési elõirányzat, vagyon és más források feletti – jogszabályok szerinti – rendelke-
zés,
– a kar fejlesztése, korszerûsítése és az erre irányuló munka szervezése és összefogása,
– a kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése,
– a kari humánpolitikai munka irányítása.

A megbízás feltételei, követelményei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség, tudományos fokozat,
– a karra vonatkozó fõállású egyetemi/fõiskolai tanári vagy egyetemi/fõiskolai docensi kinevezés,
– képesség a kar átfogó irányítására, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésére,
– legalább középfokú, C típusú nyelvvizsgával igazolt nyelvismeret, valamint egy további világnyelv tárgyaló- és elõ-
adóképes ismerete,
– felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai és vezetõi munkájának részletes leírását, eddigi eredményeit, szakmai kapcsolatait,
– a dékáni teendõkkel kapcsolatos terveit, a kar vezetésére, fejlesztések és azok megvalósítására vonatkozó elképzelése-
ket.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát, az eredeti bemutatásával,
– egyetemi tanári vagy egyetemi/fõiskolai docensi kinevezést,
– publikációk jegyzékét,
– minden olyan további iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot (2 pld.),
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint, az erre jogosult bi-
zottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 3 hónapon belül.
A pályázatot 2 példányban a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorának címezve kell benyújtani (9400 Sopron, Baj-
csy-Zsilinszky E. u. 4.).
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Gazdasági Fõigazgatóság Humán-
erõforrás-gazdálkodási Csoportja ad, 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4., telefon: (99) 518-624.
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Területfejlesztési Intézete
részmunkaidõs egyetemi docensi álláshelyének betöltésére

A pályázatnak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben és a Nyugat-magyarországi Egyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszerében foglaltaknak.

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– a területrendezés és vidékfejlesztés c. tantárgy oktatása,
– a tananyagok fejlesztése, koordinálása,
– a hazai és külföldi kapcsolatok ápolása,
– TDK dolgozatok és diplomamunkák konzulensi feladatainak ellátása.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– tudományos fokozattal,
– kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerrel,
– szakképzettségének megfelelõ munkaterületen végzett eredményes, 15 éves felsõoktatási gyakorlattal,
– tudományágának átfogó ismeretével, magas színvonalú elõadások tartásához szükséges felkészültséggel,
– önálló eredményeket is tartalmazó színvonalas publikációkkal,
– szakmai-közéleti tapasztalattal, közéleti feladatok ellátásának képességével,
– a tudományos segédmunkatársak, tudományos munkatársak, doktori képzésben részt vevõk tanulmányi szakmai tevé-
kenysége irányításának képességével.

Az egyetemi docens kinevezésének további feltételei:
– idegen nyelven képes elõadás tartására,
– tudományágának hazai és nemzetközi körei elõtt ismert.

A betöltendõ állás után az illetményt a többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992/XXXIII. törvény
alapján biztosítjuk.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar dékánja ad,
telefon: (22) 516-522.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap, amelyet 2 példány-
ban a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar dékánjához (8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 3.) kell be-
nyújtani.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázati benyújtási határidõt követõ 3 hónap.
A pályázathoz a személyi adatlap a kar dékáni hivatalában beszerezhetõ.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÛSZAKI FÕISKOLAI KARÁNAK
Fém- és Mûanyagfeldolgozó Technológiai Intézetébe, (1 fõ részére),
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetébe, (1 fõ részére),
Kalmár Sándor Informatikai Intézetébe,(2 fõ részére),
Természet- és Mûszaki Alaptudományi Intézetébe (1 fõ részére),
fõiskolai tanári álláshely betöltésére

A Fém- és Mûanyagfeldolgozó Technológiai Intézetbe kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a CNC technológia és a
CAD/CAM rendszerek címû tantárgyak gondozása, elõadásainak megtartása, a tananyag folyamatos fejlesztése és kor-
szerûsítése, a tantárgyak gyakorlati anyagának összeállítása, fejlesztése, a gyakorlatok felügyelete, a tudományterülettel
kapcsolatos K+F és pályázati tevékenység irányítása. A pályázat elnyerésének feltétele a CIM (Computer Integrated Ma-
nufacturing), ezen belül a CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) szakterületen több
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éven keresztül végzett magas szintû tudományos kutatási tevékenység, amelynek eredményeit a pályázó mértékadó
szakfolyóiratokban megjelent publikációkkal és nemzetközi szakmai konferenciákon tartott elõadásokkal igazolja.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetbe kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a gazdaságtudományi tárgyak
oktatásában való részvétel, kutatási témák integrálása és irányítása.
A pályázó rendelkezzék felsõoktatásban szerzett oktatási tapasztalattal, legyen alkalmas önálló kutatómunkára, valamint
az oktatott tárgyak idegen nyelven való elõadására.

A Kalmár Sándor Informatikai Intézetbe kinevezendõ fõiskolai tanárok feladata:
1. Az elektrotechnika és elektronika ismeretterületeit feldolgozó Elektrotechnika és Elektronika tantárgycsoport egyes tan-
tárgyainak oktatása, a tantárgycsoporton belül egyes tantárgyak gondozása, az oktatási egység elektrotechnikai és elektro-
nikai kutatásainak összefogása. Feladata továbbá a szakmai és tudományos közéletben való aktív részvétel, az oktatási egy-
ség pályázati tevékenységének szervezése, vezetése, hazai és külföldi szakmai kapcsolatok kiépítése, aktivizálása.

2. Az intézet adatbázisok és információs rendszerek tantárgykör tárgyainak, továbbá az optimalizációs eljárások tan-
tárgy oktatása és gondozása magyar és angol nyelven, egy vagy több, az informatika tudományterülethez tartozó témá-
ban a kutatás-fejlesztési munka irányítása az intézet valamely szakmai mûhelyében, a tanársegédek és adjunktusok okta-
tói és kutatói munkájának segítése, irányítása, továbbá aktív és minõségi publikációs tevékenység folytatása a
szakterületén.

A Természet- és Mûszaki Alaptudományi Intézetbe kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: gépelemek, gépszerkezettan és
mûszaki ábrázolás vagy mûszaki mechanika szakterületek mûvelése, kutatása, oktatása.
A pályázó rendelkezzék felsõoktatásban szerzett oktatási tapasztalattal, legyen alkalmas önálló kutatómunkára, valamint
az oktatott tárgyak idegen nyelven való elõadására.

KERTÉSZETI FÕISKOLAI KARÁNAK
Dísznövény- és Zöldségtermesztési Intézetébe
fõiskolai tanári álláshely betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata az intézet profiljába tartozó tárgyak oktatása, illetve a tárgyak oktatásának irányí-
tása és koordinálása, valamint önálló kutatómunka végzése.

A fõiskolai tanári kinevezés általános feltétele:
– doktori (PhD), illetve ezzel egyenértékû tudományos fokozat,
– a tudományos fokozat megszerzését követõen dokumentált tudományos teljesítmény,
– legalább tízéves szakmai (oktatói és/vagy kutatói) gyakorlat,
– alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
– rendelkezzék megfelelõ, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal,
– a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben megfogalmazott számszerûsíthetõ követelmények (pontszám, cikkek
száma) 50%-ának alkalmazása,
– idegen nyelven elõadást tart és publikál,
– hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység,
– az oktatói és kutatói utánpótlás neveléséhez szükséges adottságok megléte,
– hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását,
– tudományos fokozatát, nyelvismeretét,
– eddigi szakmai, tudományos, oktatói tevékenységének részletes ismertetését,
– a hazai és nemzetközi tudományos életben, szakmai szervezetekben való közremûködését,
– a kinevezéssel kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, valamint az idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatait,
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– a tudományos publikációk jegyzékét,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak felsorolását,
– oktatói nyilatkozatot,
– minden egyéb dokumentumot, amelyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint az erre jogosult testületek megismerhetik.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek a Kecskeméti Fõiskola fõállású alkalmazottai. A pályázatot tartalmazó borí-
tékra kérjük ráírni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola … Kar … Intézet fõiskolai tanári álláshelyére”. A pályázatokat a
Kecskeméti Fõiskola Rektori Hivatalába (6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.) kell benyújtani 2 példányban (1 eredeti, 1 má-
solati példányban) 2008. március 31-ig.

Dr. Danyi József s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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
szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
vp: vezetõi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
ön: önéletrajz
f: felvilágosítás
étkh: étkezési hozzájárulás
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Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros
VI. Kerület Terézváros
Önkormányzata
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.

Terézváros Önkor-
mányzat Óvodája
1063 Budapest,
Munkácsy M. u. 10.
óvodavezetõ

Terézvárosi Önkor-
mányzat „Fasori Kicsi-
nyek Óvodája”
1068 Budapest,
Városligeti fasor 28.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség,
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.

Budapest III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1033 Budapest,
Fõ tér 3.

Ágoston Óvoda
1032 Budapest,
Ágoston u. 2/a
óvodavezetõ

Vackor Óvoda
1036 Budapest,
Árpád fejedelem u. 60.
óvodavezetõ

Pitypang Mûvészeti
Óvoda
1039 Budapest,
Hunyadi u. 8–10.
1039 Budapest,
Czetz János u. 25.
1038 Budapest,
Ürömi u. 2.
óvodavezetõ

Napraforgó Mûvészeti
Óvoda
1039 Budapest,
Pais Dezsõ u. 2.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: Pbhi után 2 hónappal.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
lesített om-t is.
Pc: Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Kulturális Fõosztály
1033 Budapest,
Laktanya u. 4.
Tel.: (1) 437-8653
f: Tel.: (1) 437-8657
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1. 2. 3. 4.

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Tel.: (52) 517-601
Fax: (52) 517-603

Alsójózsai Utcai Óvoda
4225 Debrecen,
Alsójózsai u. 3.
óvodavezetõ

Bartók–Babits Utcai
Óvoda
4031 Debrecen,
Bartók Béla u. 78.
óvodavezetõ

Faragó Utcai Óvoda
4029 Debrecen,
Faragó u. 20–22.
óvodavezetõ

Hétszínvirág Óvoda
4021 Debrecen,
Angyalföld tér 4.
óvodavezetõ

Karácsony György
Utcai Óvoda
4029 Debrecen,
Karácsony György u.
4–6.
óvodavezetõ

Margit Téri Óvoda
4031 Debrecen,
Margit tér 19.
óvodavezetõ

Õsz Utcai Óvoda
4027 Debrecen,
Õsz u. 1.
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, a fel-
sõfokú iskolai végzett-
ségnek és
szakképzettségnek
megfelelõ legalább 5 év
óvodapedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ 30. napot követõ elsõ
testületi ülés.
Juttatás: a munkáltatói jogkör gya-
korlójának döntésétõl függõen ke-
resetkiegészítés adható.
A pályáztató minõsíti a pályázó
szakmai koncepcióját, vezetõi ké-
pességeit, rátermettségét, pályáza-
tának Debrecen város intézkedési
tervéhez és az önkormányzat mi-
nõségirányítási programjához való
illeszkedését.
A pályázathoz csatolni kell: az in-
tézmény vezetésére vonatkozó
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket is részle-
tezõ programot, különös figyelem-
mel Debrecen város közoktatási,
feladatellátási, intézményháló-
zat-mûködtetési és fejlesztési ter-
vében, valamint az intézmény
elfogadott pedagógiai programjá-
ban és az önkormányzat minõség-
irányítási programjában
foglaltakra, iskolai végzettséget és
szakképzettséget, amennyiben
van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló okiratok má-
solatait, nyilatkozatot is arról,
hogy a pályázó hozzájárul-e ah-
hoz, hogy a pályázatot elbíráló
testület a személyét érintõ ügy tár-
gyalásakor nyilvános ülést tartson.
A pályázatot 5 példányban kell
benyújtani (1 példány valamennyi
tartalmi elemet, 4 példány csak az
intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket is részle-
tezõ programot tartalmazza).
Pc., f: dr. Bene Edit fõosztályve-
zetõ
Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán
Fõosztály
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Simonyi Úti Óvoda
4028 Debrecen,
Simonyi út 31–33.
óvodavezetõ

Szivárvány Óvoda
4030 Debrecen,
Monostorpályi u. 39.
óvodavezetõ

Thaly Kálmán Utcai
Óvoda
4026 Debrecen,
Thaly Kálmán u.
10–12.
óvodavezetõ

Tócóskerti Óvoda
4031 Debrecen,
Margit tér 19.
óvodavezetõ

Gádoros Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5932 Gádoros,
Kossuth u. 16.
Tel.: (68) 490-001

Napközi Otthonos
Óvoda
5932 Gádoros,
Béke tér 6.
óvodavezetõ

A munkakörrel járó lé-
nyeges feladatok: az in-
tézmény alapító
okiratában meghatáro-
zott szakmai feladatok
ellátása, a pedagógiai
munka irányítása

Az adott nevelési-okta-
tási intézményben pe-
dagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, pe-
dagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség, legalább
5 év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.,
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a képviselõ-testület 2008.
máj. 27-ei ülése.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó hozzájáruló nyilatkoza-
tát is arról, hogy pályázata har-
madik személlyel is közölhetõ.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja
magának a jogot, hogy a pályáz-
tatást eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
Pc., f.: dr. Prozlik László polgár-
mester
Tel.: (68) 490-331
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Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.
Tel.: (52) 382-176
Fax: (52) 381-087

Óvoda
4080 Hajdúnánás,
Kasza u. 3.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõ szakirányú v., ve-
zetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
60. nap utáni elsõ képviselõ-tes-
tületi ülés.
Pc: dr. Éles András polgármester

Hévízgyörk Község
Önkormányzata
2192 Hévízgyörk,
Kossuth L. u. 124.
Tel.: (28) 590-630
Tel./fax: (28) 435-005

Napközi Otthonos
Óvoda
2192 Hévízgyörk,
Vörösmarty u. 96.
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., kiemelkedõ szakmai
tevékenység, 5 év szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. máj. 31.
Pc: Bobál István polgármester

Kölcsey Ferenc ÁMK
Igazgató Tanácsa
4965 Kölcse,
Arany J. u. 1.
Tel.: (44) 435-622
Tel./fax: (44) 435-621

Kölcsey Ferenc ÁMK
Óvoda – Sonkád
4954 Sonkád,
Kossuth u. 1.
tagintézmény-vezetõ

Kölcsey Ferenc ÁMK
Óvoda – Fülesd
4964 Fülesd,
Kiss u. 19.
tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pbhi: 2008. jún. 30.
Pehi: 2008. júl. 15.
Pc: Ombodi Károly
ÁMK igazgató

Nyírbéltek Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és
Ömböly Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
4372 Nyírbéltek,
Kossuth u. 5–7.
Tel.: (42) 389-255
Fax: (42) 389-254

Gyöngyszem Óvoda
4372 Nyírbéltek,
Széchenyi köz 2.
óvodavezetõ

Óvodapedagógusi v. és
képzettség, legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell: a
korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolásokat is.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja
azt a jogát, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Pc: Nyírbéltek Nagyközségi Ön-
kormányzat
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Balassagyarmat Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út
12.
Tel.: (35) 505-902
Fax: (35) 300-782

Kiss Árpád Általános
Iskola
2660 Balassagyarmat,
Bajcsy-Zs. u. 7.
igazgató

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett tanári ké-
pesítés, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: vp.: a pótlékalap
280%-a.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Balassagyarmat város jegy-
zõje
f: Kalcsó István vezetõ-fõtaná-
csos
Tel.: (35) 505-931

Szent-Györgyi Albert
Gimnázium és Szakkö-
zépiskola
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi út 50.
igazgató

Szondi György Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
2660 Balassagyarmat,
Régimalom út 2.
igazgató

Madách Imre Kollé-
gium
2660 Balassagyarmat,
Régimalom út 2.
igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: vp: a pótlékalap
300%-a.
A pályázatot zárt borítékban,
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Balassagyarmat város jegy-
zõje.
f: Selmeczi Zoltán Humánszol-
gáltatási Osztály vezetõje
Tel.: (35) 505-930

Budapest Fõváros
VI. Kerület Terézváros
Önkormányzata
1067 Budapest,
Eötvös u. 3.

Bajza Utcai Általános
Iskola
1062 Budapest,
Bajza u. 49–51.
igazgató

Fõiskolai tanár szakos
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.

Budapest Fõváros
XV. Kerület
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1153 Budapest,
Bocskai u. 1–3.
Tel.: (1) 305-3127
Fax: (1) 305-3226

Hubay Jenõ Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Pedagógiai
Szakkönyvtár
1153 Budapest,
Bocskai u. 74–78.
intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: ezen a területen
szerzett vezetõi gyakor-
lat, vezetõképzõn szer-
zett képesítés
(közoktatás-vezetõ),
mûvészeti tárgynak
megfelelõ felsõfokú v.,
idegennyelv-tudás

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: Kjt., valamint a kerületi
közalkalmazottak juttatási sza-
bályzata szerint.
A pályázatot írásban, 3 példány-
ban kell benyújtani.
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Kontyfa Középiskola,
Általános Iskola, Óvoda
és Kerületi Nevelési
Tanácsadó
1156 Budapest,
Kontyfa u. 5.
intézményvezetõ

Egyetemi pedagógusi
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: ezen a területen
szerzett vezetõi gyakor-
lat, vezetõképzõn szer-
zett képesítés
(közoktatás-vezetõ),
mûvészeti tárgynak
megfelelõ felsõfokú v.,
idegennyelv-tudás

Pc: Budapest Fõváros
XV. Kerületi Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala Oktatási,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport
Osztály
f: Lindner Gusztáv
osztályvezetõ
Tel.: (1) 305-3113

Budapest III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1033 Budapest,
Fõ tér 3.

Óbudai Harrer Pál Álta-
lános Iskola
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.
igazgató

Elsõ Óbudai Általános
Iskola
1033 Budapest,
Vörösvári u. 93.
igazgató

Tanárképzõ fõiskolai
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: Pbhi. után 2 hónappal.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
lesített om-t is.
Pc: Óbuda-Békásmgyer Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Kulturális Fõosztály
1033 Budapest,
Laktanya u. 4.
Tel.: (1) 437-8653
f: Tel.: (1) 437-8657

Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest,
Csobánka tér 7.
igazgató

Egyetemi v., legalább
5 év szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi v.

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata
4026 Debrecen,
Kálvin tér 11.
Tel.: (52) 517-601
Fax: (52) 517-603

Csapókerti Általános
Iskola
4033 Debrecen,
Jánosi u. 86.
igazgató

Hatvani István Általá-
nos Iskola
4032 Debrecen,
Kardos u. 24.
igazgató

Ibolya Utcai Általános
Iskola
4027 Debrecen,
Ibolya u. 3.
igazgató

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, a fel-
sõfokú iskolai végzett-
ségnek és szakképzett-
ségnek megfelelõ leg-
alább 5 év pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: véleményezési határidõ le-
jártát követõ 30. napot követõ
elsõ testületi ülés.
Juttatás: a munkáltatói jogkör
gyakorlójának döntésétõl függõ-
en kereset-kiegészítés adható.
A pályáztató minõsíti a pályázó:
szakmai koncepcióját, vezetõi
képességeit, rátermettségét, pá-
lyázatának Debrecen város
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Karácsony Sándor Álta-
lános Iskola
4027 Debrecen,
Komáromi Csipkés tér 9.
igazgató

Rakovszky Dániel Álta-
lános Iskola
4029 Debrecen,
Rakovszky Dániel u. 6.
igazgató

Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen,
Szombathi István u. 12.
igazgató

(önállóan gazdálkodó
gazdasági egység)

Brassai Sámuel Gimná-
zium és Mûszaki Szak-
középiskola
4029 Debrecen,
Víztorony u. 3.
igazgató

[összetett iskola
(gimnázium, szakkö-
zépiskola), részben ön-
álló]

Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakkö-
zépiskola
4027 Debrecen,
Vénkert u. 2.
igazgató

[összetett iskola
(szakközépiskola,
szakiskola), részben ön-
álló]

Könnyûipari Szakkö-
zép- és Szakiskola
4027 Debrecen,
Sétakert u. 25.
igazgató

intézkedési tervéhez és az ön-
kormányzat minõségirányítási
programjához való illeszkedését.
A pályázathoz csatolni kell: az
intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléseket is rész-
letezõ programot, különös figye-
lemmel Debrecen város
közoktatási, feladat-ellátási, in-
tézményhálózat-mûködtetési és
fejlesztési tervében, valamint az
intézmény elfogadott pedagógiai
programjában és az önkormány-
zat minõségirányítási programjá-
ban foglaltakra, iskolai
végzettséget és szakképzettsé-
get, amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló okiratok
másolatait, nyilatkozatot is arról,
hogy a pályázó hozzájárul-e ah-
hoz, hogy a pályázatot elbíráló
testület a személyét érintõ ügy
tárgyalásakor nyilvános ülést
tartson.
A pályázatot 5 példányban kell
benyújtani (1 példány vala-
mennyi tartalmi elemet, 4 pél-
dány csak az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléseket is részletezõ
programot tartalmazza).
Pc, f: dr. Bene Edit fõosztályve-
zetõ
Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán
Fõosztály
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[összetett iskola (szak-
középiskola, szakisko-
la), részben önálló]

Váci Mihály Középis-
kolai Kollégium
4028 Debrecen,
Apafi u. 16–26.
igazgató

Dunakeszi Város Ön-
kormányzata
2120 Dunakeszi,
Fõ út 25.

Szent István Általános
Iskola
2120 Dunakeszi,
Táncsics u. 4.
igazgató

Felsõfokú pedagógusi
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.

Farkas Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2120 Dunakeszi,
Bem u. 17.
igazgató

Dunakeszi Város Ön-
kormányzata
2120 Dunakeszi,
Fõ út 25.
Kecskeméthy Géza
polgármester

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
2120 Dunakeszi,
Garas u. 26.
igazgató

Felsõfokú pedagógusi
v., legalább 5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga
Egyéb: jogszabályok-
ban meghatározottak
szerint

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.

Gádoros Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5932 Gádoros,
Kossuth u. 16.

Némann Valéria Általá-
nos Iskola
5932 Gádoros,
Iskola u. 4.
igazgató

A munkakörrel járó lé-
nyeges feladatok: az in-
tézmény alapító
okiratában meghatáro-
zott szakmai feladatok
ellátása, a pedagógiai
munka irányítása

Az adott nevelési-oktatá-
si intézményben pedagó-
gus-munkakör betöl-
téséhez szükséges felsõ-
fokú iskolai v. és szak-
képzettség, pedagógus-
szakvizsga, pedagó-
gus-szakvizsga kereté-
ben szerzett intézmény-
vezetõi szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., nevelési-
oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a képviselõ-testület 2008.
máj. 27-ei ülése.
Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell a pá-
lyázó hozzájáruló nyilatkozatát
is arról, hogy pályázata harma-
dik személlyel is közölhetõ.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja
magának a jogot, hogy a pályáz-
tatást eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
Pc., f: dr. Prozlik László polgár-
mester
Tel.: (68) 490-331
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Heves Város
Képviselõ-testülete
3360 Heves,
Erzsébet tér 2.
Tel.: (36) 546-155
Fax: (36) 346-461

Heves Városi Nevelé-
si-Oktatási Intézet Böl-
csõde, Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
3360 Heves,
Fõ u. 16.
igazgató

Betöltendõ munkakör:
határozatlan idõre szóló
pedagógus-munkakörben
történõ kinevezés mel-
lett, igazgatói megbízás.
A megbízással járó lé-
nyeges feladatok: a
részben önálló gazdál-
kodási jogkörrel rendel-
kezõ, 9 tagintézményt
magába foglaló, többcé-
lú, közös igazgatású in-
tézet vezetése.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
szakképzettség, 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: a 2008. májusi képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: vp: a pótlékalap
430%-a.
A pályázathoz csatolni kell nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó
hozzájárul-e ahhoz, hogy a pá-
lyázatot elbíráló testület a sze-
mélyét érintõ ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
Pc: Heves város polgármestere

Eötvös József Közép-
iskola
Gimnáziumi, szakkö-
zépiskolai, szakiskolai,
kollégiumi képzést
nyújtó közös igazgatású
intézmény
3360 Heves,
Dobó u. 29.
igazgató

Betöltendõ munkakör:
határozatlan idõre szóló
pedagógus-munkakörben
történõ kinevezés mel-
lett, igazgatói megbízás.
A megbízással járó lé-
nyeges feladatok: az
önálló gazdálkodási
jogkörrel rendelkezõ,
többcélú, közös igazga-
tású intézet vezetése.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú, egyetemi v.,
szakképzettség, 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a 2008. májusi képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: vp: a pótlékalap
470%-a.
A pályázathoz csatolni kell nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó
hozzájárul-e ahhoz, hogy a pá-
lyázatot elbíráló testület a sze-
mélyét érintõ ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
Pc: Heves város polgármestere

Kaposvár Megyei Jogú
Város Közgyûlése
7400 Kaposvár,
Kossuth tér 1.
Tel.: (82) 501-501

Klebelsberg Kúnó Kö-
zépiskolai Kollégium
7400 Kaposvár,
Álmos vezér u. 1.
intézményvezetõ

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: vezetõi gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig szól.
Juttatás: vp.
A pályázat eredeti példányát kell
benyújtani.
Pc: Kaposvár Megyei Jogú Vá-
ros polgármesterének címezve,
Kaposvár Megyei Jogú Város
jegyzõjének
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Bárczi Gusztáv Óvoda,
Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Diák-
otthon, Módszertani
Központ és Nevelési
Tanácsadó
7400 Kaposvár,
Bárczi G. u. 2.
intézményvezetõ

Egyetemi szintû v., bár-
melyik, az intézmény
által ellátott feladatra
létesíthetõ intézmény-
vezetõi megbízáshoz
szükséges szakképesí-
tés, a szakképesítésnek
megfelelõ munkakör-
ben szerzett legalább
5 év szgy.,
vezetõi gyakorlat, peda-
gógusi szakvizsga

Megyei jogú város polgármeste-
rének címezve, Kaposvár Me-
gyei Jogú Város jegyzõjének

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés
Oktatási és Sport
Bizottsága
3525 Miskolc,
Városház tér 1.
Tel.: (46) 323-011
Fax: (46) 517-700

Óvoda, Általános Isko-
la, Szakiskola, Diákott-
hon és Pedagógiai
Szakszolgálat
3600 Ózd,
48-as u. 26.
igazgató

Oligofrénpedagógia
szakos, vagy tanulásban
akadályozottak pedagó-
giája és értelmileg aka-
dályozottak
pedagógiája szakos
gyógypedagógiai tanári
v., 5 év szgy.
Elõny: pedagógusi
szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni 30. napot követõ
elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell a
végzettséget igazoló ok-
mány(ok) közjegyzõ által hitele-
sített másolatát is.
Pc: Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat Hivatala
Oktatási és Mûvelõdési Fõosz-
tály
f: az intézményben és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat Hivatala Oktatási és
Mûvelõdési Fõosztályán

Abaújszántói Mezõgaz-
dasági Szakképzõ
Iskola és Kollégium
3881 Abaújszántó,
Kassai u. 11–13.
igazgató

Egyetemen szerzett pe-
dagógusi v., 5 év szgy.
Elõny: pedagógusi
szakvizsga

Szepsi Laczkó Máté
Mezõgazdasági Szak-
képzõ Iskola és Kollé-
gium
3980 Sátoraljaújhely,
Kossuth L. u. 26.
igazgató

Nyírbéltek Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
és Ömböly Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Szent László Általános
Iskola és Községi
Könyvtár
4372 Nyírbéltek,
Kossuth u. 1–3.
igazgató

Az 1993. évi LXXIX.
törvény 17. § (1) bekez-
dés b)–d) pontjaiban
meghatározott végzett-
ségek valamelyike, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ elsõ képvi-
selõ-testületi ülés.
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4372 Nyírbéltek,
Kossuth u. 5–7.
Tel.: (42) 389-255
Fax: (42) 389-254

Juttatás: szl.
A pályázathoz csatolni kell a ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolásokat is.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
A képviselõ-testület fenntartja
azt a jogát, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Pc: Nyírbéltek Nagyközség
Önkormányzata

Püspökladány Város
Önkormányzata
4150 Püspökladány,
Bocskai u. 2.

Általános Iskola és Elõ-
készítõ Szakiskola,
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, Peda-
gógiai Szakszolgálat
4150 Püspökladány,
Petõfi u. 9.
igazgató

Egyetemi szintû tanári
v., szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., a nevelé-
si-oktatási intézmény-
ben, pedagógus-
munkakörben fennálló
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejû-
leg fennálló határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a 2008. júniusi képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: vp: a pótlékalap 300%-a.
A pályázathoz csatolni kell: a
szakmai gyakorlat meglétét iga-
zoló munkáltatói igazolást, a pe-
dagógus-szakvizsga meglétét
igazoló dokumentum másolatát,
a határozatlan idõre szóló alkal-
mazás munkáltatói igazolását is.
A pályázatot zárt borítékban,
2 példányban kell benyújtani.
Pc: Püspökladány város polgár-
mestere
f: Polgármesteri Hivatal
Tel.: (54) 451-510,
intézmény
tel.: (54) 451-014

Rákócziújfalu Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5084 Rákócziújfalu,
Sallai u. 26.
Tel./fax: (56) 444-054

Herman Ottó Általános
Iskola
igazgató

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett pedagó-
giai képesítés, legalább
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: közoktatási
szakvizsga, intézmény-
vezetõi gyakorlat

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hónap 1-jétõl.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai gyakorlatot igazoló do-
kumentum másolatát, adatvédel-
mi nyilatkozatot is.
A pályázatot „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
A képviselõ-testület a benyújtott
pályázatok ismeretében, megfe-
lelõ pályázat hiányában a pályá-
zatot eredménytelennek
nyilváníthatja.
Pc: Polgármesteri Hivatal
f: Tel.: (56) 584-060

684 OKTATÁSI KÖZLÖNY 6. szám



1. 2. 3. 4.

Zsoldos Ferenc Közép-
iskola és Szakiskola
Igazgatótanácsa
6600 Szentes,
Szent Imre herceg u. 1.
Tel./fax: (63) 562-335

Pollák Antal Mûszaki
Szakközépiskola, Szak-
iskola
Tanintézmény
intézményvezetõ

Egyetemi szintû tanári
v., legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat véleményezésé-
tõl számított 30. nap.

Szerencs Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
3900 Szerencs,
Rákóczi út 89.
Tel.: (47) 565-266
Fax: (47) 565-267

Általános Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Óvoda
igazgató

Fõiskolai szintû peda-
gógus v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy annak fo-
lyamatban lévõ
megszerzése, legalább
középszintû tárgyalóké-
pes idegen nyelv (an-
gol, német) ismeret,
mûvészeti oktatásra vo-
natkozó szakkollégiu-
mi, illetve
mûveltségterület képe-
sítés

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testüle-
ti ülés.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettségeket igazoló doku-
mentumok hiteles másolatát,
5 évre szóló vpr-t, nyilatkozatot
is arról, hogy a pályázó szemé-
lyét érintõ kérdés tárgyalásakor
nyílt vagy zárt ülést kér.
A pályázatot és a vpr-t 3 pél-
dányban (1 eredeti, 2 másolati)
kell benyújtani.
Pc: Szerencsi Polgármesteri Hi-
vatal Oktatási, Közmûvelõdési
és Városmarketing Osztálya

Veszprém Megyei Ön-
kormányzat Közgyûlése
Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottsága
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.
Tel.: (88) 545-021
Fax: (88) 545-012

Magyar–Angol Tan-
nyelvû Gimnázium és
Kollégium
8220 Balatonalmádi,
Rákóczi u. 39.
igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: angolnyelv-tu-
dás

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell nyi-
latkozatot a pályázat nyilvános
vagy zárt ülésen történõ tárgya-
lásáról, adatvédelmi nyilatkoza-
tot is.
Pc: dr. Zsédenyi Imre fõjegyzõ

Molnár Gábor Óvoda,
Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézet
8400 Ajka,
Verseny u. 18.
igazgató

Gyógypedagógiai tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

Batsányi János Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium
8300 Tapolca,
Liszt F. u. 12–14.
igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell nyi-
latkozatot a pályázat nyilvános
vagy zárt ülésen történõ
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tárgyalásáról, adatvédelmi nyi-
latkozatot is.
Pc: dr. Zsédenyi Imre fõjegyzõ

Medgyaszay István
Szakképzõ Iskola, Gim-
názium és Kollégium
8200 Veszprém,
Tüzér u. 42.
igazgató

Egyéb vezetõ

Budapest Fõváros VII.
Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 6.

Erzsébetvárosi Közös-
ségi Ház
1073 Budapest, VII. ker.
Wesselényi u. 17.
igazgató

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: szakvizsga

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. máj. 31.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
Pc: Mûvelõdési Iroda
1076 Budapest,
Garay u. 5.
Tel.: (1) 462-3395

Dunakeszi Város Ön-
kormányzata
2120 Dunakeszi,
Fõ út 25.

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Neve-
lési Tanácsadó
2120 Dunakeszi,
Bercsényi u. 5.
intézményvezetõ

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter v.,
legalább 5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2008. márc. 31.

Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár
2120 Dunakeszi,
Kossuth u. 6.
intézményvezetõ

Felsõfokú könyvtárosi
v., legalább 5 év szgy.

Heves Város
Képviselõ-testülete
3360 Heves,
Erzsébet tér 2.
Tel.: (36) 546-155
Fax: (36) 346-461

Heves Városi Mûvelõ-
dési Intézet Mûvelõdési
Központ, Könyvtár és
Sakktörténeti Kiállító-
hely
3360 Heves,
Erkel F. u. 2.

Betöltendõ munkakör:
határozatlan idõre szóló
közmûvelõdési munka-
körben történõ kineve-
zés mellett igazgatói
megbízás.
A megbízással járó lé-
nyeges feladatok: a
részben önállóan gaz-
dálkodó, többcélú, kö-
zös igazgatású közmû-
velõdési-közgyûjtemé-
nyi intézmény vezetése

A 2/1993. (I. 30.)
MKM rendelet szerinti
felsõfokú közmûvelõ-
dési szakirányú v.,
szakképzettség, 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: a 2008. májusi képvise-
lõ-testületi ülés.
Juttatás: vp: a pótlékalap
350%-a.
A pályázathoz csatolni kell nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó
hozzájárul-e ahhoz, hogy a pá-
lyázatot elbíráló testület a sze-
mélyét érintõ ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
Pc: Heves város polgármestere
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Sármellék Község
Önkormányzatának és
Szentgyörgyvár Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8391 Sármellék,
Dózsa György u. 324.
Tel.: (83) 355-207

Általános Mûvelõdési
Központ
8391 Sármellék,
Felszabadulás u. 1–2.
igazgató

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógiai
v., 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: közmûvelõdési
vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Szabó Vendel, Sármellék
község polgármestere

Pályázati felhívás pedagógus állások betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Chernel István Általá-
nos Iskola, Gimnázium
és Kollégium és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
2484 Agárd,
Iskola u. 2.
Tel.: (22) 579-018

Angol–kémia szakos ta-
nár

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

Herman Ottó Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény 3. sz. Tagiskolája
3571 Alsózsolca,
Kassai út 23.

Gyógypedagógus Szakirányú v. ÁEI: azonnal.
Pc: Szabó László igazgató

Ágasegyháza–Orgo-
vány Községek Önkor-
mányzatainak
Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulása
Napközi Otthonos
Óvoda
6076 Ágasegyháza,
Óvoda u. 2.
Tel.: (76) 388-014

Óvónõ Óvodapedagógusi v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtástól számított
15. nap.
Pc: Vrbovszkyné Aszódi Klára
óvodavezetõ

Gyerek-Virág Napközi
Otthonos Óvoda
1082 Budapest,
Baross u. 111/b
Tel.: (1) 334-3920
Fax: (1) 323-1295
E-mail: gyerekvirag-
ovoda@freemail.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú
óvodapedagógusi v.,
legalább 6 év szgy.
Elõny: kompetenciaala-
pú óvodai nevelési
program ismerete, fej-
lesztõpedagógusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 1.
A pályázathoz csatolni kell a ké-
pesítést igazoló oklevél hiteles
másolatát is.
Az állás elfoglalásakor szüksé-
ges: 1 hónapnál nem régebbi b.,
érvényes egészségügyi könyv.
Juttatás: kedvezményes étkezés.
Pc: dr. Gyurasitsné Puha Ibolya
óvodavezetõ

Zrínyi Miklós Gimnázi-
um és Szakközépiskola
1108 Budapest,
Mádi u. 173.
Tel.: (1) 261-2594
Fax: (1) 433-5084
E-mail: zrinyimg@en-
ternet.hu

Magyar nyelv és iroda-
lom–bármely szakos ta-
nár
(óraadó)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Edényi László
igazgató
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Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskola
1041 Budapest,
Deák Ferenc u. 40.
Tel.: (1) 369-6241
Fax: (1) 369-5029
E-mail: kozma@koz-
mafa.sulinet.hu

Kémia–biológia szakos
tanár
(teljes állás)

Egyetemi v. Pc: Kozma Lajos Faipari Szak-
középiskola

Dienes László Gimnázi-
um és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola
4027 Debrecen,
Thomas Mann u. 16.
Tel./fax: (52) 411-674

Egészségügyi szak-
oktató, szaktanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Bánk Tibor igazgató

Gyöngyös Város Óvo-
dái
3200 Gyöngyös,
Platán u. 1–3.
Tel.: (70) 931-5941
Fax: (37) 311-105

Gyöngyös Város Óvo-
dái Epreskert Úti Tag-
óvoda
óvodapedagógus

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
Pc: Molnár Lászlóné intézmény-
vezetõ

Bajza József Gimnázi-
um és Szakközépiskola
3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 17.
Tel./fax: (37) 341-455
E-mail: titkarsag@baj-
zagim.sulinet.hu

Informatikus

könyvtáros

Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: további szak,
egyéb szakképesítés,
szgy., könyvtári infor-
matikai rendszerek is-
merete

ÁEI: 2008. aug. 21.
Pbhi: 2008. máj. 30.

Általános Iskola
9437 Hegykõ,
Iskola u. 7–9.
Tel.: (99) 540-041
Tel./fax: (99) 540-040

Angol–történelem sza-
kos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. máj. 15.
Pehi: 2008. máj. 30.
Juttatás: étkh., szl.
Pc: Zambó Istvánné igazgató

Széchenyivárosi Óvoda
és Általános Iskola
6000 Kecskemét,
Lunkányi János u. 10.
Tel.: (76) 478-557,
(76) 508-333
E-mail:
aranyj_kecs@freema-
il.hu

7 fõ óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: számítástechni-
kai ismeretek

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pc: Nagyné Nyekita Ilona igaz-
gató

Óvoda Magyarszék
7396 Magyarszék,
Hársfa u. 3.
Tel.: (72) 521-071

Óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú
v., legalább 2 év óvoda-
pedagógus munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: munkanélküli el-
látásban részesülõ pá-
lyázó

ÁEI: 2008. máj. 1.
A megbízás 2009. ápr. 30-ig
szól.
Pehi: 2008. ápr. 30.
Pc: Kusz Zsuzsanna óvoda-
vezetõ
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Hunyadi János Gimná-
zium, Szakképzõ Isko-
la, Speciális Szakiskola,
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, Egy-
séges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó,
Kollégium és Lakásott-
honok
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey Endre u. 63.
Pf: 48
Tel./fax: (68) 550-170
Fax: (68) 550-179

Matematika–bármely
szakos tanár

informatika–bármely
szakos tanár

gyógypedagógus–tanító

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.

Mosonyi Mihály Zene-
iskola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Erkel Ferenc u. 12.
Tel./fax: (96) 576-538
E-mail: mmzene@en-
ternet.hu

Zongora szakos tanár
(teljes állás, határozat-
lan idõre)

gordonka szakos tanár
(félállás, határozott idõ-
re)

gitár szakos tanár
(teljes vagy félállás)

ÁEI: 2008. aug. 16.
Juttatás: étkh.

Táncsics Mihály Gim-
názium
8060 Mór,
Kodály Z. u. 2.
Tel./fax: (22) 407-126

Matematika–informati-
ka szakos tanár

testnevelés–bármely
szakos tanár
(helyettesítés céljából)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pc: Schnierer Judit igazgató

Mezõgazdasági, Erdé-
szeti Szakképzõ Iskola,
Kollégium és FVM
Gyakorló Iskola
2081 Piliscsaba,
József Attila u. 2.
Tel.: (26) 375-244
Fax: (26) 575-017
E-mail: info@mginfsz-
ki.sulinet.hu

Matematika–informati-
ka szakos tanár

matematika–angol
szakos tanár

Egyetemi v. Pbhi: 2008. ápr. 11.
f: Mendli László igazgató
Tel.: (26) 375-012
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Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szak-
mai Szolgáltatás
3980 Sátoraljaújhely,
Deák u. 14.
Tel.: (47) 521-075

Pszichológus Pszichológus v.
Elõny: klinikai szak-
pszichológusi v.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól, 3 hónapos próbaidõvel.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tától számított 7. nap.
A pályázathoz csatolni kell kéz-
zel írott szakmai ön-t, hitelesített
om-t is.

Bocskai István Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Középiskolai Kollégi-
um, Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.
Tel.: (47) 362-533

Matematika–fizika
szakos tanár

magyar–történelem
szakos tanár

angol nyelv–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 21.

Váci Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
9700 Szombathely,
Váci Mihály u. 11.
Tel.: (94) 510-066
Fax: (94) 510-067

Tanító vagy tanító +
angol szakos tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai tanítói v.
Elõny: tanítóknál az an-
gol mûveltségi terület

ÁEI: 2008. aug.
Pc: Németh Gábor igazgató

Fellner Jakab Általános
Iskola, Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya, Sárbe-
rek
Pf. 157
Tel.: (34) 514-610
Fax: (34) 331-715

Matematika szakos
tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc: Pallos János igazgató

Móra Ferenc Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Esztergomi u. 6.
Tel.: (34) 311-800

Matematika–fizika
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc., f: Solymos Tiborné igazgató

Váci Mihály Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Dózsakert u. 17.
Tel./fax: (34) 311-614
E-mail: vaci@vacimt-
banya.sulinet.hu

Ének-zene–bármely
szakos tanár

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. máj. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Ferenczi Györgyné igazgató

6. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 691



1. 2. 3. 4.

Fekete László Zeneis-
kola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
5350 Tiszafüred,
Piac tér 4.
Tel.: (59) 511-274
Fax: (59) 511-275

Ütõ szakos tanár
(részmunkaidõben,
határozatlan idõre)

tuba szakos tanár
(részmunkaidõben,
határozatlan idõre)

trombita szakos tanár
(részmunkaidõben,
határozatlan idõre)

Mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú
tanári vagy mûvészi fel-
sõfokú v. és szakkép-
zettség

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap.
Juttatás: útiköltség-térítés
Pc., f: Szõkéné Csorba Erzsébet
igazgató

Kertvárosi Integrált
Óvoda
8900 Zalaegerszeg,
Csillag köz 1.
Tel.: (92) 598-702
Fax: (92) 598-703

Dajka, 3 fõ
(határozott idõre)

Dajkai v. ÁEI: 2008. ápr. 7.
Pc: Kemendi Györgyné
óvodavezetõ

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának pályázati felhívásai

Az emberhez méltó létezés alapját jogi megközelítésben az emberi méltósághoz való jog érvényesülése garantálja. Az
emberi méltósághoz való jog számos alapvetõ emberi jog forrása. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa 2008-ban
kiemelt figyelmet kíván fordítani az emberi méltóság és az abból fakadó alapvetõ jogok érvényesülésére, és e körben kü-
lönösen a gyermeki jogokra, a gyülekezési jogra, valamint a hajléktalanok problémáira.
Az országgyûlési biztos munkája során nemcsak egyes konkrét esetek vizsgálatára kíván összpontosítani, hanem fontosnak
tartja, hogy az alapvetõ jogok érvényesülésével kapcsolatban az általa feltárt problémák, visszásságok minél szélesebb körben
ismertté váljanak, a társadalom minél szélesebb rétegei érezzenek felelõsséget e problémák, visszásságok megoldása iránt.
Ennek érdekében

az állampolgári jogok országgyûlési biztosa
tudományos pályázatot ír ki

a 2007/2008-as tanévben a magyarországi felsõfokú oktatásban, társadalomtudományi képzésben
(osztatlan alapképzésben, MA- és PhD-képzésben) részt vevõ, elsõsorban jogász, szociológus, szociális munkás

hallgatók számára

A tudományos pályázat során a pályázók dolgozatokban fejthetik ki véleményüket az országgyûlési biztos által
2008-ban kiemelten kezelt

1. gyermeki jogokkal,
2. gyülekezési joggal, és
3. a hajléktalanok problémáival

kapcsolatban.

A pályázók értékes gondolataikkal járulhatnak hozzá az országgyûlési biztos munkájához.

Díjazás

1. helyezett: 150 000 Ft,
2. helyezett: 100 000 Ft,
3. helyezett: 50 000 Ft.*
Mindhárom témakör elsõ helyezett dolgozatait kiadványban is közreadjuk.

* A pályázat díjai adó- és járulékköteles jövedelemnek számítanak.
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Részvételi tudnivalók
A dolgozatokat kérjük, 2008. május 31-ig juttassák el nyomtatott formában az Országgyûlési Biztos Hivatalába (1051
Budapest, Nádor u. 22.). A borítékra kérjük, írják rá : „Tudományos pályázat 2008”, valamint a pályázó által választott
jeligét. A dolgozat mellett lezárt, külön borítékban kérjük elhelyezni a szerzõ nevét, az oktatási intézményt (képzési for-
mával), amelynek hallgatója, valamint elérhetõségeit (cím, telefonszám, e-mail). A dolgozatokon nem szabad nevet
vagy egyéb, azonosításra alkalmas jelet feltüntetni.
A zsûri által értékelt munkák szerzõi 2008. szeptember 30-ig írásban kapnak tájékoztatást az értékelés eredményérõl.
Az eredményhirdetésre várhatóan 2008. november 3-án, a Magyar Tudomány Napján kerül sor.
A pályamûvek beküldõi a dolgozatok postára adásával hozzájárulnak ahhoz, hogy munkáikat az állampolgári jogok or-
szággyûlési biztosának honlapján (www.obh.hu) közzétegyük.

A pályázat formai követelményei
A dolgozat szóközzel együtt maximum 2 szerzõi ív terjedelmû lehet. A dolgozatban be kell mutatni az adott területen fel-
merülõ problémákat, visszásságokat, valamint az ezek megoldására alkalmas ombudsmani eszközöket, lehetõségeket.

További információk: Heizerné Hegedûs Éva, telefon: 475-7253, e-mail: palyazat@obh.hu.

* * *

Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa
fotópályázatot ír ki

a 2007/2008-as tanévben a magyarországi felsõfokú oktatásban
(osztatlan alapképzésben, MA- és PhD-képzésben) részt vevõ hallgatók számára

A pályázat során a pályázók egyedi fényképekkel vagy legfeljebb háromdarabos fotósorozatokkal mutathatják be az or-
szággyûlési biztos által 2008-ban kiemelten kezelt

1. gyermeki jogokkal,
2. gyülekezési joggal, és
3. a hajléktalanok helyzetével

kapcsolatos problémákat.

Díjazás

1. helyezett: 60 000 Ft,
2. helyezett: 40 000 Ft,
3. helyezett: 20 000 Ft.*

Mindhárom témakörben a díjazott fotókat az országgyûlési biztos által párhuzamosan kiírt esszépályázat kiadványában
illusztrációként szerepeltetni kívánjuk. A beküldött képekbõl az Országgyûlési Biztos Hivatalában kiállítást rendezünk.
A fotópályázaton részt vevõk alkotásaik postázásával hozzájárulnak ahhoz, hogy munkáikat az állampolgári jogok or-
szággyûlési biztosának honlapján (www.obh.hu) közzétegyük. A beküldött mûveket nem küldjük vissza. A kiállításra
nem kerülõ alkotások 2008. november 30-ig, míg a kiállított képek 2009 januárjában vehetõk át.

Részvételi tudnivalók
A képek beküldési határideje: 2008. augusztus 31.
Postacím: Országgyûlési Biztos Hivatala, 1051 Budapest, Nádor u. 22.
A képek hátoldalán fel kell tüntetni az alkotás címét, a szerzõ nevét, valamint elérhetõségeit (cím, telefonszám, e-mail).
A zsûri által díjazott munkák szerzõi 2008. szeptember 30-ig írásban kapnak tájékoztatást az értékelés eredményérõl.
Eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitására 2008. november 3-án kerül sor.
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A pályázat formai követelményei
A pályázatra kizárólag papíralapú képeket fogadunk el, amelyeknek mérete nem lehet kisebb, mint 20×30 cm. A képe-
ken be kell mutatni az adott területen felmerülõ problémákat, visszásságokat, valamint az adott területen a problémák
megoldására felmerülõ lehetõségeket.

További információk: Heizerné Hegedûs Éva, telefon: 475-7253, e-mail: palyazat@obh.hu.

* * *

Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa
gyermekrajzpályázatot ír ki

„Az emberi méltóság tisztelete” címmel

,,Én gyönge és kicsi vagyok”?
(Szabó Lõrinc: Lóci óriás lesz)

A pályázat során a pályázók egyedi rajzaikkal mutathatják be az országgyûlési biztos által 2008-ban kiemelten kezelt

1. gyermeki jogokkal,
2. gyülekezési joggal, és
3. a hajléktalanok helyzetével

kapcsolatos problémákat.

A pályázók e képi ábrázolással járulhatnak hozzá az országgyûlési biztos munkájának minél szélesebb körben történõ
megismertetéséhez.

Pályázati kategóriák:
– kisiskolás kategória (1–4. osztály),
– felsõ tagozatos kategória (5–8. osztály),
– nem mûvészeti középiskolás kategória (9–13. osztály),
– mûvészeti középiskolás kategória (9–13. osztály).

Kategóriadíjak:
– 1. helyezett: 30 000 forint,
– 2. helyezett: 20 000 forint,
– 3. helyezett: 10 000 forint.*

A pályamûvek témái
Az alkotások elsõdlegesen a gyermekek és fiatalok által az emberi méltóság sérelmével, illetve tiszteletével kapcsolatos,
a mindennapos életben tapasztalt élményeit jelenítsék meg. Mutassák be a fiatalok érzékenységét a jogsérelmekkel kap-
csolatban, jelenítsék meg azt az idealizált világot, ahol az emberi méltóságot feltétlenül tiszteletben tartják, vagy a kiáb-
rándító valóságot, amely az alkotókra nagy hatással volt.

A pályázat formai követelményei
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretû, fekvõ vagy álló rajzlapokon, egyéb, nem törékeny anyagon megvalósított mûvek
nevezhetõk. Az elkészítés technikája szabadon választott (pl. vízfesték, tempera, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell,
montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb.). Egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat, iskolánként maxi-
mum 10 pályamûvet fogadunk el.
Mindhárom témakörben a díjazott rajzokat az országgyûlési biztos által párhuzamosan kiírt esszépályázat kiadványában
illusztrációként szerepeltetni kívánjuk. A legjobb alkotásokból az Országgyûlési Biztos Hivatalában kiállítást rende-
zünk. A pályázat postázásával a pályázó törvényes képviselõje hozzájárul ahhoz, hogy a pályamûvet az állampolgári jo-
gok országgyûlési biztosának honlapján (www.obh.hu) közzétegyük. A beküldött mûveket nem küldjük vissza. A kiállí-
tásra nem kerülõ alkotások 2008. június 3-ától, míg a kiállított képek 2009 januárjában vehetõk át.
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Eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitására a gyermeknap alkalmából 2008. június 2-án kerül sor.

A képek beküldési határideje: 2008. április 15.
Postacím: Országgyûlési Biztos Hivatala, 1051 Budapest, Nádor u. 22.
A képek hátoldalán fel kell tüntetni az alkotás címét, a pályázó nevét, életkorát, pontos postai címét, telefonszámát (illet-
ve a szülõ, gondviselõ vagy felkészítõ pedagógus telefonszámát), osztályát, az iskola nevét és címét, valamint a felkészí-
tõ pedagógus nevét.

A zsûri által díjazott rajzok készítõi 2008. május 15-ig írásban kapnak tájékoztatást az értékelés eredményérõl.

További információk: Heizerné Hegedûs Éva, telefon: 475-7253, e-mail: palyazat@obh.hu.

Dr. Wolf Erzsébet s. k.,
hivatalvezetõ

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
FELNÕTTKÉPZÉSI ÉS EMBERIERÕFORRÁS-FEJLESZTÉSI KAR
Könyvtártudományi Intézetébe
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a könyvtári informatikai és részben az általános informatikai tárgyak oktatása,
több kurzus tantárgyfelelõssége, az intézet könyvtártudományi és szakinformatikai kutatásaiban való közremûködés. A
docens tevékeny részt vállal az informatikus könyvtáros képzés teljes vertikumában, különös tekintettel az informatikus
könyvtáros mesterszakok indítására, továbbá a kar információs társadalommal összefüggõ kurzusainak, szakmai inno-
vációjának fejlesztésében.

A kinevezés feltétele: szakirányú egyetemi oklevél, informatikai vagy matematikai tudományos fokozat vagy könyvtáros
profilú doktorátus, és bizonyított informatikai szaktudás. A pályázó felsõoktatási gyakorlatot igazoló, igényes publikáci-
ókkal rendelkezõ szakember legyen, a könyvtáros végzettség és gyakorlat elõnynek számít.

A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
Mentálhigiéné Intézetben
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az álláshely 2008. július 1-jétõl betölthetõ, határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK-nevelõmunka, továbbkép-
zés) és tudományos munkában.
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Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga megléte (amennyiben az az adott szakterületen megszerezhetõ),
– szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat megléte, ami lehet doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, külföl-
dön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,
– szakterületen jelentõs tudományos tevékenység,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az általa mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy
teljes tematikai spektrumában,
– legalább tízéves oktatói múlt,
– a pályázó tevékenysége feleljen meg az általános szakmai etikai normáknak,
– alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának szer-
vezésére, vezetésére,
– példamutató, követendõ magatartásmód a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és valamennyi munkatárs szá-
mára.

Egyetemi docensi álláshely betöltésére

Ellátandó feladatok:
– oktatási szakcsoport-vezetési és curriculumfejlesztõ feladatok ellátása a mentálhigiénés szakirányú továbbképzési sza-
kon,
– részvétel a lelkigondozó szakirányú továbbképzés és szociális munkás mesterképzés oktatói feladatainak ellátásában,
– oktatási tevékenység:
A) gyakorlatvezetés az alábbi szemináriumokon:

– segítõ kapcsolat és intenzív heti mûhely – non-direktív beszélgetésvezetési módszerrel,
– mentálhigiénés terepmunka – projektmódszerrel,
– tevékenységkísérés – esetmegbeszélõ módszerrel,
– szakmai önismeret-fejlesztés – pszichodráma módszerrel;

B) Elõadások tartása az alábbi stúdiumokon:
– egészségügyi ismeretek,
– mentálhigiénés alapismeretek,
– lelki egészség, lelki betegség és mentálhigiéné,
– pszichoszomatika;

C) Vizsgáztatás, konzulensi és opponensi feladatok ellátása:
– konzultáció, kapcsolattartás külföldi szakmai csoportokkal,
– részvétel az intézeti kutatási feladatokban, az Intézeti Doktori Mûhely tevékenységében.

Speciális feltételek:
– mentálhigiénés szakirányú végzettség,
– elismert és dokumentált tudományos munkásság az elmúlt 5 évben,
– publikációs tevékenység a Mentálhigiéné Intézet tevékenységéhez tartozó témákban,
– rendszeres szakmai gyakorlatvezetés,
– szakmai önismeret-fejlesztõ csoportvezetési gyakorlat, pszichodráma módszerrel,
– szaktudományos ismeretekben való jártasság,
– oktatásszervezési gyakorlat,
– oktatásfejlesztõi, szaklétesítési, szakindítási tapasztalat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
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– diploma vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítványok vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben pályázati feltétel),
– tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,
– orvosok és gyógyszerészek alap- és mûködési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,
– „Személyi adatlap” (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human honlapról),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési szabály-
zatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív az egyetemi docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” címû nyomtatvány (beszerezhetõ az egye-
tem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a www.old.sote.hu/human honlapról),
– megjelent közlemények elsõ oldalának fénymásolata,
– tudományos munkák jegyzéke (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított tudományos munkák jegyzékét a Semmel-
weis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni),
– az önéletrajzot és a kérdõívet elektronikus formában is csatolni kell floppyn vagy az uanita@rekhiv.sote.hu e-mail
címre.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2008. június 30.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
[1085 Budapest, Üllõi út 26., Munkaügyi épület I. emelet 106-os szoba, telefon: (1) 459-1500/5107-es mellék, ügyinté-
zõ: Urbán Anita] kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

Pályázati felhívás óvodavezetõ, iskolaigazgató és egyéb vezetõi állásokra

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl meg.

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros IV.
Ker. Újpest Önkor-
mányzata
1041 Budapest,
István út 14.

Leiningen Utcai Óvoda
1046 Budapest,
Leiningen K. u. 1.

Vörösmarty Óvoda
1047 Budapest,
Vörösmarty u. 14.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus szakképesítés,
legalább öt év szgy.
(óvodapedagógus-mun-
kakörben)

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázókat az önkormányzat
pszichológiai tesztvizsgálatra
küldi. A vezetõ által ellátandó
feladatok: az intézmény tevé-
kenységi körébe tartozó vezetõi
feladatok irányítása.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó elõírt szakmai gyakorla-
tát is igazoló szakmai életrajzát,
az elõírt iskolai végzettséget iga-
zoló okmányok hiteles másola-
tát. A pályázatot írásban, a
csatolt mellékletekkel együtt
kell benyújtani.
Pc: Budapest Fõváros IV. kerü-
let, Újpest Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatala Személy- és
Munkaügyi Hivatal 1041 Buda-
pest, István út 14.

Biatorbágy Város Kép-
viselõ-testülete
2051 Biatorbágy,
Baross G. u. 2/a

Napközi Otthonos Óvo-
da
2051 Biatorbágy,
Fõ u. 61.

A pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v., pe-
dagógus-szakvizsga ke-
retében szervezett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább öt
év óvodapedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Juttatás: az illetmény és a maga-
sabb vp. megállapítására az
1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.), va-
lamint ezen törvény végrehajtá-
sáról a közoktatási intézmé-
nyekben 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet vonatkozó ren-
delkezései az irányadók, vala-
mint Biatorbágy város
képviselõ-testületének rendelke-
zései alapján kerül meghatáro-
zásra.
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A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló eredeti okmá-
nyokat, vagy azok hiteles
másolatát, a pályázó nyilatkoza-
tát, melyben hozzájárul, hogy
pályázati anyagát a pályázat el-
bírálásában részt vevõk, vala-
mint a képviselõ-testület
megismerhesse, ill. abba belete-
kinthessen.
Pc: dr. Palovics Lajos polgár-
mester 2051 Biatorbágy,
Baross G. u. 2/a
f: a helyszínen vagy telefonon
tel.: (23) 310-174-/112, 113, 142
mellék.

Budakeszi Önkormány-
zat
2092 Budakeszi,
Fõ u. 179.

Budakeszi Szivárvány
Óvoda
2092 Budakeszi,
Fõ u. 268.

Szakirányú felsõfokú
óvodapedagógusi v.,
öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga, nyelvismeret.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejét követõ 30. nap, illetõleg a
30. napot követõ elsõ testületi
ülés. A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai, fényképes ön.
A pályázatot A/4-es méretû
összefûzött gépelt formában kell
benyújtani, mûanyag borítással
ellátva, két példányban.
Pc: Budakeszi Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
2092 Budakeszi, Fõ u. 179.

Hajdúböszörmény Vá-
ros Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4220 Hajdúböször-
mény,
Bocskai István tér 1.

Csillagvár Óvoda
4220 Hajdúböször-
mény,
Kölcsey Ferenc u. 1.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v. és szakkép-
zettség,
óvodapedagógus-mun-
kakörben eltöltött leg-
alább öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
A pályázatokat az elbírálás elõtt
szakértõ véleményezi.

Elõny: a pedagó-
gus-szakvizsga kereté-
ben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.

A pályázathoz csatolni kell: dip-
lomát vagy annak hiteles máso-
latát.
A képviselõ-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.
Pc: Hajdúböszörmény város
jegyzõje 4220 Hajdúböször-
mény, Bocskai István tér 1.
f: Polgármesteri Hivatal Közok-
tatási és Közmûvelõdési Osztály
vezetõje
Tel.: (52) 563-239
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Tapolca Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8300 Tapolca,
Hõsök tere 15.

Tapolcai Óvoda
8300 Tapolca,
Dobó tér 5.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
szgy.

ÁEI: 2008. júl. 2.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: vp. 300%
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
vpr., szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
melyek a következõket kell,
hogy tartalmazzák:
Elképzelési javaslat az átszerve-
zés zökkenõmentes lebonyolítá-
sára; gazdaságos, összehangolt,
egymásra épülõ mûködtetésrõl;
szervezeti felépítésrõl; pedagó-
giai munka összehangolásáról;
minõségirányítási összehangolá-
sáról; vezetõk kapcsolattartásá-
ra, a tagintézmények közötti
kapcsolattartás módjára a pályá-
zati felhívásban megfogalmazott
tartalmi követelményeket.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Tapoca város polgármestere
8300 Tapolca, Hõsök tere 15.

Torony-Dozmat Közsé-
gek Önkormányzatai-
nak
Képviselõ-testületei
9791 Torony,
Rohonczi u. 6.
Tel.: (94) 540-521

Napközi Otthonos Óvo-
da
9791 Torony,
Újvári u. 1.
(Az óvoda 2 csoporttal
mûködik)

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, legalább
ötéves pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor vagy további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 2008. ápr. 30.
Pehi: 2008. júl. 15.
Pc: községi önkormányzat
9791 Torony, Rohonczi u. 6.

Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Ásotthalom Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6783 Ásotthalom,
Szent István tér 1.

Kiss Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos
Óvoda

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógus
v.
Legalább ötéves neve-
lési-oktatási intézmény-
ben szerzett vezetõi-
szakmai gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól, három hónap próbaidõ ki-
kötésével.
Pehi: 2008. júniusi képvi-
selõ-testületi ülés.
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Elõny: az általános is-
kolában szerzett gya-
korlat, pedagógus-
szakvizsga.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, nevelé-
si-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyide-
jûleg pedagógus-munka-
körben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.
Elõny: a számítógépes
ismeret (legalább fel-
használási szinten), an-
gol, francia és német
nyelvek valamelyikének
középfokú ismerete.

A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
Pc: Ásotthalom község polgár-
mestere
6783 Ásotthalom, Szent István
tér 1.
f: személyesen vagy telefonon
Petró Ferenc polgármestertõl.
Tel.: (62) 591-562

Budakeszi Önkormány-
zat
2092 Budakeszi,
Fõ u. 179.

Budakeszi Nagy S. J.
Gimnázium
2092 Budakeszi,
Széchenyi u. 94.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat, nyelvismeret

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 30. nap, ill. a
30. napot követõ elsõ testületi
ülés.
A pályázatot A/4-es méretû
összefûzött gépelt oldalon, mû-
anyag borítással ellátva két pél-
dányban kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell a pá-
lyázó szakmai, fényképes ön-
életrajzát.
Pc: Budakeszi Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
2092 Budakeszi, Fõ u. 179.

Budapest Fõváros
IV. Ker. Újpest Önkor-
mányzata
1041 Budapest,
István út 14.

Könyves Kálmán Gim-
názium
1043 Budapest,
Tanoda tér

Erzsébet Utcai Általá-
nos Iskola
1043 Budapest,
Erzsébet u.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább öt év szgy.
(pedagógus-munkakör-
ben)

Fõiskolán szerzett pe-
dagógus képesítés, leg-
alább öt év szakmai
gyakorlat (pedagó-
gus-munkakörben)
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Homoktövis Általános
Iskola
1046 Budapest,
Homoktövis u. 100.

Szigeti József Utcai
Általános Iskola
1041 Budapest,
Szigeti u. 1–3.

Éltes Mátyás Újpesti
Speciális Általános
Iskola
1041 Budapest,
Venetiáner u. 26.

Erkel Gyula Újpesti
Zeneiskola
1042 Budapest,
Szent István tér 21.

Fõiskolán/egyetemen
szerzett szakirányú pe-
dagógus képesítés, leg-
alább öt év szgy.
(pedagógus-munkakör-
ben)

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázókat az önkormányzat
pszichológiai tesztvizsgálatra
küldi.
A vezetõ által ellátandó felada-
tok: az intézmény tevékenységi
körébe tartozó vezetõi feladatok
irányítása.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó elõírt szakmai gyakorla-
tát is igazoló szakmai életrajzát,
az elõírt iskolai végzettséget iga-
zoló okmányok hiteles másola-
tát.
A pályázatot írásban, a csatolt
mellékletekkel együtt kell be-
nyújtani.
Pc: Budapest Fõváros IV. Kerü-
let Újpest Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatala Személy- és
Munkaügyi Iroda 1041 Buda-
pest, István út 14.

Országos Szlovák Ön-
kormányzat Közgyûlése
1114 Budapest,
Fadrusz u. 11/a

Szlovák Gimnázium,
Általános Iskola, Óvoda
és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Jilemnicky u. 1.

Egyetemi szintû tanári
v., öt év szgy., felsõfo-
kú szlovák nyelvtudás,
elõny: közoktatás-veze-
tõi v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pc: Fuzik János OSZÖ elnöke
Tel.: 466-9463
e-mail: oszo@slovaci.hu

Domaszék–Röszke
Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás

Domaszék–Röszke
Általános Mûvelõdési
Központ

Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézményegység:
Domaszék–Röszke
ÁMK Domaszéki Bá-
lint Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény (az ÁMK és az
intézményegység szék-
helye)
6781 Domaszék,
Petõfi u. 2–4.

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2008. ápr. 30.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 60. napot követõ
elsõ Társulás Tanács ülésnapja.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat arra vonatkozóan, hogy
harmadik személy is megtekint-
heti a pályázatot.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc., f: Borbásné Márki Márta,
a Társulási Tanács elnöke, pol-
gármester
Polgármesteri Hivatal 6758
Röszke, Felszabadulás u. 84.
Tel.: (62) 573-032
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Domaszék–Röszke
ÁMK Röszkei Általá-
nos Iskola (tagintéz-
mény)
6758 Röszke,
Felszabadulás u. 95.

Óvodai Intézményegy-
sége:
Domaszék–Röszke
ÁMK Százholdas
Pagony Óvoda
(tagintézmény, az intéz-
ményegység székhelye)
6758 Röszke, Felszaba-
dulás u. 77.

Domaszék–Röszke
ÁMK Kincskeresõ
Napközi Otthonos
Óvoda
(tagintézmény)
6781 Domaszék,
Ady E. u. 14.

Közgyûjteményi,
könyvtári intézmény-
egysége:
Domaszék–Röszke
ÁMK Könyvtár
6781 Domaszék,
Petõfi s. u. 2–4.

Bölcsõdei intézmény-
egysége:
Domaszék–Röszke
ÁMK Zsebibaba Böl-
csõde 6758 Röszke,
Felszabadulás u. 77.

Encs Város
Képviselõ-testülete
3860 Encs,
Petõfi út 75.

Petõfi Sándor Ma-
gyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvû Általános
Iskola és Mûvészetok-
tatási Intézmény

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga megléte.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5–10 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell ké-
pesítést bizonyító okiratot.
Pc: Encs város önkormányzata
3800 Encs, Petõfi út 75.
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Füzesgyarmat Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5525 Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1.

Kossuth Lajos Általá-
nos és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
5525 Füzesgyarmat,
Széchenyi u. 2.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., öt év pedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött szgy.
Elõny: közoktatási in-
tézményben eltöltött
vezetõi gyakorlat, vm.
közoktatási intézmény-
vezetõi szakképzettség
és szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell rész-
letes szakmai múltat is bemutató
ön.
A pályázatot zárt borítékban „In-
tézményvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Várkonyi Imre polgármester
5525 Füzesgyarmat, Szabadság
tér 1.

Hajdúböszörmény Vá-
ros Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4220 Hajdúböször-
mény,
Bocskai István tér 1.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
4220 Hajdúböször-
mény,
II. Rákóczi Ferenc u. 2.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., öt év pedagó-
gus-munkakörben eltöl-
tött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
A pályázathoz csatolni kell dip-
lomát vagy annak hiteles máso-
latát.
A pályázatokat az elbírálás elõtt
szakértõ véleményezi.
Pc: Hajdúböszörmény város
jegyzõje
4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai István tér 1.
f: Polgármesteri Hivatal Közok-
tatási és Közmûvelõdési Osztály
vezetõje.
Tel.: (52) 563-239
A képviselõ-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.

Kõszeg város és von-
záskörzete Többcélú
Kistérségi Társulása
9730 Kõszeg,
Kossuth Lajos u. 15.

Béri Balog Ádám Álta-
lános Iskola
9730 Kõszeg,
Deák F. u. 6.

Budaker Gusztáv
Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
9730 Kõszeg,
Chernel u. 12.

Fõiskolán, egyetemen
szerzett tanári v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: legkésõbb a Társulási Ta-
nács júniusi ülésén.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
eddigi munkaviszonyokról, köz-
alkalmazotti jogviszonyokról
szóló igazolásokat.
A pályázatot „Intézményvezetõi
pályázat” és az intézmény nevé-
nek megjelölésével három pél-
dányban kell benyújtani.
Pc: Kõszeg város és vonzáskör-
zete Többcélú Kistérségi Taná-
csa Társulási Tanács elnöke
9730 Kõszeg, Kossuth Lajos u. 15.
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Ludányhalászi Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
3188 Ludányhalászi,
Rákóczi út 69.

II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola és Nap-
közi Otthonos Óvoda
3188 Ludányhalászi,
Rákóczi út 119.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzetség, legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázati eljárást követõ
elsõ testületi ülés.
Juttatás: magasabb vp., igény
esetén szl. biztosított.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Ludányhalászi Község Ön-
kormányzatának jegyzõje 3188
Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
f: Polgármesteri Hivatal 3188
Ludányhalászi, Rákóczi út 69.
Tel.: (32) 556-022, (32) 556-023

Monor Város Önkor-
mányzata
2200 Monor,
Kossuth L. u. 78–80.

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola
2200 Monor,
Kossuth Lajos u. 98.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: vp. a vonatkozó önkor-
mányzati határozat alapján.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagot a pályázat elbírálásában
részt vevõk megismerhetik. A
pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc., f: Monor város polgármeste-
re 2200 Monor, Kossuth L. u.
78–80.
Tel.: (29) 412-215

Nemesvámos Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8248 Nemesvámos,
Fészek u. 7.

Petõfi Sándor Általános
Iskola
8248 Nemesvámos,
Kossuth u. 22.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-munkakörben
megszerzett legalább
öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés napja.
Juttatás: vp. 230%, lakás nincs.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul.
A pályázatot csatolni kell: szak-
mai ön.
A pályázatot postai úton, három
példányban kell benyújtani.
Pc: Nemesvámos község polgár-
mestere 8248 Nemesvámos,
Fészek u. 7.
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Palotás Községi Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
3042 Palotás,
Kossuth út 1.
Tel.: (32) 580-055
Fax: (32) 480-448

Általános Iskola
3042 Palotás,
Szabadság út 30.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett gyak.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2008. máj. 5.
Pehi: a véleményezési idõ lejár-
tát követõ képviselõ-testületi
ülés.

Pétfürdõ Nagyközség
Önkormányzati Képvi-
selõ-testülete
8105 Pétfürdõ, Berhidai
út 6.

Horváth István Általá-
nos Iskola
8105 Pétfürdõ,
Berhidai út 54.

Adott nevelési-oktatási
intézményben a peda-
gógus-munkakör betöl-
téséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Adott típusú nevelé-
si-oktatási intézmény-
ben fennálló, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakör-
ben történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napot követõ
elsõ testületi ülés.
Juttatás: magasabb vp.
200%–300% között.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai gyakorlatot is igazoló
szakmai életrajz.
A pályázatot zárt borítékban
„Iskolaigazgatói pályázat” meg-
jelöléssel, ajánlott postai külde-
ményként kell benyújtani.
Pc: Polgármester 8105 Pétfürdõ,
Berhidai út 6.

Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.

Rózsavölgyi Márk Mû-
vészeti Iskola
2660 Balassagyarmat,
Óváros tér 11.
A munkakör lényeges
feladatai: alapfokú mû-
vészetoktatási feladatok
ellátása zenemûvészet,
képzõ- és iparmûvészet,
színmûvészet-bábmûvé-
szet, valamint táncmû-
vészet mûvészeti
ágakban az intézmény
székhelyén és tagintéz-
ményeiben, kihelyezett
osztályaiban.
A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vényben és a vonatkozó
jogszabályok rendelke-
zéseiben, valamint az
intézmény szervezeti és
mûködési szabályzatá-
ban meghatározott fel-
adatok.

Mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú
tanári, vagy mûvész fel-
sõfokú iskolai v., leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett
szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: alapfokú mûvé-
szetoktatási intézmény-
ben szerzett vezetõi
gyakorlat, pedagó-
gus-szakvizsga, másod-
szor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a közgyûlés 2008. jún. 30.
napjáig dönt a pályázatról.
A pályázathoz csatolni kell: fel-
sõfokú iskolai végzettséget és
szakképzettséget igazoló okleve-
lek közjegyzõ által hitelesített
másolatait.
A pályázatot „Igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel zárt boríték-
ban kell benyújtani.
Pc: Nógrád Megyei Önkormány-
zat Közgyûlésének elnöke 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.
f: (32) 620-170
A Nógrád Megyei Önkormány-
zat Közgyûlése fenntartja a jo-
gát, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
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keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség.

Lipthay Béla Mezõgaz-
dasági Szakképzõ Isko-
la és Kollégium
3170 Szécsény,
Haynald L. út 11.
A munkakör lényeges
feladatai: szakközépis-
kolai, szakiskolai, szak-
mai középfokú oktatás
irányítása informatikai,
mezõgazdasági, élelmi-
szeripari, vendéglá-
tás-idegenforgalom
szakmacsoportokban,
valamint a kollégiumi
nevelés feladatainak
irányítása.
A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vényben és a vonatkozó
jogszabályok rendelke-
zéseiben, valamint az
intézmény szervezeti és
mûködési szabályzatá-
ban meghatározott fel-
adatok.

Egyetemen szerzett ta-
nári képesítés vagy a
szakiránynak megfelelõ
egyetemi végzettség pe-
dagógus szakképesítés-
sel, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: középfokú neve-
lési-oktatási intézmény-
ben szerzett vezeti
gyak., pedagógus-szak-
vizsga, másodszor és
további alkalommal tör-
ténõ megbízás esetén a
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség.

Ságvár–Som–Nyim Ön-
kormányzatok Intéz-
ményfenntartó
Társulása
8654 Ságvár,
Fõ u. 16.

Ságvári Szilády Áron
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
8654 Ságvár,
Petõfi S. u. 13.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év köz-
oktatásban eltöltött idõ,
intézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Intézményfenntartói Társulási
Képviselõ-testületi ülés.
Szl. nincs.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
írásbeli hozzájárulást, hogy a pá-
lyázat elbírálásában közremûkö-
dõk a pályázatba betekinthetnek.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton két példányban kell
benyújtani „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel.
Pc: Ságvár község polgármestere
8654 Ságvár, Fõ u. 16.
f: dr. Fodor Zoltán körjegyzõ
Tel.: (84) 580-020
Fax: (84) 380-256
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Tordas Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2463 Tordas,
Szabadság u. 84.

Sajnovics János Egyesí-
tett Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
2463 Tordas,
Köztársaság u. 1.
Tel.: (22) 467-532

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2008. máj. 1.
Pehi: 2008. máj. 31.
Pc: Tordas Község Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatal
Juhász Csaba polgármester
2463 Todas, Szabadság u. 84.
Tel.: (22) 467-502

Velence Város Képvi-
selõ-testülete
2481 Velence,
Tópart u. 26.

Zöldliget Általános Is-
kola
2481 Velence,
Bethlen Gábor u. 14.
Munkáltató: Velence
város képviselõ-
testülete

(A kötelezõ közoktatási
feladat ellátása Velence
és Nadap Közoktatási
Intézményi Társulás
formájában történik)

Szakirányú egyetemi v.,
minimum öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., minimum öt
év intézményvezetõi
gyak.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi v., kistérségi tan-
ügyigazgatási v.,
B kategóriás
jogosítvánnyal és saját
gépkocsival rendelke-
zik, rendelkezik a helyi
viszonyokra, körülmé-
nyekre vonatkozó isme-
rettel.
A 277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §
(2) bekezdése értelmé-
ben azonos feltételek
megléte esetén, aki pe-
dagógus-szakvizsgával
rendelkezik elõnyben
kell részesíteni

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
jogosítvány és saját használatú
gépkocsi forgalmi engedélyének
másolata.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton, zárt borítékban
„Igazgatói pályázat” megjelölés-
sel ajánlott küldeményként kell
benyújtani.
Pc: Velence város polgármestere
2481 Velence, Tópart u. 26.
A benyújtott érvényes pályáza-
tok képviselõ-testületi ülésen na-
pirendre kerülnek, a pályázók a
testületi ülés idõpontjáról elõtte
írásban értesülnek.

Tapolca Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8300 Tapolca,
Hõsök tere 15.

Tapolcai Általános
Iskola
8300 Tapolca,
Úttörõ u. 1–5.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
iskolai végzettség és
szakképzettség, magyar
állampolgárság, leg-
alább 5 év szakmai gya-
korlat.

ÁEI: 2008. júl. 2.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: vp. 300%.
A pályázathoz csatolni kell egy
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
vpr. szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
melynek a következõket kell tar-
talmaznia:
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elképzelési javaslat
– az átszervezés zökkenõmentes
lebonyolítására,
– gazdaságos, összehangolt,
egymásra épülõ mûködtetésérõl,
– szervezeti felépítésérõl,
– pedagógiai munka összehan-
golásáról,
– minõségirányítási összehango-
lásáról,
– vezetõk kapcsolattartására, a
tagintézmények közötti kapcso-
lattartás módjára vonatkozóan.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Tapolca város polgármestere
8300 Tapolca, Hõsök tere 15.

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

Mûhelytelepi Általános
Iskola
4029 Debrecen,
Faraktár u. 65.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben el-
töltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.
A pályázó minõsíti a
pályázó: szakmai kon-
cepcióját, vezetõi ráter-
mettségét, pályázatának
Debrecen város intéz-
kedési tervéhez és az
önkormányzat Minõ-
ségirányítási Program-
jához való
illeszkedését.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény elõírásainak fi-
gyelembevételével. A munkálta-
tói jogkör gyakorlójának
döntésétõl függõen keresetkiegé-
szítés adható.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
vpr., a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléseket
is részletezõ programot, különös
figyelemmel Debrecen város
közoktatási, feladatellátási, in-
tézményhálózat-mûködtetési és
fejlesztési tervében, valamint az
intézmény elfogadott pedagógiai
programjában és az önkormány-
zat Minõségirányítási Program-
jában foglaltakra, iskolai
végzettséget és szakképzettsé-
get, amennyiben van: tudomá-
nyos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló okiratok
másolatait, nyilatkozatot arról,
hozzájárul-e ahhoz, hogy a pá-
lyázatot elbíráló testület a sze-
mélyét érintõ ügy tárgyalásakor
nyilvános ülést tartson.
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Pc: Debrecen Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, Hu-
mán Fõosztály vezetõjének 4026
Debrecen, Kálvin tér 11.
A pályázatot öt példányban (egy
pld. valamennyi tartalmi elemet,
négy pld. csak az intézmény ve-
zetésére vonatkozó szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléseket is részletezõ
programot tartalmazza.
f: DMJV Polgármesteri Hivatala
Humán Fõosztálya 4026 Debre-
cen, Kálvin tér 11.
I/106. iroda
Tel.: 517-601 és 517-607.

Egyéb vezetõ

Budapest Fõváros
IV. Ker. Újpest Önkor-
mányzata
1041 Budapest,
István út 14.

Újpesti Gyermek és
Ifjúsági Ház
1042 Budapest,
István út 17–19.

Szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfo-
kú szakirányú munka-
köri szakvizsga,
fõiskolai közmûvelõdé-
si képzettség, legalább
öt év szgy.
Kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos tevé-
kenység.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
A pályázókat az önkormányzat
pszichológiai tesztvizsgálatra
küldi.
A vezetõ által ellátandó felada-
tok az intézmény tevékenységi
körébe tartozó vezetõi feladatok
irányítása.
A pályázathoz csatolni kell: a pá-
lyázó elõírt szakmai gyakorlatát
is igazoló szakmai életrajzát, az
elõírt iskolai végzettséget igazoló
okmányok hiteles másolatát.
A pályázatot írásban, a csatolt
mellékletekkel együtt kell be-
nyújtani.
Pc: Budapest Fõváros IV. Kerü-
let Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Személy-
és Munkaügyi Iroda 1041 Buda-
pest, István út 14.

Diósd Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2049 Diósd,
Szent István tér 1.

Eötvös József Általános
Mûvelõdési Központ
2049 Diósd,
Gárdonyi Géza u. 14.
Az intézmény az alábbi
szervezeti egységekkel
látja el feladatát: általá-
nos iskola, községi
könyvtár, községi mû-
velõdési központ.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy közoktatási
vezetõ v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ képviselõ-tes-
tületi ülés idõpontja.
A pályázatot egy eredeti és két
másolati példányban kell be-
nyújtani.
Pc: Diósd Község Önkormány-
zat polgármestere 2049 Diósd,
Szent István tér 1.
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Diósd Község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete fenntart-
ja a jogot, hogy a pályázatot
nem megfelelõ szakmai tartalom
esetén eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

Hajdúböszörmény Vá-
ros Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4220 Hajdúböször-
mény,
Bocskai István tér 1.

Nevelési Tanácsadó
4220 Hajdúböször-
mény,
Polgári u. 48–50.

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, vagy
gyógypedagógus szak-
képesítés, a szakképesí-
tésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
lomát vagy annak hiteles máso-
latát.
Pc: Hajdúböszörmény város
jegyzõje
4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai István tér 1.
A képviselõ-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.
f: Polgármesteri Hivatal Közok-
tatási és Közmûvelõdési Osztály
vezetõje.
Tel.: (52) 563-239

Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.

Nógrád Megyei Peda-
gógiai Szakmai Szol-
gáltató és
Szakszolgálati Intézet
3100 Salgótarján,
Május 1. út 77.
A munkakör lényeges
feladatai: szakmai szol-
gáltatások és a tanulási
képességet vizsgáló
szakértõi és rehabilitá-
ciós feladatok irányítá-
sa, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben és a vonat-
kozó jogszabályok ren-
delkezéseiben, valamint
az intézmény szervezeti
és mûködési szabályza-
tában meghatározott
feladatok.

Szakirányú egyetemi
szintû v. és szakkép-
zettség, valamint leg-
alább tíz év megfelelõ
(bármelyik pedagógi-
ai-szakmai szolgáltatás
ellátásához szükséges
ismeretek megszerzését
biztosító, vagy tanügy-
igazgatási munkakör-
ben eltöltött) szgy.,
vagy egyetemi szintû
gyógypedagógus szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógi-
ai-szakmai szolgáltató
intézményben szerzett
vezetõi gyak., pedagó-
gus-szakvizsga, másod-
szor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: fel-
sõfokú iskolai végzettséget és
szakképzettséget igazoló okleve-
lek közjegyzõ által hitelesített
másolatát.
A pályázatot „Igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel, zárt boríték-
ban kell benyújtani.
Pc: Nórád Megyei Önkormány-
zat Közgyûlésének elnöke 3100
Salgótarján, Rákóczi út 36.
f: tel.: (32) 620-170
A Nógrád Megyei Önkormány-
zat Közgyûlése fenntartja a jogát
annak, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
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Nógrád Megyei Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Gyermekotthon
3060 Pásztó,
Fõ út 138.
A munkakör lényeges
feladatai: az óvoda, az
enyhe, a középsúlyos
értelmi fogyatékosok és
az autista gyermekek
óvodája, általános isko-
lája, készségfejlesztõ
speciális szakiskolája,
diákotthoni és gyer-
mekotthoni ellátásuk,
valamint az egységes
gyógypedagógiai mód-
szertani központ és ne-
velési tanácsadó
irányítása, a közoktatás-
ról szóló 1993. évi
LXXIX. törvényben és
a vonatkozó jogszabá-
lyok rendelkezéseiben,
valamint az intézmény
szervezeti és mûködési
szabályzatában megha-
tározott feladatok.

Pszichológus vagy gyer-
mekpszichiáter szakké-
pesítés, egyetemi szintû
gyógypedagógus vagy
ennek megfelelõ szakké-
pesítés
(pl. gyógypedagógusi
vagy konduktori végzett-
ségre épülõ egyetemi ki-
egészítõ szakképesítés),
a szakképesítésnek meg-
felelõ munkakörben
szerzett legalább öt év
szgy., a nevelési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás.
Elõny: az értelmi fogya-
tékosok nevelési-oktatá-
si intézményében, vagy
a pedagógiai szakszol-
gálati intézményben
szerzett vezetõi gyak.,
pedagógus-szakvizsga.
Másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.

Püspökmolnári–Rába-
hídvég ÁMK Intéz-
ményfenntartó Társulás
Társulási Tanácsa
9776 Püspökmolnári,
Kossuth L. u. 81.

Prinz Gyula Általános
Mûvelõdési Központ
9776 Püspökmolnári,
Kossuth L. u. 91.

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 18. § (1) és 33. §
(6) bekezdése szerint.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 1-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 15.
Pc: Varga Lajos TT elnöke
9776 Püspökmolnári,
Kossuth L. u. 81.
Tel./fax: (94) 579-002

Visegrád Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2025 Visegrád,
Fõ u. 81.

Mátyás Király Mûvelõ-
dési Ház és Városi
Könyvtár
Feladatkör: az intéz-
mény tevékenységi kö-
rébe tartozó feladatok
ellátása (mûvelõdési
központok, házak

Szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga vagy fõisko-
lai könyvtárosi, közmû-
velõdési képzettség,
legalább ötéves szgy.,

ÁEI: azonnal.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának rendje:
Visegrád Város Önkormányzat
Közmûvelõdési, Ifjúsági és
Sport Bizottsága bonyolításában,
véleményezési joggal.
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tevékenysége, közmû-
velõdési könyvtári tevé-
kenység, nyilvános
filmszínházi filmvetí-
tés, nyilvános közgyûj-
teményi tevékenység,
egyéb szórakozás, kul-
túra, sport ágazatban
végzett kiegészítõ tevé-
kenységek) és az intéz-
mény vezetése

18. életévet betöltött
magyar állampolgárság,
legalább két éves veze-
tõi gyak.
Egyéb elõírás: filmter-
jesztõ szakirányú v.
(mivel az intézmény ré-
szét képezi a Mozi és
annak üzemeltetése is).

A pályázathoz csatolni kell: ve-
zetõi gyakorlat igazolása.
Pc: Hadházy Sándor polgármes-
ter, Visegrád Város Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatala
2025 Visegrád, Fõ u. 81.
f: Eõryné dr. Mezei Orsolya
jegyzõ
Tel.: (26) 398-255
A munkáltatói jogkört Visegrád
város polgármestere látja el.
A pályázat tartalma csak a pá-
lyázó beleegyezésével közölhetõ
a megbízón és az elbíráló bizott-
ság tagjain kívül más személlyel.

Pályázati felhívás pedagógus állások betöltésére

Pedagógus állások

1. 2. 3. 4.

Napraforgó Óvoda
1194 Budapest,
Karinthy F. u. 6.

Dajka ÁEI: azonnal.
Tel./fax: 282-4526

Tolna Megyei Önkor-
mányzat Szent László
Egységes Középiskolá-
ja
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 2–14.

Középiskolai tanár
(fodrász szakmai elmé-
let-gyakorlat)

középiskolai mûszaki
tanár (gépész–közleke-
dési gépész szak)

kollégiumi nevelõ (vil-
lamosmérnök–mérnök
tanár szak – óraadás)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ lejárta
után azonnal.
f: Talabos Gáborné szakmai igh.
Tel.: (74) 529-333/124 mellék,
e-mail: talabose@szentlasz-
lo-szd.sulinet.hu

Rudnay Gyula Közép-
iskola, Szakiskola és
Kollégium
8660 Tab,
Virág u. 12–14.
Tel.: (84) 525-150/101
mellék.
Fax: (84) 525-150/121
mellék

Elektrotechnikai, elekt-
ronikai ismereteket ok-
tató mérnöktanár

kollégiumi vezetõ

Fõiskolai v., szakirá-
nyú mérnöktanári vagy
mérnöki v.

fõiskolai v., elõny: SNI
tanulókkal való foglal-
kozási gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ után
egy hét.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
les om., nyilatkozat arról, hogy a
pályázat tartalmát a munkaközös-
ség-vezetõk és a tantestület megis-
merheti.
Pc: Nagy Károly igazgató
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Vetési Albert Gimnázi-
um
8200 Veszprém,
Kemecse u. 1.

Angol–spanyol vagy
francia szakos tanár a
2008/2009-es tanévtõl

biológia–kémia vagy
fizika szakos középis-
kolai tanár a
2008/2009-es tanévtõl
(határozott idõre
GYES-en lévõ kolléga
helyettesítésére)

gazdasági vezetõ

Szakirányú felsõfokú,
tanároknál egyetemi v.,
továbbá a gazdasági
vezetõ esetében re-
gisztrált mérlegképes
könyvelõi képesítés.

Pbhi: 2008. ápr. 30.
f: Szarka László igazgató
Tel./fax: (88) 560-790
e-mail: igazgato@vetesi.sulinet.hu
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.

fél évre: 13 230 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez.

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

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

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom

Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás

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

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

Sokoldalúság

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

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szerkesztésében havonta
megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl
kezdõdõen negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of

Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-

Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

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

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

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

Az 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja –
az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére
bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat,
-tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szak-
ellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmé-
nyek; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával, féléves elõfizetés: 12 726 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 25 452 Ft áfával.
fél évre: 12 726 Ft áfával.

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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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 Rt. 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./fax: 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.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
08.0687 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik
meg a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

Elõfizetési díja 2008. fél évre: 64 260 Ft, negyedévre: 32 130 Ft.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

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

Elõfizetési díj fél évre 64 260 Ft
negyedévre 32 130 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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