
KÖZLEMÉNYEK

Közlemény
az Országos szakmai szakértõi névjegyzék kiegészítésének közzétételérõl

Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási névjegyzékrõl, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szak-

mai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. § (3) be-

kezdésében és az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § b) pontjában foglaltaknak megfele-

lõen a közlemény mellékleteként közzéteszem az Oktatási Közlöny XLIX. évfolyam 3. számában 2005. február 18-án,

az L. évfolyam 6. számában 2006. március 13-án és az LI. évfolyam 4. számában 2007. március 8-án megjelent Országos

szakmai szakértõi névjegyzék kiegészítését azon szakképesítések tekintetében, amelyek esetén az Országos Képzési

Jegyzékrõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján az oktatási miniszter a szakmai és vizsgáztatási követelmények

meghatározására feljogosított miniszter.

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal elnöke

LII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 21.
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Adatvédelmi nyilvántartás azonosítója: 348-0003

Országos szakmai szakértõi névjegyzék kiegészítése

(Az oktatási miniszter – mint szakképesítésért felelõs miniszter – illetékességébe tartozó szakképesítések tekintetében)

Sor-
szám

Név Szakmacsoport(ok) Lakcím Munkahely

1. Barcza Jenõné 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (iparmûvészet) 8380 Hévíz, Dr. Babócsay u. 20. nyugdíjas

2. Dr. Bottkáné Égetõ Mária 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció [zenemûvészet
– Egyházzenész (Kántor-énekvezetõ, Kántor-kórusvezetõ,
Kántor-orgonista)]

6723 Szeged, Csuka u. 10/A Király-König Péter Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
6722 Szeged, Tábor u. 3.

3. Dr. Gálos Júlia 3. Oktatás; 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
(sajtó); 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
(Könyvesbolti eladó, Antikváriumi kereskedõ,
Kultúrcikk-kereskedõ, Hírlapárus, trafikos, Kazetta- és
lemezeladó, -kölcsönzõ, Óra-ékszer és díszmûáru eladó,
Papír, írószer eladó)

1205 Budapest, Bádogos u. 38/A nyugdíjas

4. Gengné Valachi Margit 3. Oktatás (oktatás, pedagógia) 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u.
23. IV/3.

Kolping Katolikus Szakiskola 2500
Esztergom, Petõfi Sándor u. 22.

5. Gór Nagy Mária 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (tánc-,
színmûvészet)

1014 Budapest, Táncsics u. 13. GNM Színitanoda Egyesület
Mûvészeti Szakközépiskola 1062
Budapest, Andrássy út 62.

6. Hidasné Tóth Edit 3. Oktatás (oktatás, pedagógia) 2100 Gödöllõ, Kör u. 8. Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat
2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.

7. Horváth Gréta 3. Oktatás; 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció;
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
(Könyvesbolti eladó, Antikváriumi kereskedõ,
Kultúrcikk-kereskedõ, Hírlapárus, trafikos, Kazetta- és
lemezeladó, -kölcsönzõ, Óra-ékszer és díszmûáru eladó,
Papír, írószer eladó)

2040 Budaörs, Szépkilátó u. 32. H&H Quality Bt. 1122 Budapest,
Városmajor u. 32. 1/a

8. Dr. Kadocsa László 3. Oktatás (oktatás, pedagógia) 2458 Kulcs, Arany János u. 129. Dunaújvárosi Fõiskola 2400
Dunaújváros, Táncsics M. u. 1.

9. Koloss István 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció [zenemûvészet
– Egyházzenész (Kántor-énekvezetõ, Kántor-kórusvezetõ,
Kántor-orgonista)]

1118 Budapest, Villányi u. 83–85/G nyugdíjas

10. Körmendi Miklós Lászlóné 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció [zenemûvészet
– Egyházzenész (Kántor-énekvezetõ, Kántor-kórusvezetõ,
Kántor-orgonista)]

1122 Budapest, Ráth György u. 46.
fszt. 2.

Budapesti Zsidó Hitközség 1075
Budapest, Síp u. 12.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport(ok) Lakcím Munkahely

11. Magyar Attila 3. Oktatás (oktatás, pedagógia) 3529 Miskolc, Pattantyús u. 3. II/3. Kecskeméti Fõiskola GAMF Kar 6000
Kecskemét, Izsáki u. 10.

12. Nagyné Ujvárosi Magdolna 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (Lakberendezõ,
Mûemlékfenntartó technikus)

4033 Debrecen, Paptava u. 4. Péchy Mihály Építõipari
Szakközépiskola 4024 Debrecen,
Varga u. 5.

13. Rostás Erika Mária 3. Oktatás (oktatás, pedagógia) 6723 Szeged, Tápai u. 26. Békéscsabai Regionális Képzõ
Központ Szegedi Kirendeltsége 6725
Szeged, Felhõ u. 17.

14. Szabó Károlyné 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció
(iparmûvészet)

2330 Dunaharaszti, Király u. 15. nyugdíjas (Kézmûipari
Szakközépiskola és Szakiskola)

15. Tóka Szabolcs 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció [zenemûvészet
– Egyházzenész (Kántor-énekvezetõ, Kántor-kórusvezetõ,
Kántor-orgonista)]

8000 Székesfehérvár, Komjáti u. 10. Hermann László Zeneiskola és
Zenemûvészeti Szakközépiskola 8000
Székesfehérvár, Városház tér 3.

16. Tóth József Miklós 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunkikáció [zenemûvészet
– Egyházzenész (Kántor-énekvezetõ, Kántor-kórusvezetõ,
Kántor-orgonista)]

2500 Esztergom, Dobozy Mihály
u. 23.

EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ
Iskola 2500 Esztergom, Kis-Duna
sétány 11.
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Közlemény az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítésének közzétételérõl

Az oktatási miniszter 31/2004. (XI. 13.) OM rendeletének 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közlemény mellékleteként közzéteszem az Oktatási Közlöny
LI. évfolyam 19. számában 2007. július 9-én megjelent Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítését azon szakképesítések tekintetében, amelyek ese-
tén az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján az oktatási és kulturális miniszter a szakmai és vizsgáztatási követelmények megha-
tározására feljogosított miniszter.

Bakonyi László s. k.,
az Oktatási Hivatal elnöke

Adatvédelmi nyilvántartás azonosítója: 348-0003

Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítése

(Az oktatási miniszter – mint szakképesítésért felelõs miniszter – illetékességébe tartozó szakképesítések tekintetében)

Sor-
szám

Név Szakmacsoport (Szakképesítés) Lakcím Munkahely

1. Bakosné Vörös
Andrea

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000
Pedagógiai asszisztens)

3000 Hatvan, Lehel u. 2. Gróf Batthyány Lajos Alapítványi
Szakközépiskola és Szakiskola 3000
Hatvan, Tanács út 9.

2. Bánáti Antal 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (52 341 07 0000
0000 Kultúrcikk-kereskedõ)

6726 Szeged, Derkovits fasor
93/a

Szegedi Fürdõk Kft. 6720 Szeged, Tisza L.
krt. 24.

3. Batyik István 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai
asszisztens, 54 140 01 0001 5401 Autisták gyógypedagógiai
asszistense, 54 140 01 0001 5402 Beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5403 Értelmileg
sérültek gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5404
Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001
5405 Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01
0001 5406 Pszichés fejlõdésben akadályozottak gyógypedagógiai
asszisztense, 54 140 01 0001 5407 Súlyosan és halmozottan
fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5408
Testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 55 140 01 0000
0000 Képzési szakasszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka,
52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

2500 Esztergom, Bánomi
ltp. 4.

Montágh Imre Általános Iskola és Speciális
Szakiskola 2500 Esztergom, Dobogókõi út
29.

4. Bereczki Judit 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens,
31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens)

3021 Lõrinci, Cukorgyári ltp.
13.

Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézmény 3021 Lõrinci, Erõmû tér 37.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport (Szakképesítés) Lakcím Munkahely

5. Bihariné Zsebõk
Erika

3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai
asszisztens, 55 140 01 0000 0000 Képzési szakasszisztens, 31 140 01
0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens); 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (55 213 01
0000 0000 Kommunikátor, 55 213 01 0010 5501 Idegennyelvi
kommunikátor, 55 213 01 0010 5502 Intézményi kommunikátor, 55
213 01 0010 5503 Sajtótechnikus, 55 213 01 0010 5504
Sportkommunikátor)

2500 Esztergom, Becket
Tamás u. 23.

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola
és Szakiskola 2500 Esztergom, Szent
István tér 4-6.

6. Dr. Bottkáné
Égetõ Mária

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0000 0000
Egyházzenész, 54 212 02 0010 5401 Kántor-énekvezetõ, 54 212 02
0010 5402 Kántor-kórusvezetõ, 54 212 02 0010 5403
Kántor-orgonista)

6723 Szeged, Csuka u. 10/A Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 6722 Szeged,
Tábor u. 3.

7. Cserhalmi Imre 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (55 213 01 0000 0000
Kommunikátor, 55 213 01 0010 5501 Idegennyelvi kommunikátor,
55 213 01 0010 5502 Intézményi kommunikátor, 55 213 01 0010
5503 Sajtótechnikus, 55 213 01 0010 5504 Sportkommunikátor, 55
213 02 0000 0000 Moderátor, 54 321 01 0000 0000 Újságíró,
konferanszié, 54 321 01 0100 5201 Fotóriporter, 54 321 01 0100 5202
Lapkiadói újságíró-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5203
Rádiómûsor-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5204
Televíziómûsor-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5205 Újságíró
II., 54 321 01 0010 5401 Rádiómûsor-vezetõ, konferanszié, 54 321 01
0010 5402 Televíziómûsor-vezetõ, konferanszié, 54 321 01 0010
5403 Újságíró I.)

2340 Kiskunlacháza,
Rákóczi u. 25.

nyugdíjas

8. Csernyiné
Tóth Éva

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 55 140 01 0000 0000 Képzési
szakasszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000
0000 Pedagógiai asszisztens); 4. Mûvészet, közmûvelõdés,
kommunikáció (55 213 01 0000 0000 Kommunikátor, 55 213 01 0010
5502 Intézményi kommunikátor, 61 345 01 0000 0000
Közmûvelõdési szakember I., 61 345 01 0010 6101 Közmûvelõdési
menedzser, 61 345 01 0010 6102 Kulturális menedzser, 52 345 02
0000 0000 Közmûvelõdési szakember II., 52 345 02 0100 5201
Kulturális rendezvényszervezõ, 52 345 02 0001 5401
Közösségfejlesztõ, 54 322 01 0000 0000 Segédkönyvtáros, 54 322 01
0100 5201 Könyvtári asszisztens, 54 322 02 0000 0000
Segédlevéltáros, 52 213 05 0000 0000 Szerkesztõ munkatársa, 52 213
05 0100 5201 Könyvkiadói szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0000
0000 Újságíró, konferanszié, 54 321 01 0100 5202 Lapkiadói
újságíró-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5205 Újságíró II.);
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (52 341 06 0000
0000 Könyvesbolti eladó, 52 341 07 0100 3101 Hírlapárus, trafikos)

3300 Eger, Vörösmarty u. 11/A Eszterházy Károly Fõiskola Gyakorló Ált.
Iskola, Középiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 3300 Eger,
Bartók Béla tér 4.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport (Szakképesítés) Lakcím Munkahely

9. Csizi Krisztina 3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens,
31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens)

2081 Piliscsaba, Egyetem u. 7.
2. lph. fszt. 19.

Mezõgazdasági és Erdészeti Szakképzõ
Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola
2081 Piliscsaba, József Attila u. 2.

10. Dániel Péter Pál 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (31 215 02 0000 0000
Népi kézmûves, 54 211 13 0000 0000 Ötvös)

4400 Nyíregyháza, Alkony
u. 31.

Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere János
Gyakorló Ált. Iskola 4400 Nyíregyháza,
Erdõsor 7.

11. Dankó Márta 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens, 31
140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 55 140 01 0000 0000 Képzési
szakasszisztens, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

4400 Nyíregyháza,
Ferenc krt. 3. VIII/24.

Nyíregyházi Fõiskola 4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/B

12. Ditzendy Károly
Arisztid

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ) 6000 Kecskemét,
Szent-Györgyi Albert u. 5. I/1.

egyéni vállalkozó

13. Fábiánné Szabó
Sarolta

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ),
3. Oktatás (55 140 01 0000 0000 Képzési szakasszisztens, 31 140 01
0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens), 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (61 345 01
0000 0000 Közmûvelõdési szakember I., 61 345 01 0010 6101
Közmûvelõdési menedzser, 61 345 01 0010 6102 Kulturális
menedzser, 52 345 02 0000 0000 Közmûvelõdési szakember II.,
52 345 02 0100 5201 Kulturális rendezvényszervezõ, 52 345 02 0001
5401 Közösségfejlesztõ, 52 213 02 0001 5406 Szerkesztõ, 54 322 02
0100 5201 Levéltári kezelõ, iratkezelõ, irattáros)

4400 Nyíregyháza,
Kandó K. u. 25.

Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 13.

14. Falvay Károly 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 07 0000 0000
Táncos)

1145 Budapest,
Gyarmat u. 15/A

nyugdíjas

15. Füredi Istvánné 3. Oktatás (31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka); 4. Mûvészet,
közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0010 5401
Kántor-énekvezetõ, 54 213 02 0100 5101 Hangmester, 54 212 04
0010 5404 Zeneelmélet-szolfézs szak)

8174 Balatonkenese,
Berek u. 35.

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8181 Berhida, Kossuth L. u. 18.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport (Szakképesítés) Lakcím Munkahely

16. Dr. Gálos Júlia 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens, 31
140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens); 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (55 213 01
0000 0000 Kommunikátor, 55 213 01 0010 5501 Idegennyelvi
kommunikátor, 55 213 01 0010 5502 Intézményi kommunikátor, 55
213 01 0010 5503 Sajtótechnikus, 55 213 01 0010 5504
Sportkommunikátor, 61 345 01 0000 0000 Közmûvelõdési szakember
I., 61 345 01 0010 6101 Közmûvelõdési menedzser, 61 345 01 0010
6102 Kulturális menedzser, 52 345 02 0000 0000 Közmûvelõdési
szakember II., 52 345 02 0100 5201 Kulturális rendezvényszervezõ,
52 345 02 0001 5401 Közösségfejlesztõ, 31 215 02 0001 5401 Népi
játék és kismesterségek oktatója, 54 321 01 0000 0000 Újságíró,
konferanszié, 54 321 01 0100 5201 Fotóriporter, 54 321 01 0100 5202
Lapkiadói újságíró-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5203
Rádiómûsor-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5204
Televíziómûsor-szerkesztõ munkatársa, 54 321 01 0100 5205 Újságíró
II.)

1205 Budapest,
Bádogos u. 38/A

nyugdíjas

17. Gór Nagy Mária 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (52 212 02 0010 5201
Bábszínész, 52 212 02 0000 0000 Színész II., 52 212 02 0001 5401
Színész I., 52 212 02 0010 5202 Színházi és filmszínész, 52 212 02
0010 5203 Vers- és prózamondó elõadómûvész, 52 345 04 0010 5202
Szórakoztató táncos, 54 212 07 0010 5404 Színházi táncos)

1014 Budapest, Táncsics u. 13. GNM Színitanoda Egyesület Mûvészeti
Szakközépiskola 1062 Budapest, Andrássy
út 62.

18. Dr. Gubán Gyula 3. Oktatás (52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens) 1133 Budapest, Váci út 90.
IV/18.

19. Horilláné
Hajdu Éva

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 140 01
0000 0000 Képzési szakasszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai
dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

4700 Mátészalka, Csillag u. 4. Mátészalkai Szakképzõ Iskola és
Kollégium 4700 Mátészalka, Baross L. u.
9–11.

20. Horváth Gréta 52 1499 03 Pedagógiai asszisztens, 52 1812 04 Bútormûves, 52 5293
08 Hangszerkészítõ- és javító

2040 Budaörs,
Szépkilátó u. 32.

H&H Quality Bt. 1122 Budapest,
Városmajor u. 32. 1/a

21. Ivanics Katalin 3. Oktatás (52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens, 54 140 01
0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens), 4. Mûvészet,
közmûvelõdés, kommunikáció (61 345 01 0000 0000 Közmûvelõdési
szakember I., 61 345 01 0010 6101 Közmûvelõdési menedzser, 61
345 01 0010 6102 Kulturális menedzser, 52 345 02 0000 0000
Közmûvelõdési szakember II.)

5600 Békéscsaba,
Bánszki u. 10. fszt. 2.

Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 20.

22. Kerek János
Árpádné

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai
asszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000
Pedagógiai asszisztens)

3000 Hatvan,
Tizeshonvéd út 32.

Heves Megyei Önkormányzat „Négy
Kincs” Gyermekotthona 3021 Lõrinci,
Erõmû tér 32.
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23. Dr. Kiss János 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 211 04 Dekoratõr);
17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (51 341 06
Könyvesbolti eladó, 51 341 07 Kultúrcikk-kereskedõ)

6000 Kecskemét, Kapisztrán
János u. 2.

nyugdíjas (Szintézis Modern Tudományok
Szakközépiskola)

24. Koloss István 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0000 0000
Egyházzenész, 54 212 02 0010 5401 Kántor-énekvezetõ, 54 212 02
0010 5402 Kántor-kórusvezetõ, 54 212 02 0010 5403
Kántor-orgonista)

1118 Budapest, Villányi u.
83-85/G

nyugdíjas

25. Körmendi
Miklós Lászlóné

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0000 0000
Egyházzenész, 54 212 02 0010 5401 Kántor-énekvezetõ, 54 212 02
0010 5402 Kántor-kórusvezetõ, 54 212 02 0010 5403
Kántor-orgonista)

1122 Budapest, Ráth György
u. 46. fszt. 2.

Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest,
Síp u. 12.

26. Letenyeiné
Mráz Márta

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ) 7100 Szekszárd, Népfront u. 1. Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza Polip Ifjúsági Iroda 7100
Szekszárd, Szent István tér 10.

27. Mihályka
Tiborné Hargitai
Alice

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 211 04 0000 0000
Dekoratõr, 52 214 01 0000 0000 Lakberendezõ)

1143 Budapest, Tábornok u.
12/A

Budai Speciális Szakiskola 1119 Budapest,
Leiningen u. 27.

28. Móni Zsuzsanna 3. Oktatás (31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000
Pedagógiai asszisztens)

4029 Debrecen, Fényes udvar
2. VIII/51.

Bessenyei György Szakközépiskola 4100
Berettyóújfalu, Honvéd u. 9–11.

29. Nagy István 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (31 215 03 Famûves) 3535 Miskolc, Puskás Tivadar
u. 14.

NAGY-BÜKK Oktató, Oktatásszervezõ és
Kereskedelmi Bt. 3535 Miskolc, Puskás
Tivadar u. 14.

30. Nagyné Ujvárosi
Magdolna

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (52 214 01 0000 0000
Lakberendezõ, 54 215 01 0000 0000 Mûemlékfenntartó technikus)

4033 Debrecen, Paptava u. 4. Péchy Mihály Építõipari Szakközépiskola
4024 Debrecen, Varga u. 5.

31. Dr. Pálffyné
Tárnoky Éva

3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens,
31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 55 140 01 0000 0000 Képzési
szakasszisztens, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens);
4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (55 341 01 0000 0000
Mozgóképgyártó szakasszisztens, 55 341 01 0010 5502
Médiatechnológus asszisztens)

1137 Budapest, Szent István
park 16.

Pedagógiai Szolgáltató Központ 1051
Budapest, Szent István tér 16.

32. Pappné
Szabó Alexandra

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai
asszisztens, 55 140 01 0000 0000 Képzési szakasszisztens, 52 140 01
0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

9330 Kapuvár, Kossuth u. 25. Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és
Felsõfokú Szakképzõ Iskola és Kollégium
9371 Vitnyéd-Csermajor

33. Somogyi Mária 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (55 146 01 0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000
0000 Gyógypedagógiai asszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai
dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

3021 Lõrinci, Hársfa út 3. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézmény 3021 Lõrinci, Erõmû tér 37.

34. Steiglerné
Bali Katalin

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (52 341 07 0000
0000 Kultúrcikk-kereskedõ)

8200 Veszprém, Tiszafa u. 64. Jendrassik-Venesz Szakközépiskola és
Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15.
u. 5.
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35. Szabó András 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ) 1131 Budapest, Reitter Ferenc
u. 103. fszt. 1.

Kapocs Ifjúsági Önsegítõ Szolgálat
Alapítvány 1146 Budapest, Zichy Mihály
u. 14.

36. Szolnoky
Kálmán

3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 55 140 01 0000 0000 Képzési
szakasszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000
0000 Pedagógiai asszisztens)

9023 Gyõr, Kodály u. 36. Lloyd Szakiskola 9021 Gyõr, Arany János
u. 31.

37. Szombati Lajos
Géza

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 54 140 01
0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens, 31 140 01 0000 0000
Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens); 4.
Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (55 213 01 0000 0000
Kommunikátor, 61 345 01 0000 0000 Közmûvelõdési szakember I.,
52 345 02 0000 0000 Közmûvelõdési szakember II., 52 214 01 0000
0000 Lakberendezõ, 55 213 02 0000 0000 Moderátor); 17.
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztáció (52 341 06 0000 0000
Könyvesbolti eladó, 52 341 07 0000 0000 Kultúrcikk-kereskedõ)

3000 Hatvan, Kertész út 18. Gróf Batthyány Lajos Alapítványi
Szakközépiskola és Szakiskola 3000
Hatvan, Tanács út 9.

38. Tóka Szabolcs 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0000 0000
Egyházzenész, 54 212 02 0010 5401 Kántor-énekvezetõ, 54 212 02
0010 5402 Kántor-kórusvezetõ, 54 212 02 0010 5403
Kántor-orgonista)

8000 Székesfehérvár,
Komjáti u. 10.

Hermann László Zeneiskola és
Zenemûvészeti Szakközépiskola 8000
Székesfehérvár, Városház tér 3.

39. Tokai Ágnes 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 55 140 01 0000 0000 Képzési
szakasszisztens, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens);
4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (52 213 04 0000 0000
Rendezvénytechnikus)

7623 Pécs, Ungvár u. 26. Simonyi Károly Szakközépiskola és
Szakiskola 7632 Pécs, Malomvölgyi u 1/b

40. Tóth József
Miklós

4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (54 212 02 0000 0000
Egyházzenész, 54 212 02 0010 5401 Kántor-énekvezetõ, 54 212 02
0010 5402 Kántor-kórusvezetõ, 54 212 02 0010 5403
Kántor-orgonista)

2500 Esztergom, Dobozy
Mihály u. 23.

EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ Iskola
2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11.

41. Varga Lajos 3. Oktatás (54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai asszisztens,
31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka, 52 140 01 0000 0000 Pedagógiai
asszisztens)

1033 Budapest, Szérûskert u.
3. III/10.

nyugdíjas
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42. Világosné
Rozsonits Erika

2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ);
3. Oktatás (54 761 01 0000 0000 Családpedagógiai mentor, 55 146 01
0000 0000 Gyakorlati oktató, 54 140 01 0000 0000 Gyógypedagógiai
asszisztens, 54 140 01 0001 5401 Autisták gyógypedagógiai
asszistense, 54 140 01 0001 5402 Beszédfogyatékosok
gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5403 Értelmileg
sérültek gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5404
Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001
5405 Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01
0001 5406 Pszichés fejlõdésben akadályozottak gyógypedagógiai
asszisztense, 54 140 01 0001 5407 Súlyosan és halmozottan
fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 54 140 01 0001 5408
Testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense, 55 140 01 0000
0000 Képzési szakasszisztens, 31 140 01 0000 0000 Óvodai dajka,
52 140 01 0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

9300 Csorna, Soproni u. 56/A
II/5.

Hunyadi János Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
9300 Csorna, Soproni u. 97.

43. Wéber Gyula 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció (33 215 01 0010 3301
Porcelánfestõ)

8440 Herend, Fasor út 14/B
2. lh. 2.

nyugdíjas

44. Wéber László 2. Szociális szolgáltatások (55 762 01 0000 0000 Ifjúságsegítõ) 8174 Balatonkenese,
Pince köz 8/A

VMGYIK - Megyei Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda 8200 Veszprém, Diófa u.
2.

45. Dr. Závodny
László

3. Oktatás (55 140 01 0000 0000 Képzési szakasszisztens, 52 140 01
0000 0000 Pedagógiai asszisztens)

1173 Budapest, Kistanya u. 18. Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési
Intézet 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói állásaira

A SZENT ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
fõiskolai tanári álláshelyek betöltésére

A fõiskolai tanári kinevezések 2008. szeptember 1-jei hatállyal történnek.

A fõiskolai tanári álláshely betöltésének általános követelményei
Pályázatot nyújthatnak be mindazok, akik megfelelnek a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (Ftv.) a
fõiskolai tanárok részére megfogalmazott feltételeknek, valamint az egyetemi SZMSZ foglalkoztatási követelmény-
rendszerben foglalt általános és részletes elõírásoknak.

ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR – Jászberény
Neveléstudományi Tanszékre
félállású fõiskolai tanári álláshely

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– az alapképzési szakokon a bevezetés a pszichológiába, a személyiség- és szociállélektan tantárgyakból elõadások és
szemináriumok,
– tantárgyfejlesztés,
– hallgatói tudományos diákköri munka segítése,
– részvétel a hazai és nemzetközi szakmai közéletben a kar képviseletében.

A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– pedagógia – pszichológia – biológia szakos egyetemi végzettség,
– PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– idegen nyelven való elõadói képesség,
– folyamatos tudományos kutatómunka, publikálás hazai és nemzetközi fórumokon,
– doktori iskolában közremûködés,
– a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók pályázhatnak.

Magyar Nyelvi, Irodalmi és Mûvészeti Nevelési Tanszékre
két fõiskolai tanári álláshely

Az egyik kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– nemzetközi együttmûködésben megvalósuló táncpedagógiai alapképzési szak akkreditációs anyagának kidolgozása,
– elõadások és szemináriumok tartása magyar nyelv és irodalomból tantárgyfelosztás szerint,
– kortárstáncinstruktor szakirányú továbbképzés szervezése, irányítása,
– részvétel a hazai és nemzetközi közéletben,
– hallgatói tudományos diákköri munka segítése,
– doktori képzésben való közremûködés.

A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– idegen nyelven való elõadókészség,
– tudományos tevékenységet dokumentáló publikációk, hazai és nemzetközi konferenciákon tartott elõadások,
– a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók pályázhatnak.

A másik kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– a tanító szakon a vizuális kommunikáció és szemléltetés, az alapozó vizuális stúdiumok (mûvészeti anatómia, festés),
valamint a kortárs képzõmûvészet oktatása, alkotási gyakorlatok vezetése,
– hallgatói képzõmûvészeti csoport vezetése,
– a kar alkotómûvészeti tevékenységének koordinálása, kari és nyilvános mûvészeti rendezvények szervezése,
– a kar esztétikai arculatának alakítása, PR tevékenységben való részvétel.
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A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– Munkácsy-díjas képzõmûvész,
– folyamatos mûvészi alkotómunka, hazai és nemzetközi kiállításokon szereplés,
– idegen nyelven való elõadói képesség,
– a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók pályázhatnak.

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR – Gödöllõ
Gépipari Technológiai Intézetbe
fõiskolai tanári álláshely

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata lesz:
– a kar, illetve az intézet által meghirdetett gépgyártás-technológiai tantárgycsoportok oktatása, tananyagának fejleszté-
se, elsõsorban a BSc-képzés területén,
– hallgatók diploma- és TDK-munkáinak konzultálása, irányítása,
– oktatói utánpótlás nevelése, PhD-hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel az országos, illetve nemzetközi szakmai és tudományos közéletben,
– az intézet külsõ szakmai kapcsolatainak fejlesztése, a tudományos utánpótlás elõsegítése,
– eredményes kutatási és szakmai pályázati tevékenység folytatása.

A fõiskolai tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– idegen nyelven való elõadó-képesség,
– a pályázott szakterületen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység, hazai és nemzetközi szakmai elismertség,
– a karon szerzett legalább harmincéves szakmai, oktatói tapasztalat,
– a kar életében meghatározó, kari szintû szervezõ és vezetõi tevékenység,
– a karral közalkalmazotti jogviszonyban állók pályázhatnak.

A fõiskolai tanári pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakmai elismerést és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítvá-
nyok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– az oktató-, kutatómunkára vonatkozó jövõbeni terveket,
– tudományos konferenciákon megtartott és dokumentált elõadások jegyzékét,
– publikációs és hivatkozási jegyzéket,
– a hazai és külföldi ajánlásokat,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetem Fõtitkári Hivatalában beszerezhetõ személyi és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges
adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül az egyetem rektorának címezve az
egyetem Fõtitkári Hivatalához (2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.) kell benyújtani 6 példányban.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást az egyetem személyzeti osztályvezetõje, dr. Pálinkás Istvánné ad,
telefon: (28) 522-002.
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ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR
dékáni megbízás ellátására

A megbízás 2008. július 1-jétõl 4 évre szól.

A megbízásra kerülõ dékán feladata lesz a hatályos jogszabályok és az egyetemi, valamint kari szabályzatok alapján a
kar mûködésének irányítása, ezen belül a kar képzési, kutatási, a betegellátás szolgáltatási, gazdálkodási és igazgatási
munkájának irányítása, a fejlesztõ koncepciók végrehajtása és az irányítás megszervezése, a kar képviseletének ellátása.

Pályázhat az az egyetemi tanár, illetve egyetemi docens, aki a kar által oktatott és mûvelt tudományterületek valamelyi-
kének kiemelkedõ hazai és nemzetközi elismertségû mûvelõje, szakterületének tekintélyes képviselõje és ezenkívül leg-
alább tízéves vezetõi gyakorlattal, tapasztalattal és legalább középfokú angol- és németnyelv-tudással rendelkezik.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a dékáni vezetõi munkára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit,
– a pályázó eddigi szakmai, vezetõi, tudományos és oktatói munkájának részletes ismertetését,
– a hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett tevékenységét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, a tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát, a legfontosabbnak ítélt tudományos
publikációk jegyzékét,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem, illetve a kar
szervezeti és mûködési szabályzata szerint az erre jogosult bizottságok és testületek is megismerhessék.

A pályázattal kapcsolatban információt szolgáltat az Állatorvos-tudományi Kar kari titkára.

A pályázatokat 3 példányban, a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Szent István Egyetem rektorának címezve
(2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.) kell benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére”.

Állategészségügyi Igazgatástani és
Agrárgazdaságtani Tanszékre
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A tanszékvezetõi megbízás 2008. július 1-jétõl kezdõdõen három-, illetve ötéves idõtartamra szól.

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata:
– a tanszék munkájának koordinálása,
– a tanszék képviselete az intézményen belül és külsõ intézmények felé,
– az oktatás tartalmi fejlesztése,
– hatékony közremûködés az oktatás-kutatás anyagi feltételeinek megteremtésében,
– a tanszék személyi feltételeinek biztosítása, arányban a tanszéken felmerülõ feladatokkal,
– a tanszék által gondozott tantárgyak legalább egyikének teljes körû oktatása magyar és idegen nyelven.

Pályázhatnak egyetemi tanárok vagy docensek, akik az alábbi követelményeknek megfelelnek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– kandidátusi/PhD tudományos fokozat,
– legalább tízéves egyetemi oktatási gyakorlat,
– angol nyelvbõl legalább középfokú nyelvvizsga,
– a kar követelményrendszerében a vezetõ oktatók-kutatók számára meghatározott tudományos tevékenység.
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Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A megbízás 2008. július 1-jétõl kezdõdõen három-, illetve ötéves idõtartamra szól.

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata:
– a tanszék munkájának koordinálása,
– a tanszék képviselete az intézményen belül és külsõ intézmények felé,
– az oktatás tartalmi fejlesztése,
– hatékony közremûködés az oktatás-kutatás anyagi feltételeinek megteremtésében,
– a tanszék személyi feltételeinek biztosítása, arányban a tanszéken felmerülõ feladatokkal.

Pályázhatnak egyetemi tanárok vagy docensek, akik az alábbi követelményeknek megfelelnek:
– legalább tízéves egyetemi oktatási gyakorlat,
– angol nyelvbõl legalább középfokú nyelvvizsga,
– a kar követelményrendszerében a vezetõ oktatók-kutatók számára meghatározott tudományos tevékenység,
– a tanszék által gondozott tantárgyak legalább egyikének teljes körû oktatása magyar és idegen nyelven.

Élelmiszerhigiéniai Tanszék
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A megbízás 2008. július 1-jétõl kezdõdõen három-, illetve ötéves idõtartamra szól.

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata:
– a tanszék munkájának koordinálása,
– a tanszék képviselete az intézményen belül és külsõ intézmények felé,
– az oktatás tartalmi fejlesztése,
– hatékony közremûködés az oktatás-kutatás anyagi feltételeinek megteremtésében,
– a tanszék személyi feltételeinek biztosítása, arányban a tanszéken felmerülõ feladatokkal.

Pályázhatnak egyetemi tanárok vagy docensek, akik az alábbi követelményeknek megfelelnek:
– legalább tízéves egyetemi oktatási gyakorlat,
– angol nyelvbõl legalább középfokú nyelvvizsga,
– a kar követelményrendszerében a vezetõ oktatók-kutatók számára meghatározott tudományos tevékenység,
– a tanszék által gondozott tantárgyak legalább egyikének teljes körû oktatása magyar és idegen nyelven.

Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és
Állatorvosi Etológiai Tanszék
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A megbízás 2008. július 1-jétõl kezdõdõen egyéves idõtartamra szól.

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata:
– a tanszék munkájának koordinálása,
– a tanszék képviselete az intézményen belül és külsõ intézmények felé,
– az oktatás tartalmi fejlesztése,
– hatékony közremûködés az oktatás-kutatás anyagi feltételeinek megteremtésében,
– a tanszék személyi feltételeinek biztosítása, arányban a tanszéken felmerülõ feladatokkal.

Pályázhatnak egyetemi tanárok vagy docensek, akik az alábbi követelményeknek megfelelnek:
– állatorvosi diploma,
– legalább húszéves egyetemi oktatási gyakorlat az állathigiénia és állomány-egészségtan területén,
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– elõadóképes angolnyelv-ismeret,
– a kar követelményrendszerében a vezetõ oktatók-kutatók számára meghatározott tudományos tevékenység,
– a tanszék által gondozott tantárgyak legalább egyikének teljes körû oktatása magyar és idegen nyelven,
– szakmai elismertség az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó nemzetközi fórumokon.

Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A megbízás 2008. július 1-jétõl kezdõdõen három-, illetve ötéves idõtartamra szól.

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata:
– a tanszék munkájának koordinálása,
– a tanszék képviselete az intézményen belül és külsõ intézmények felé,
– az oktatás tartalmi fejlesztése,
– hatékony közremûködés az oktatás-kutatás anyagi feltételeinek megteremtésében,
– a tanszék személyi feltételeinek biztosítása, arányban a tanszéken felmerülõ feladatokkal.

Pályázhatnak egyetemi tanárok vagy docensek, akik az alábbi követelményeknek megfelelnek:
– legalább tízéves egyetemi oktatási gyakorlat,
– angolnyelv-ismeret,
– a kar követelményrendszerében a vezetõ oktatók-kutatók számára meghatározott tudományos tevékenység,
– a tanszék által gondozott tantárgyak legalább egyikének teljes körû oktatása magyar és idegen nyelven,
– szakmai elismertség az oktatott tárgyakhoz kapcsolódó nemzetközi fórumokon.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– eddigi szakmai munkájának részletes leírását,
– szakmai, oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tanácskozásokon megtartott elõadásainak jegyzékét, hazai
és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– vezetõi, oktatói, tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, személyi adatlapot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk jegyzékét,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve belsõ pályázó esetén az arról kiállított igazolást,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.
A pályázatok beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap. A pályázatokat a SZIE
Állatorvos-tudományi Kar dékánjának kell benyújtani 5 példányban. Cím: SZIE Állatorvos-tudományi Kara 1078 Bu-
dapest, István u. 2. Telefon: 478-4104.

Gazdasági fõigazgatói megbízás ellátására

A megbízás 2008. július 1-jétõl 2012. június 30-ig, négyéves idõtartamra szól.

A gazdasági fõigazgató feladata lesz az egyetem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása, a
felsõoktatásról szóló – többször módosított – 2005. évi CXXXIX. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata szerint, továbbá
– az egyetem (gazdálkodási szabályzatában meghatározott) gazdasági szervezetének irányítása,
– aktív és kezdeményezõ részvétel az egyetemi vezetésben: megjeleníti az intézmény gazdasági, gazdálkodási érdekeit,
hatékony és korszerû mûködési formákat dolgoz ki és vezet be a szakterületen,
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– irányítja és szervezi az egyetem gazdálkodását és gazdasági ügyvitelét,
– közvetlenül irányítja a gazdasági fõigazgatóság munkáját,
– felelõs az egyetem vagyongazdálkodásáért, felügyeli a fejlesztéseket, beruházásokat, felújításokat, gondoskodik az in-
gatlanok ésszerû hasznosításáról,
– szakmailag felügyeli az oktatási és más szervezeti egységek gazdasági, pénzügyi, számviteli munkáját, ellenõrzi ezzel
kapcsolatos tevékenységüket.

A gazdasági fõigazgató feladatát az intézmény rektorának közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû végzettség és közgazdasági, illetve pénzügyi vagy számviteli szakképzettség,
– a 2000. évi C. törvény 151. § (3)–(5) bekezdésében elõírtak szerint, valamint a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletnek
megfelelõen kiadott engedély a tevékenység ellátására,
– vezetési tapasztalat és többéves költségvetési gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatát,
– az egyetem gazdálkodásával kapcsolatos koncepcióját és a pénzügyi-gazdasági szervezet vezetésére vonatkozó gon-
dolatait, munkatervét (2-3 oldalban összegezve),
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre
jogosult bizottság és testületek megismerik.

A pályázatot a Szent István Egyetem rektorának címezve (2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.) kell benyújtani 1 példány-
ban (az önéletrajzot, a koncepciót és a mellékletek felsorolását elektronikusan is palinkas.istvanne@fh.szie.hu e-mail
címre) az Oktatási Közlönyben történt megjelenéstõl számított 30 napon belül. A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat a
Szent István Egyetem gazdasági fõigazgatói megbízatására”.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást dr. Pálinkás Istvánné személyzeti osztályvezetõ ad. Telefon: (28) 522-002. A pályá-
zó kérésére, elõzetes idõpont-egyeztetés szerint 30-40 perces interjúlehetõséget biztosítunk az egyetem rektorával.

Dr. Solti László s. k.,
rektor

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
Szociális Munka és Diakóniai Intézete
pályázatot hirdet
adjunktusi állások betöltésére az alábbi területeken:

– szociális munka
– szociológia/társadalomismeret
– szociálpolitika
– jog és igazgatás

Az adjunktusok feladata:
– a meghatározott tudományterületek elméleti, gyakorlati és tantárgy-pedagógiai anyagának oktatása,
– részvétel a szigorlativizsga- és záróvizsga-bizottságokban,
– konzulensi feladatok ellátása a szakdolgozatokkal kapcsolatban,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában.

Pályázati feltételek:
– doktori (PhD) vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– egyházi kötõdés.
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A pályázathoz mellékelten csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettségeket igazoló okleveleket,
– tudományos fokozat igazolását,
– tudományos munkák jegyzékét.

Az álláshelyre pályázhatnak, akik megfelelnek az egyetem SzMSz-ében megfogalmazott, a fõiskolai docensekkel szem-
ben támasztott követelményeknek. Szakmai elõrelépési lehetõség biztosított: docensi és vezetõ oktatói megbízás. Elõny-
ben részesül az a pályázó, aki több terület oktatását is tudja vállalni.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályai szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtást követõ 60 napon belül történik.
A pályázat benyújtási helye: Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala (1091 Budapest, Kálvin tér 9.). A pá-
lyázatot három példányban kell benyújtani.

Pedagógiai Intézetbe
adjunktusi állások betöltésére az alábbi területeken:

– technika és tantárgy-pedagógia
– testnevelés és tantárgy-pedagógia
– matematika/informatika és tantárgy-pedagógia
– természetismeret és tantárgy-pedagógia

Az adjunktusok feladata:
– a meghatározott tudományterületek elméleti, gyakorlati és tantárgy-pedagógiai anyagának oktatása,
– részvétel a szigorlativizsga- és záróvizsga-bizottságokban,
– konzulensi feladatok ellátása a szakdolgozatokkal kapcsolatban,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában.

Pályázati feltételek:
– doktori (PhD) vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– egyházi kötõdés.

A pályázathoz mellékelten csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettségeket igazoló okleveleket,
– tudományos fokozat igazolását,
– tudományos munkák jegyzékét.

Az álláshelyre pályázhatnak, akik megfelelnek az egyetem SzMSz-ében megfogalmazott, a fõiskolai docensekkel szem-
ben támasztott követelményeknek. Szakmai elõrelépési lehetõség biztosított: docensi és vezetõ oktatói megbízás. Elõny-
ben részesül az a pályázó, aki több terület oktatását is tudja vállalni.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályai szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtást követõ 60 napon belül történik.
A pályázat benyújtási helye: Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala (1091 Budapest, Kálvin tér 9.). A pá-
lyázatot három példányban kell benyújtani.

docensi állások betöltésére az alábbi területeken:

– technika és tantárgy-pedagógia
– testnevelés és tantárgy-pedagógia
– matematika/informatika és tantárgy-pedagógia
– természetismeret és tantárgy-pedagógia
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A docensek feladata:
– a meghatározott tudományterületek elméleti, gyakorlati és tantárgy-pedagógiai anyagának oktatása,
– tudományos munka végzése, eredményeinek közzététele,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában,
– doktorjelöltek, tanársegédek, adjunktusok munkájának irányítása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori (PhD) vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– alkalmasság vezetõi feladatok ellátására,
– legalább 8 év eredményes oktatói mûködés,
– egyházi kötõdés.

A pályázathoz mellékelten csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettségeket igazoló okleveleket,
– tudományos fokozat igazolását,
– tudományos munkák jegyzékét.

Az álláshelyre pályázhatnak, akik megfelelnek az egyetem SzMSz-ében megfogalmazott, a fõiskolai docensekkel szem-
ben támasztott követelményeknek. Elõnyben részesül az a pályázó, aki több terület oktatását is tudja vállalni.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályai szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtást követõ 60 napon belül történik.
A pályázat benyújtási helye: Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala (1091 Budapest, Kálvin tér 9.). A pá-
lyázatot három példányban kell benyújtani.

Szociális Munka és Diakóniai Intézete
pályázatot hirdet
docensi állások betöltésére az alábbi területeken:
– szociális munka
– szociológia/társadalomismeret
– szociálpolitika
– jog és igazgatás

A docensek feladata:
– a meghatározott tudományterületek elméleti, gyakorlati és tantárgy-pedagógiai anyagának oktatása,
– tudományos munka végzése, eredményeinek közzététele,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában,
– doktorjelöltek, tanársegédek, adjunktusok munkájának irányítása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori (PhD) vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– alkalmasság vezetõi feladatok ellátására,
– legalább 8 év eredményes oktatói mûködés,
– egyházi kötõdés.

A pályázathoz mellékelten csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettségeket igazoló okleveleket,
– tudományos fokozat igazolását,
– tudományos munkák jegyzékét.
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Az álláshelyre pályázhatnak, akik megfelelnek az egyetem SzMSz-ében megfogalmazott, a fõiskolai docensekkel szem-
ben támasztott követelményeknek. Elõnyben részesül az a pályázó, aki több terület oktatását is tudja vállalni.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályai szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtást követõ 60 napon belül történik.
A pályázat benyújtási helye: Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala (1091 Budapest, Kálvin tér 9.). A pá-
lyázatot három példányban kell benyújtani.

Docensi állás betöltésére az alábbi területeken:

– szociális munka
– szociológia/társadalomismeret
– szociálpolitika

A docens feladata:
– a meghatározott tudományterületek elméleti, gyakorlati és tantárgy-pedagógiai anyagának oktatása,
– tudományos munka végzése, eredményeinek közzététele,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában,
– doktorjelöltek, tanársegédek, adjunktusok munkájának irányítása,
– szakfelelõsi, intézetvezetõi feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– doktori (PhD) vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– alkalmasság vezetõi feladatok ellátására,
– legalább 8 év eredményes oktatói mûködés,
– egyházi kötõdés.

A pályázathoz mellékelten csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettségeket igazoló okleveleket,
– tudományos fokozat igazolását,
– tudományos munkák jegyzékét.

Az álláshelyre pályázhatnak, akik megfelelnek az egyetem SzMSz-ében megfogalmazott, a fõiskolai docensekkel szem-
ben támasztott követelményeknek. Elõnyben részesül az a pályázó, aki több terület oktatását is tudja vállalni.

A kinevezés határozatlan idõre szól.
A bérezés a hatályos jogszabályok és az egyetem szabályai szerint történik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálása a benyújtást követõ 60 napon belül történik.
A pályázat benyújtási helye: Károli Gáspár Református Egyetem Rektori Hivatala (1091 Budapest, Kálvin tér 9.). A pá-
lyázatot három példányban kell benyújtani.

Dr. Szûcs Ferenc s. k.,
rektor

7. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 739



A TOMORI PÁL FÕISKOLA
pályázatot hirdet
Bölcsészettudományi Tanszékére
fõiskolai tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata a tanszék oktatási-kutatási feladatainak végzése mellett a tanszékvezetõi felada-
tok ellátása is. Az oktatási feladatok végzése körében feladata elõadások, szemináriumok tartása bölcsészettudományi,
valamint a közgazdaság-tudomány és a bölcsészettudomány interdiszciplinaritását átfedõ tudományterületek tárgyaiból.
Feladata továbbá a tanszék oktató- és kutatómunkájának szervezése, vezetése, nemzetközi kapcsolatainak ápolása.
Szakdolgozati konzultációkat tart, irányítja a tanszék TDK-munkáját.

A pályázónak rendelkeznie kell PhD fokozattal bölcsészettudomány tudományágban, felsõfokú nyelvvizsgával, elismert
szakmai és publikációs tevékenységgel, valamint legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlattal. A pályázat elbírálásánál
elõnyben részesül a gyakorlati szférában szerzett tapasztalat.
A pályázatokat 2 példányban a következõ címre kérjük beküldeni: Tomori Pál Fõiskola Rektori Hivatala 6300 Kalocsa,
Szent István király út 2–4.

Benyújtási határidõ: 2008. március 31.
Az elbírálást követõen a pályázókat írásban értesítjük legkésõbb 2008. május 31-ig.
További felvilágosítás a rektortól kérhetõ a rektorihivatal@tpfk.hu címen vagy a (78) 564-600-as telefonszámon.

Tóth Péter s. k.,
fõtitkár

A MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FÕISKOLÁJA
pályázatot hirdet
vezetõ oktatói (fõiskolai tanári) állásokra

A fõiskolai tanári kiírás területei:
– számvitel
– vezetéstudományok

A fõiskolai tanári munkakörben történõ alkalmazás, kinevezés feltételei:
– rendelkezzék doktori [PhD vagy CSc (kandidátusi)] fokozattal,
– legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának ve-
zetésére,
– tudjon idegen nyelven elõadást tartani,
– rendelkezzék szakmai és felsõoktatási gyakorlattal,
– szakterületének átfogó, nemzetközi összehasonlításban is értékelõ ismerete,
– az önálló jegyzetekben, tankönyvekben, szakkönyvekben is testet öltõ publikációs tevékenység.

A vezetõ oktatói pályázatnak tartalmaznia kell:
– személyi adatait,
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatának, idegennyelv-tudásának, szakmai és egyéb elismeréseinek megjelölését,
– szakmai, illetõleg oktatási és tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, valamint szakmai szervezetekben végzett munkáját, eredményeit,
– munkakörének betöltéséhez elvárt bérigényét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, a tudományos fokozatot, az egyetemi, fõiskolai besorolást, illetõleg az idegennyelv-tudást tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített testületek megismerhetik.
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A vezetõ oktatói kinevezések határozatlan idõre szólnak.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani két példányban, zárt bo-
rítékban a fõiskola rektorának címezve: Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája, 2801 Tatabánya, Stúdium tér, Pf. 181.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Kandikó József rektor ad.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat vezetõ oktatói állásra”.

Székelyudvarhelyi Képzési Központba
vezetõ oktatói (fõiskolai tanári, fõiskolai docensi) állásokra

A fõiskolai tanári és docensi kiírás területei:
– pénzügy
– kereskedelem, marketing
– regionális fejlesztés
– mûszaki alapozó és szaktárgyak

A fõiskolai tanári munkakörben történõ alkalmazás, kinevezés feltételei:
– rendelkezzék doktori [PhD vagy CSc (kandidátusi)] fokozattal,
– alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának ve-
zetésére,
– tudjon idegen nyelven elõadást tartani,
– rendelkezzék szakmai és felsõoktatási gyakorlattal,
– szakterületének átfogó, nemzetközi összehasonlításban is értékelõ ismerete,
– az önálló jegyzetekben, tankönyvekben, szakkönyvekben is testet öltõ publikációs tevékenység.

A fõiskolai docensi munkakörben történõ alkalmazás, kinevezés feltételei:
– rendelkezzék doktori fokozattal,
– legyen alkalmas a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
– rendelkezzék szakmai és felsõoktatási gyakorlattal,
– alaposan ismerje szakterületét és a hozzá tartozó hazai és nemzetközi szakirodalmat,
– színvonalas elõadói felkészültséggel, önálló tananyag-készítési készséggel, szakmai publikációkkal rendelkezzen,
– legalább egy idegen nyelvbõl államilag elismert C típusú középfokú, illetve azzal egyenértékû nyelvvizsgával rendel-
kezzen és tudjon idegen nyelven gyakorlatot vezetni.

A vezetõ oktatói pályázatnak tartalmaznia kell:
– személyi adatait,
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatának, idegennyelv-tudásának, szakmai és egyéb elismeréseinek megjelölését,
– szakmai, illetõleg oktatási és tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, valamint szakmai szervezetekben végzett munkáját, eredményeit,
– munkakörének betöltéséhez elvárt bérigényét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, a tudományos fokozatot, az egyetemi, fõiskolai besorolást, illetõleg az idegennyelv-tudást tanúsító ok-
iratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített testületek megismerhetik.

A vezetõ oktatói kinevezések határozatlan idõre szólnak.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 60 napon belül kell benyújtani két példányban, zárt bo-
rítékban a fõiskola rektorának címezve: Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája, 2801 Tatabánya, Stúdium tér, Pf. 181.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Kandikó József rektor ad.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat vezetõ oktatói állásra”.

Dr. Kandikó József s. k.,
rektor
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AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Anglisztika Tanszékén
két fõiskolai tanári állásra

Az egyik fõiskolai tanár feladata az angol irodalomtörténet és irodalomtudomány területén elõadások tartása, fõiskolai
hallgatók OTDK-s és országos versenyekre való felkészítése. Irodalomelméleti kutatási területén folyamatos publikálás,
részvétel a hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, a nemzetközi kapcsolatok építésében. Feladata továbbá új
tantervi programok kidolgozása, oktatásszervezés, tehetséggondozás.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal és többéves felsõoktatási gyakorlattal kell ren-
delkeznie.

A kinevezésre kerülõ másik fõiskolai tanár feladata az angol nyelvészet és nyelvtudomány területén elõadások tartása,
eredményes tehetséggondozói tevékenység. Oktatási tudományterületének megfelelõ folyamatos kutatómunka, annak
publikálása, részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon. Oktató- és kutatómunkája mellett részt kell vennie az intéz-
mény és a tanszék oktatásszervezési és kulturális életében.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal és többéves felsõoktatási gyakorlattal kell ren-
delkeznie.

Magyar Nyelvi Tanszéken
fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz mondattani, szövegtani, retorikai, stilisztikai elõadások és gyakorlatok
tartása, a lexikográfiai szakirány tantárgyainak oktatása. Részvétel a tanszék kutatómunkájában, az alkalmazott nyelvé-
szeti kutatások irányítása, a tudományos diákköri tevékenység elõsegítése. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: lexi-
kográfiai, szótárszerkesztõi gyakorlat, tapasztalat a kétnyelvûségi vizsgálatok végzésében.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, több évtizedes felsõoktatási oktatói gyakorlattal, tudományos foko-
zattal, kiterjedt kutatási és publikációs tevékenységgel kell rendelkeznie.

TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR
Pszichológia Tanszékén
fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz a pszichológia tárgyak elméleti oktatása, tréningek vezetése az alap- és
mesterképzésben, valamint a posztgraduális képzésekben. A pszichológia tudományterületéhez kapcsolódó alap- és al-
kalmazott kutatások folytatása, vezetése, nemzetközi projektekben való részvétel, folyamatos publikációs tevékenység.
Képzésfejlesztési feladatokban és pályázatokban való aktív részvétel, tudományos közéleti tevékenység.

A pályázónak pszichológus oklevéllel és szakpszichológusi képesítéssel, tudományos fokozattal és legalább tízéves fel-
sõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Információtechnológia Tanszékén
fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz a Bevezetés a számítógépi grafika, a Komputeralgebra, az Algoritmu-
sok és adatszerkezete, a Programozási nyelvek, a Bevezetés az informatikába, az Alkalmazói ismeretek és az Infotechno-
lógia címû tárgyak oktatása, valamint tantárgyfelelõsi feladatok ellátása. Emellett kutatásokat és publikációs tevékeny-
séget kell folytatnia a számítógépi grafika, az informatika oktatásának módszertani kérdései témákban, ezeken a terüle-
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teken foglalkoznia kell a tehetséggondozással is (szakdolgozatok, TDK-dolgozatok, hallgatói kutatási projektek vezeté-
se). Feladata továbbá a Cisco Networking Academy program lokális akadémiájának vezetése (main contact), részvétel a
hazai és nemzetközi konferenciákon.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal és legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal
kell rendelkeznie.

Matematika Tanszéken
fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz a matematika szakos tanárjelöltek módszertani, metodikai oktatásának
vezetése, a gyakorlati képzésük megszervezése. A módszertani jellegû témák mellett a matematika más szakterületein is
kell oktatási tevékenységet végeznie. Feladata továbbá a tanszék tehetséggondozó tevékenységének szervezése.
Tudományos munkájában elsõsorban a metodikai témákat és választott szakterületi témákat kell mûvelnie, eredményeit
nemzetközi és hazai szaklapokban publikálni és konferenciákon elõadni.
A pályázónak szakirányú egyetemi végzettséggel, módszertani-tehetséggondozási témában szerzett PhD fokozattal,
közoktatási és legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal kell rendelkeznie.

Testkultúra-Elmélet Tanszéken
fõiskolai tanári állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai tanár feladata lesz a Testnevelés-elmélet, a Rekreáció, a Gimnasztika, valamint a Sport-
torna tantárgyak elméletének és gyakorlatának oktatása. Hatékony közremûködés a Testkultúra-elméleti Tanszék okta-
tói és kutatói munkájában, annak irányításában, a hazai és külföldi szakmai, illetve tudományos partnerkapcsolatainak
gondozásában. A hazai testkulturális szakemberképzés irányító testületeinek munkájában való aktív részvétel. A cselek-
véstanulással, a rekreációval, a sportszaknyelvvel kapcsolatos színvonalas kutatómunka végzése.
A pályázónak felsõoktatási testkulturális (lehetõleg testnevelõ tanári és szakedzõi) egyetemi végzettséggel, tudományos
minõsítéssel és legalább 15 éves felsõoktatási elméleti és gyakorlati jellegû oktatási tapasztalattal kell rendelkeznie.

Valamennyi pályázat esetén a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben és a fõiskola oktatói és kutatói kö-
vetelményrendszerében foglaltaknak.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) kell benyújtani a megjelenéstõl számí-
tott 30 napon belül két eredeti példányban.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– szakmai önéletrajzot,
– személyi adatlapot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázók anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bizottságok
és testületek megismerhetik.

A pályázatokkal kapcsolatosan bõvebb felvilágosítást a fõiskola Humán Erõforrások Osztályának vezetõje ad, telefon:
(36) 520-426, és itt szerezhetõ be a pályázatokhoz szükséges személyi adatlap is.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor
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A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
az alábbi fõiskolai tanári állások betöltésére

TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Neveléstudományi Tanszékére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a vezetõ oktatói feladatok ellátása, a tanszék oktatáselméleti, szakmódszertani
oktatói tevékenységének ellátása, tananyagfejlesztés, az intézet kutatómunkájában való aktív részvétel, a hallgatók kuta-
tási tevékenységének fejlesztése, diákköri munkájának irányítása.

A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kandidátusi tudományos fokozat, oktatáselméleti területen
szerzett oktatói tapasztalat, aktív nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola
foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.

VEZETÉS ÉS VÁLLALKOZÁSTUDOMÁNYI INTÉZET
Vállalkozástudományi Tanszékére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a vállalkozástudományi tantárgycsoport elõadásainak és gyakorlatainak tartása,
vezetõ oktatói feladatok ellátása, a tanszék oktatáselméleti, szakmódszertani oktatói tevékenységének ellátása, tan-
anyagfejlesztés, az intézet kutatómunkájában való aktív részvétel, a hallgatók kutatási tevékenységének fejlesztése, di-
ákköri munkájának irányítása.

A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kandidátusi tudományos fokozat, oktatáselméleti területen
szerzett oktatói tapasztalat, aktív nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola
foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.

Vállalkozástudományi Tanszékére

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata: a vezetés- és szervezéstudományi tantárgycsoport elõadásainak és gyakorlatai-
nak tartása, vezetõ oktatói feladatok ellátása, a tanszék oktatáselméleti, szakmódszertani oktatói tevékenységének ellátá-
sa, tananyagfejlesztés, az intézet kutatómunkájában való aktív részvétel, a hallgatók kutatási tevékenységének fejleszté-
se, diákköri munkájának irányítása.

A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kandidátusi tudományos fokozat, oktatáselméleti területen
szerzett oktatói tapasztalat, aktív nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola
foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vonatkozó követelményeknek.

INFORMATIKAI INTÉZET
Információtechnológiai Tanszékére
fõiskolai tanári vagy fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár vagy fõiskolai docens feladata: a programozási nyelvek, szoftvertechnológia tantárgycso-
port elõadásainak megtartása, tantárgyfelelõsi és vezetõ oktatói feladatok ellátása, a tanszék oktatáselméleti, szakmód-
szertani oktatói tevékenységének ellátása, tananyagfejlesztés, az intézet kutatómunkájában való aktív részvétel, a hall-
gatók kutatási tevékenységének fejlesztése, diákköri munkájának irányítása.

A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kandidátusi tudományos fokozat, oktatáselméleti területen
szerzett oktatói tapasztalat, aktív nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola
foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vagy fõiskolai docensekre vonatkozó követelmé-
nyeknek.
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Informatikai Rendszerek Tanszékére
fõiskolai tanári vagy fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár vagy fõiskolai docens feladata: az információrendszerek fejlesztése, alkalmazott informa-
tikai rendszerek tantárgycsoport területén tantárgyfelelõsi, elõadói és vezetõ oktatói feladatok ellátása, a tanszék oktatás-
elméleti, szakmódszertani oktatói tevékenységének ellátása, tananyagfejlesztés, az intézet kutatómunkájában való aktív
részvétel, a hallgatók kutatási tevékenységének fejlesztése, diákköri munkájának irányítása.

A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kandidátusi tudományos fokozat, oktatáselméleti területen
szerzett oktatói tapasztalat, aktív nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola
foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vagy fõiskolai docensekre vonatkozó követelmé-
nyeknek.

Számítástudományi Tanszékére
fõiskolai tanári vagy fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár vagy fõiskolai docens feladata: jelek és rendszerek, rendszerszimuláció vagy számítástu-
domány területén elõadások és gyakorlatok tartása, tantárgyfelelõsi és vezetõ oktatói feladatok ellátása, a tanszék okta-
táselméleti, szakmódszertani oktatói tevékenységének ellátása, tananyagfejlesztés, az intézet kutatómunkájában való
aktív részvétel, a hallgatók kutatási tevékenységének fejlesztése, diákköri munkájának irányítása.

A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kandidátusi tudományos fokozat, oktatáselméleti területen
szerzett oktatói tapasztalat, aktív nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola
foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vagy fõiskolai docensekre vonatkozó követelmé-
nyeknek.

Számítógéprendszerek és Irányítástechnika Tanszékére
fõiskolai tanári vagy fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár vagy fõiskolai docens feladata: villamosságtan, digitális technika tárgyak területén elõ-
adások és gyakorlatok tartása, tantárgyfelelõsi és vezetõ oktatói feladatok ellátása, a tanszék oktatáselméleti, szakmód-
szertani oktatói tevékenységének ellátása, tananyagfejlesztés, az intézet kutatómunkájában való aktív részvétel, a hall-
gatók kutatási tevékenységének fejlesztése, diákköri munkájának irányítása.

A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kandidátusi tudományos fokozat, oktatáselméleti területen
szerzett oktatói tapasztalat, aktív nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola
foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vagy fõiskolai docensekre vonatkozó követelmé-
nyeknek.

Fõiskolai tanári vagy fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai tanár vagy fõiskolai docens feladata: intelligens rendszerek, robottechnika tárgyak vagy mérés-
és irányítástechnika, folyamatirányítás tárgyak területén elõadások és gyakorlatok tartása, tantárgyfelelõsi és vezetõ ok-
tatói feladatok ellátása, a tanszék oktatáselméleti, szakmódszertani oktatói tevékenység ellátása, tananyagfejlesztés, az
intézet kutatómunkájában való aktív részvétel, a hallgatók kutatási tevékenységének fejlesztése, diákköri munkájának
irányítása.

A pályázat feltétele: a szakterületnek megfelelõ PhD- vagy kandidátusi tudományos fokozat, oktatáselméleti területen
szerzett oktatói tapasztalat, aktív nyelvtudás. A pályázó feleljen meg a felsõoktatási törvény és a Dunaújvárosi Fõiskola
foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt fõiskolai tanárokra vagy fõiskolai docensekre vonatkozó követelmé-
nyeknek.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megpályázott állás közlöny szerinti pontos megnevezését,
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az utóbbi 10 évben megjelent, a pályázat szempontjából legfontosabbnak tartott 10 publikációt és bibliográfiai adatot,
illetve az utóbbi 10 év legfontosabbnak tartott alkotásainak kellõ részletezettségû dokumentációját,
– iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy idegen nyelven is képes elõadás tartására,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázatot az elõírt mellékletekkel a pályázati hirdetmény közzétételétõl számított 30 napon belül 3 példányban kell
benyújtani a Dunaújvárosi Fõiskola rektorának címezve (2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a, 142. iroda). Részletes
felvilágosítást és pályázati anyagot Tajcsnek Mónika személy- és munkaügyi elõadó ad. [Humánerõforrás Igazgatóság
142. iroda, telefon: (25) 551-276].

Dr. Bognár László s. k.,
rektor

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI ÉS GAZDÁLKODÁSI FAKULTÁS
Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetébe
fõiskolai tanári állás betöltésére

A fõiskolai tanár feladata:
– a vízszerzés és víztisztítás, a vízellátás, a víztisztító telepek és a települési vízgazdálkodás tantárgyak oktatása és fej-
lesztése,
– a tantárgyakhoz kapcsolódó szakterület kutatása, szakmai kapcsolatok kiépítése, az elméleti és gyakorlati tapasztala-
tok oktatásba történõ bevezetése,
– fiatal oktatók oktatási és tudományos munkájának irányítása,
– a fõiskolán folyó kutatási és fejlesztési pályázatokban való részvétel.

Pályázati feltételek: szakirányú mesterfokozat (egyetemi végzettség) és szakképzettség, elõadások tartására alkalmas
idegennyelv-ismeret, legalább nyolcéves felsõoktatási gyakorlat. A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvényben és az Eötvös József Fõiskola oktatói követelményrendszerében rögzített követelményeknek.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.

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

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2008. szeptember 1.
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A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – három példányban
(egy eredeti, két másolat) kell prof. dr. Majdán János, az Eötvös József Fõiskola (6500 Baja, Szegedi út 2.) rektorához
benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Eötvös József Fõiskola Mûszaki és Gazdálkodási Fakultás Vízellátási és Kör-
nyezetmérnöki Intézet fõiskolai tanári állására”.

Prof. Dr. Majdán János 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, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ – több-
ször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a pályázati kiírásban feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

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

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

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

meg.

Rövidítések:

Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
szgy: szakmai gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
vpr: vezetési program
v: végzettség
om: oklevél másolat
b: erkölcsi bizonyítvány
ön: önéletrajz
f: felvilágosítás
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetõi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
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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 XII. kerület
Hegyvidék Önkor-
mányzata
1126 Budapest,
Böszörményi út 23/25.
Tel.: 224-5929
Fax: 356-5846

KIMBI Óvoda
1121 Budapest,
Tállya u. 22.
Óvodavezetõ

Táltos Óvoda
1124 Budapest,
Lejtõ u. 41.
Óvodavezetõ

Orbánhegyi Óvoda
1126 Budapest,
Orbánhegyi út 3/a
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre,
2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
Csatolandó hiteles om. és adat-
védelmi nyilatkozat is.
Pc-f: Polgármesteri Hivatal Ok-
tatási és Közmûvelõdési Iroda
Tel.: 224-5940

László Gyula Gimnázi-
um, Általános Iskola és
Óvoda
1157 Budapest,
Kavicsos köz 4.
Tel.: 418-2043
Fax: 414-0365
e-mail:
laszlogy@t-online.hu

Óvodai intézmény-
egységvezetõ
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi vagy felsõfokú
szakirányú v., legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. jún.
30-ig szól.
Pc.: Bäckné Kremm Andrea el-
nök-igazgató.

Esztergom Város Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Tel.: (33) 542-000
e-mail:
varoshaza@eszter-
gom.hu

Honvéd Utcai Óvoda
2500 Esztergom,
Honvéd u. 18–25.
Tel.: (33) 413-964
Óvodavezetõ

Szentgyörgymezei
Óvoda
2500 Esztergom,
Rényi R. utca 2/a
Tel.: (33) 411-026
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., 5 év óvodape-
dagógusi gyakorlat.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A vezetõi megbízás 5 évre,
2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Pc: Polgármesteri Hivatal (zárt
borítékban „Intézményvezetõi
pályázat” feltüntetésével)
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Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlése
2030 Érd,
Alsó u. 1.
Tel.: (23) 522-300
Fax: (23) 522-375
e-mail:
faykissne@erd.hu

Kisfenyves Óvoda
2030 Érd,
Erkel u. 4.
Óvodavezetõ

Tusculanum Óvoda
2030 Érd,
László tér 1.
Óvodavezetõ

7. Számú Óvoda
2030 Érd,
Bem tér 1.

Felsõfokú szakirányú v.,
legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy közoktatási
vezetõi v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ közgyûlés idõ-
pontja.
Pc: Önkormányzat Humánpoliti-
kai Iroda
2030 Érd, Alsó u. 3.
(3 példányban)

Gyömöre Község Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete
9124 Gyömöre,
Rózsa F. u. 9.
Tel.: (96) 561-030
Fax: (96) 561-301
Mobil: 06 (20)
341-7535
e-mail:
hivatal@gyomore.hu

Gyûr Menti Települé-
sek Óvodatársulása
Óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú v.,
5 év óvodában, óvoda-
pedagógusi munkakör-
ben eltöltött szgy.

ÁEI: azonnal.
A kinevezés 5 évre szól, 3 hónap
próbaidõ.
Pehi: benyújtási határidõt követõ
testületi ülés.
A pályázat elbírálója a Társult
Önkormányzatok Képviselõ-tes-
tületei
Pc: Németh Csaba polgármester
(zárt borítékban, 1 példányban,
„óvodavezetõ” megjelöléssel.)

Gyöngyös Város Ön-
kormányzata
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 13.
Tel.: (37) 510-350
Fax: (37) 510-348
e-mail: human@
hivatal.gyongyos.hu

Gyöngyös Város Óvo-
dái
3200 Gyöngyös,
Platán u. 1/3.
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi fõis-
kolai v., szakképzettség,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Csatolandó a közjegyzõ által hi-
telesített om. is.
Pc: Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményi és Humán Kapcsolatok
Igazgatósága

Sajóvárkonyi Általános
Mûvelõdési Központ
3600 Ózd,
Mekcsey út 205.

Sajóvárkonyi ÁMK
Tétény Úti Óvodája
Óvodavezetõ

Óvónõképzõ fõiskolai
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: ÁMK igazgató

Jereváni Kék Óvoda
9400 Sopron,
Soproni Horváth József
u. 4.
Tel.: (99) 312-580
e-mail: kekovi@mail.
datanet.hu

Dajka (közalkalmazotti
jogviszony keretében)
(gyermekgondozási fel-
adatok, takarítás, mo-
sás, vasalás, konyhai
feladatok, gyermekfel-
ügyelet)

Egészségügyi alkalmas-
ság, minimum szakmun-
kás vagy TOKJ. szerinti
dajkaképesítés

ÁEI: az elbírálást követõen 3 hó-
nap próbaidõ kikötésével, két-
mûszakos munkarendnek
megfelelõen.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 10 napon belül.
Pc: Csordás Istvánné
óvodavezetõ
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Kõrösi Csoma Sándor
Utcai Óvoda
2700 Szombathely,
Kõrösi Cs. S. u. 7.
Tel./fax: (94) 501-580
e-mail:
szep.marianna@int.
szombathely.hu

Dajka OKJ-s dajkaképzõ szak-
képesítés/vagy folya-
matban lévõ dajkaképzõ
szakképesítés.

Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 15. nap. A közalkalma-
zotti munkaviszony idõtartama:
határozatlan idejû, 3 hónap pró-
baidõ.
Pc: Andrásiné Szép Marianna
óvodavezetõ

Iskolaigazgató

Budapest XII. kerület
Hegyvidék Önkor-
mányzata
1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.
Tel.: 224-5929
Fax: 356-5846

Arany János Általános
Iskola és Gimnázium
1124 Budapest,
Meredek u. 1.
Igazgató

Virányos Általános Is-
kola
1125 Budapest,
Virányos út 48.
Igazgató

Városmajori Gimnázi-
um, Módszertani Infor-
mációs Felnõttképzési
Továbbképzõ és Vizs-
gaközpont
1122 Budapest,
Városmajori u. 71.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év szgy.

Fõiskolai v. egyetemi
szintû tanári v. és szak-
képzettség, legalább
5 év szgy.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
Csatolandó hiteles om. és adat-
védelmi nyilatkozat is.
Pc-f: Polgármesteri Hivatal Ok-
tatási és Közmûvelõdési Iroda
Tel.: 224-5940

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 10 évre, 2018. júl.
31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90. nap.
Csatolandó hiteles om. és adat-
védelmi nyilatkozat is.
Pc-f: Polgármesteri Hivatal Ok-
tatási és Közmûvelõdési Iroda
Tel.: 224-5940

Bárczi Gusztáv Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Igazgatótanácsa
4024 Debrecen,
Budai Ézsaiás u. 2.
Tel.: (52) 349-064
Fax: (52) 531-690
e-mail: barczi@barczi-
debr.sulinet.hu

Értelmi fogyatékos ta-
nulókat nevelõ-oktató
szakiskola
Igazgató

Oligofrénpedagógia sza-
kos gyógypedagógiai ta-
nár, vagy tanulásban
akadályozottak pedagó-
giája szakos gyógypeda-
gógus és legalább 5 év
szgy. az adott munkate-
rületen.
Elõny: közoktatási szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 5 évre 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 12.
Pc: Szabó Imre elnök-igazgató
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Esztergom Város Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete
2500 Esztergom,
Széchenyi tér 1.
Tel.: (33) 542-000
e-mail:
varoshaza@eszter-
gom.hu

Dobó Katalin Gimnázi-
um
2500 Esztergom,
Bánomi út 8.
Tel.: (33) 411-711
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v., 5 év pedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A vezetõi megbízás 5 évre,
2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Pc: Polgármesteri Hivatal (zárt
borítékban „Intézményvezetõi
pályázat” feltüntetésével)

Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlése
2030 Érd,
Alsó u. 1.
Tel.: (23) 522-300
Fax: (23) 522-375
e-mail:
faykissne@erd.hu

Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola
2030 Érd,
Túr u. 5–7.
Igazgató

Teleki Sámuel Általá-
nos Iskola
2030 Érd,
Törökbálinti út 1.
Igazgató

Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola
2030 Érd,
Gárdonyi G. u. 1/b
Igazgató

Bolyai János Általános
Iskola
2030 Érd,
Erzsébet u. 24.
Igazgató

Vörösmarty Mihály
Gimnázium
2030 Érd,
Széchenyi tér 1.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy közoktatási
vezetõi v.

Egyetemi szakirányú v.,
legalább 5 év szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy közoktatási
vezetõi v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ közgyûlés idõ-
pontja.
Pc: Önkormányzat Humánpoliti-
kai Irodája 2030 Érd, Alsó u. 3.
(3 példányban)
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Gyõr-Moson-Sopron
Megye Közgyûlése
9021 Gyõr,
Árpád út 32.

Bárczi Gusztáv Óvoda,
Általános Iskola, Kész-
ségfejlesztõ Speciális
Szakiskola, Kollégium
és Különleges Gyer-
mekotthon
9023 Gyõr,
Bárczi G. u. 2.
Igazgató
Tel.: (96) 419-022

Tóth Antal Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Kollégium és Pedagó-
giai Szakszolgálat
9400 Sopron,
Tóth Antal u. 1.
(Hallássérülteket ne-
velõ-oktató intézmény)
Igazgató
Tel.: (99) 312-254

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 éves szgy.
Elõny: legalább 3 éves
oktatásban szerzett ve-
zetõi gyakorlat, pedagó-
gus-szakvizsga
keretében szerzett intéz-
mény-vezetõi szakkép-
zettség.

Szakirányú gyógypeda-
gógiai fõiskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: legalább 3 éves
oktatásban szerzett ve-
zetõi gyakorlat, pedagó-
gus-szakvizsga
keretében szerzett intéz-
mény-vezetõi szakkép-
zettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
A magasabb vezetõi megbízással
egyidejûleg felsõfokú végzettsé-
gû vagy felsõfokú szakmai képe-
sítést igénylõ munkakörben
történõ határozatlan idõre szóló
közalkalmazotti kinevezés.
Pehi: a beadási határidõt követõ
60. nap utáni elsõ közgyûlés.
Csatolandó hiteles om, szakmai
gyakorlatot igazoló hiteles om,
valamint adatvédelmi nyilatko-
zat is.
f: az önkormányzati hivatalnál
Tel.: (96) 522-262, (96) 522-214
Pc: a Közgyûlés elnöke
Tel.: (96) 522-201

Gyöngyös Város Ön-
kormányzata
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 13.
Fax: 37/510-348
e-mail: human@
hivatal.gyongyos.hu

Pátzay János Zeneisko-
la, Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
3200 Gyöngyös,
Szent Bertalan u. 11.
Igazgató

Az iskolában oktatott
mûvészeti tárgynak
megfelelõ fõiskolai
vagy egyetemi szintû ta-
nári képesítés, legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Csatolandó a közjegyzõ által hi-
telesített om. is.
Pc: Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményi és Humán Kapcsolatok
Igazgatósága
Tel.: (37) 510-350

Gyöngyös-Pálosvörös-
mart Intézményfenn-
tartó Társulás
3200 Gyöngyös,
Fõ tér 13.

II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola és Alap-
fokú Mûvészet-oktatási
Intézmény
3200 Gyöngyös,
Petõfi S. u. 2.
Igazgató

Arany János Általános
Iskola
3200 Gyöngyös,
Jeruzsálem u. 1.
Igazgató

Felsõvárosi Általános
Iskola
3200 Gyöngyös,
Martinovics u. 2.
Igazgató

Tanítói vagy az iskolá-
ban oktatott tantárgynak
vagy mûveltségi terület-
nek megfelelõ fõiskolai
vagy egyetemi szintû ta-
nári képesítés és leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Csatolandó a közjegyzõ által hi-
telesített om. is.
Pc: Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményi és Humán Kapcsolatok
Igazgatósága
Tel.: (37) 510-350
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Hernádnémeti Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Fax: (46) 594-227
e-mail: pmh.hernadne-
meti@
hernadktv.hu

Hernádnémeti Általá-
nos, Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Iskola
Igazgató

Felsõfokú pedagógus v.,
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 5 évre 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a beadási határidõ utáni
30. napot követõ képviselõ-tes-
tületi ülés.
Csatolandó közjegyzõ által hite-
lesített om is.
Pc-f: Orosz Zsolt polgármester
Tel.: (46) 594-220
(Pályázat a Hernádnémeti Álta-
lános, Magyar–Angol Két Taní-
tási Nyelvû és Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskola igazga-
tói álláshelyére megnevezéssel.)

Nagykörû Községi Ön-
kormányzat
5065 Nagykörû,
Május 1. út 1.
Tel.: (56) 494-001
Fax: (56) 494-351

Nagykörû–Kõtelek Ál-
talános Iskola és Mûvé-
szetoktatási Intézmény
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
eltöltött szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre
szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30 napon belül.
szl.
Pc-f.: dr. Veres Nándor polgár-
mester
Tel.: (56) 494-019
Lehetõséget biztosítanak az in-
tézmény megismerésére.

Okány Község Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete és
Sarkadkeresztúr Köz-
ség Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5534 Okány,
Kossuth u. 16.
Tel.: (66) 488-124
e-mail: polgarmes-
ter@okany.hu
5731 Sarkadkeresztúr,
Vörösmarty u. 7.

Okány–Sarkadkereszt-
úr Általános Iskola és
Óvoda
5534 Okány,
Kossuth u. 5–9.
Igazgató

Felsõfokú pedagógusi
v., legalább 5 év szgy.,
elõny: tanügyigazgatási
vagy közoktatás-vezetõi
szakvizsga, integrált in-
tézmény-vezetõi tapasz-
talat

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. jún.
30-ig szól.
Csatolandó hiteles om., korábbi
munkaviszonyokra vonatkozó
igazolás is, valamint adatvédel-
mi nyilatkozat.
vp.: 300 %.
Pc.-f: Fekete Zoltán polgármes-
ter (2 példányban, személyesen
vagy postai úton, a borítékra rá-
írandó: igazgatói pályázat)

Tolna Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése
7100 Szekszárd,
Szent István tér 11–13.

Sztárai Mihály Gimná-
zium
7130 Tolna,
Bajcsy Zs. u. 73.
Igazgató (magasabb ve-
zetõi beosztás a szakké-
pesítésének megfelelõ
tanári munkakör betöl-
tése mellett)

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
magyar állampolgárság.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ közgyûlés.
Csatolandó adatvédelmi nyilat-
kozat, valamint a korábbi mun-
kaviszonyokra vonatkozó
igazolások is.
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f: Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi és Intézmény-
fenntartó Osztályán
Tel.: (74) 505-628
Pc: a Közgyûlés elnöke („Igaz-
gatói pályázat” megjelöléssel)

Fejér Megye Közgyûlé-
se
8000 Székesfehérvár,
Szent István tér 9.

Szabolcs Vezér Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium
2490 Pusztaszabolcs,
Mátyás király út 20.
Igazgató

Dr. Entz Ferenc Mezõ-
gazdasági, Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2481 Velence,
Ország u. 19.
Igazgató

Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Szakközépiskola és
Kollégium
7000 Sárbogárd,
József A. út 4.
Igazgató

Egyetemen szerzett ta-
nári, vagy a képzés
szakirányának megfele-
lõ egyetemi és pedagó-
giai v., legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
Csatolandó hitelesített om., a pá-
lyázó személyi adatait is tartal-
mazó részletes szakmai ön. és
adatvédelmi nyilatkozat is.
szl.: nincs
f: a Fejér Megyei Önkormányzat
Önkormányzati és Intézmény-
igazgatási Irodája
Tel.: (22) 522-529
Fax: (22) 316-592
Pc: Közgyûlés elnöke

Szigethalom Város Ön-
kormányzat Képvise-
lõ-testülete
2315 Szigethalom,
Kossuth L. u. 10.
Tel.: (24) 403-656
Fax: (24) 514-800
e-mail: titkarsag@
szigethalom.hu

Szent István Általános
Iskola
2315 Szigethalom,
Szabadkai u. 64.
Igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú v., legalább
5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a képviselõ-testület 2008.
júniusi ülése.
Csatolandó adatvédelmi nyilat-
kozat is.
Pc: polgármester
(A pályázatra ráírandó: „Szent
István Általános Iskola igazgatói
pályázata”)

Pilisvörösvár Város
Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete
2085 Pilisvörösvár,
Bajcsy-Zs. tér 1.
Tel.: (26) 330-233/128
Fax: (26) 530-278

Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola
Pilisvörösvár
Igazgató

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagó-
gus-munkakör
betöltésére alkalmas –
szakirányú felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség, 10 év szgy.
Elõny: németnyelv-tu-
dás és pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap utáni képviselõ-testületi
ülés.
Magasabb vp.,
f: Kutasi Jánosné
Tel.: (26) 330-233/128, 129-es
mellék.

754 OKTATÁSI KÖZLÖNY 7. szám



1. 2. 3. 4.

Templom Téri Német
Nemzetiségi Nyelvok-
tató Általános Iskola,
Pilisvörösvár
Igazgató

Mûvészetek Háza,
Általános Mûvelõdési
Központ, Cziffra
György Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
Igazgató

Felsõfokú szakirányú
egyetemi vagy fõiskolai
v. és szakképzettség,
legalább 5 év szgy.
Elõny: szakvizsga, né-
metnyelv-tudás.

Pc: Gromon István polgármester
(2 példányban. A borítékra rá-
írandó: Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola, Pilisvörösvár
intézmény-vezetõi pályázata”,
valamint Templom Téri Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-
nos Iskola, Pilisvörösvár intéz-
ményvezetõi pályázata)

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30. nap utáni képviselõ-testületi
ülés.
f: Kutasi Jánosné
Tel.: (26) 330-233/128, 129-es
mellék.
Pc: Gromon István polgármester
(2 példányban. A borítékra rá-
írandó: „Mûvészetek Háza intéz-
ményvezetõi pályázat”)

Egyéb vezetõ

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása Kis-
térségi Hivatala
3780 Edelény,
István király útja 52.
Tel.: (48) 524-100
Fax: (48) 524-112
e-mail: kisterseg@
edeleny.hu

Nevelési Tanácsadó
Intézet
Igazgató

Szakirányú felsõfokú v.,
pszichológus és/vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés és a szak-
képesítésének megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy., kli-
nikai, pedagógiai vagy
tanácsadói szakvizsga
megléte.

ÁEI: a társulási tanács döntése
után azonnal.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtástól számított
60. nap.
Csatolandó a közjegyzõ által
hitelesített om is.
Pc: Edelény Város Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal,
Kistérségi Hivatal

Érd Megyei Jogú Város
Közgyûlése
2030 Érd,
Alsó u. 1.
Tel.: (23) 522-300
Fax: (23) 522-375
e-mail:
faykissne@erd.hu

Városi Nevelési
Tanácsadó
2030 Érd,
Csóka u. 7.
Igazgató

Pszichológus vagy gyer-
mekpszichiáter szakké-
pesítés, legalább 5 év
szgy.
Elõny: intézmény-veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ közgyûlés
idõpontja.
Pc: Önkormányzat Humánpoli-
tikai Irodája 2030 Érd,
Alsó u. 3. (3 példányban)
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Gyermekpszichológiai
és Pedagógiai Tanács-
adó, Gyõri Kistérség
9023 Gyõr,
Török István u. 36.
Fax: (96) 515-549
e-mail: info@
gyorpedpszicho.hu

Gyermekpszichiáter Egyetemi v., gyermek-
pszichiáteri szakvizsga.

ÁEI: a pályázat elbírálását kö-
vetõ 60. nap.
Pbhi: 2008. márc. 28.
Pehi: 2008. ápr. 30.
Csatolandó 1 hónapnál nem ré-
gebbi hiteles b. és hiteles om.
is.
f: Tel.: (96) 515-540
Pc: Lukácsné Papócsy Ágnes
Igazgató

Miskolci Gyermekvédel-
mi Körzet és Területi
Gyermekvédelmi Szak-
szolgálat
3532 Miskolc,
Károly u. 12.
Tel.: (46) 370-764
Fax: (46) 531-315
e-mail: tgyszbaz@t-onli-
ne.hu

Megyei Gyermekvédel-
mi Szakértõi Bizottság
vezetõje
(határozatlan idejû ki-
nevezés)

Feladatok: a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén
megyében gyermekvé-
delmi szakellátásba
utalt gyermekek szakér-
tõi vizsgálatának meg-
szervezése, a szakértõi
bizottság tevékenységé-
nek összehangolása és
irányítása.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM. rendelet 1. sz. mel-
léklete szerinti szakirá-
nyú szakképzettség,
szociális szakvizsga,
legalább 3 év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvéde-
lem, a szociális ellátás,
az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás terü-
letén szerzett szgy.

ÁEI: 2008. máj. 1.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
és az Oktatási Közlönyben tör-
ténõ megjelenést követõ
30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõ le-
jártát követõ 30 napon belül.
Csatolandó a gyermekvédelmi
szakértõi bizottság vezetésére
vonatkozó szakmai elképzelés,
valamint adatvédelmi nyilatko-
zat is.
ill.: a Kjt., valamint a végrehaj-
tására kiadott ágazati rendelet
alapján.
Pc.-f: Lukácsné Juhász Mária
igazgató
Tel.: (46) 531-316
(„Pályázat a Miskolci Gyer-
mekvédelmi Körzet és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Gyermekvédelmi Szakértõi Bi-
zottság vezetõi álláshelyére”
megjelöléssel.)

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 pályázati kiírásban feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

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

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

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

meg.
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Rövidítések:

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

Óvodapedagógusi állások

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

1. 2. 3. 4.

Mosolygó Óvoda
1039 Budapest,
Kelta u. 8.
Tel.: 250-4631
Tel/fax: 454-7210
e-mail:
kelta-o@kszki.obuda.hu

Óvodapedagógus
(feladata: óvodai neve-
lés, iskolai elõkészítés)

Felsõfokú szakirányú v.,
legalább 4 év szgy.
Elõny: fejlesztõpedagó-
giai v., környezetvédel-
mi képzettség.

A kinevezés határozott idõre
szól, 30 napos próbaidõvel.
Csatolandó részletes, fénykép-
pel ellátott szakmai ön. is.

Thaly Kálmán Utcai
Óvoda
4026 Debrecen,
Thaly Kálmán u. 10–12.
Tel/fax: (52) 310-606

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.
Elõny: Tevékenységköz-
pontú Nevelési Program
ismerete.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pc: Takácsné Bujdosó Erika
óvodavezetõ

Rákócziújfalu Napközi
Otthonos Óvoda
5084 Rákócziújfalu,
Petõfi Sándor u. 15–17.
Tel.: (56) 444-054/115
mellék.

Óvodapedagógus

Konyhalány
feladat:
segíti az óvodapedagó-
gus munkáját, segít az
eszközök elkészítésé-
ben, tálalási feladatok
ellátása, tisztán tartja a
csoportszobát és a mel-
lékhelyiségeket.

Felsõfokú óvónõi v.,
5 év szgy.
Elõny: a helyi program
ismerete (epochális),
helyben lakás.

8 osztályos általános is-
kolai v.
Elõny: „szeresse a gye-
rekeket”, hasonló mun-
kakörben eltöltött idõ,
HACCP ismeretek, hely-
ben lakás.

A kinevezés határozatlan idõre
szól, 3 hónap próbaidõ.
Pehi: a benyújtási határidõ le-
jártát követõ 30. nap.
Pc: Török Karolina
óvodavezetõ

Pehi: a benyújtási határidõ le-
jártát követõ 30. nap.
Pc: Török Karolina
óvodavezetõ
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1. 2. 3. 4.

Szivárvány Óvoda
2440 Százhalombatta,
Liszt Ferenc stny. 12.
Tel/fax: (23) 355-524
e-mail:
szivovi@freestart.hu

Óvodapedagógus Óvodapedagógusi v. ÁEI: azonnal
Pehi: a benyújtást követõ
8 munkanapon belül.
Pc: Kovács Lajosné intézmény-
vezetõ

Pedagógus állások

Prizma Általános Iskola
és Óvoda
Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani In-
tézmény
1134 Budapest,
Váci út 57.
Tel.: 340-8980/34
Fax: 340-8980/37
06 (30) 467-5740
e-mail: specisuli@free-
mail.hu
megyeri_agnes@free-
mail.hu

Utazó gyógypedagógus
(határozott idõre)

Oligofrénpedagógia–
logopédia szakos gyógy-
pedagógusi képesítés.
Elõny: integrációs gya-
korlat.

ÁEI: azonnal.
Pc: Megyeri Ágnes
igazgatóhelyettes

Budapest Fõváros
XIII. kerületi Önkor-
mányzat

Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola
1138 Budapest,
Karikás Frigyes u. 3.
Tel.: 349-9167
e-mail: hunyadi@hu-
nyadialtisk.hu

Ének-zene tanár
(teljes állás)

Technika tanár
(részfoglalkozás)

Szabadidõ-szervezõ
(részfoglalkozás)

Fõiskolai v. Pc: Szathmáry József igazgató

Budapest Fõváros XV.
kerületi Önkormányzat
Hartyán, Nevelési Ok-
tatási Központ Óvoda,
Általános Iskola
e-mail: hartyanisko-
la@t-online.hu

HNOK Általános Iskola
1157 Budapest,
Hartyán köz 2–4.
Tel.: 418-2111

Általános iskolai tanító,
napközis nevelõi állásra
(határozott idõre)

Tanítóképzõ fõiskolán
szerzett diploma + mû-
veltségi terület

ÁEI: azonnal
Pc: Csörgõ Mária
elnök-igazgató

Budapest III. kerületi
Önkormányzat Általá-
nos Iskola
1036 Budapest,
Tímár u. 16.
Tel.: 250-2710
e-mail: timar-a@kszki.hu

Iskola-könyvtáros
(teljes állásban)

Felsõfokú könyvtárosi v. ÁEI: azonnal
Pc: Szilágyiné Debreczeni
Mária igazgató
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Szondi György Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
2660 Balassagyarmat
Régimalom út 2.
Tel.: (35) 501-600
Fax: (35) 301-963
e-mail: szondi@szon-
di-bgy.sulinet.hu

Építészmérnök tanár
vagy mûszaki tanár

Gépészmérnök tanár
vagy mûszaki tanár

Kémia szakos tanár

Fizika szakos tanár

Angol szakos tanár

Gyógypedagógus

Fodrász szakoktató

2 fõ épületgépész szak-
oktató

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

Egyetemi vagy
fõiskolai v.
Elõny: épületgépész
szak

Egyetemi v.

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

Fõiskolai v. vagy szak-
mai végzettség + érettsé-
gi + mestervizsga és
továbbtanulási kötele-
zettség vállalása

ÁEI: azonnal
étkh.

Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és
Gimnázium
1028 Budapest,
Szabadság u. 23.
Tel.: 397-4569
Fax: 376-8344
e-mail: klebi@klebels-
berg.sulinet.hu

Angol szakos tanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 30 napon belül.

Dózsa György Kollégi-
um
2700 Cegléd,
Rákóczi út 54–56.

Gyógypedagógiai
asszisztens

Középfokú gyógypeda-
gógiai asszisztens

ÁEI: azonnal
Pc: Dr. Endrõdiné Hegedûs
Ágota igazgató
Tel.: (53) 310-988

Dienes László Gimná-
zium és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola
4027 Debrecen,
Thomas Mann u. 16.
Tel/fax: (52) 411-674
e-mail: dlg_deb@free-
mail.hu

Biológia szakos közép-
iskolai tanár
(félállás)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal
Pc: Bánk Tibor igazgató
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Hallássérültek Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmé-
nye
Igazgatótanácsa
4031 Debrecen,
Széchenyi u. 60.
Tel.: (52) 531-766
Fax: (52) 412-191

Diákotthoni egység-
vezetõ

Szurdopedagógia vagy
hallássérültek pedagógi-
ája szakos gyógypeda-
gógiai tanári v., legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2008. máj. 31.
Pc: Pásku Tibor igazgató

Móricz Zsigmond Álta-
lános Iskola
2400 Dunaújváros,
Üttörõ u. 1–3.
Tel.: (25) 413-124

Matematika–kémia sza-
kos tanár
(5–8. évfolyamon mate-
matika–kémia tantárgy
oktatása)

Magyar–történelem sza-
kos tanár
(5–8. évfolyamon ma-
gyar nyelv és irodalom,
történelem tantárgy ok-
tatása)

Ének–magyar szakos
tanár
(1–8. évfolyamon ének
tantárgy,
5–8. évfolyamon ma-
gyar nyelv és irodalom
oktatása)

Fõiskolai szakirányú v.,
elõny: 5 év szgy., számí-
tógépes felhasználói is-
meret.

Fõiskolai szakirányú v.
Elõny: 5 év szgy., szá-
mítógépes felhasználói
ismeret, táncoktatói v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás határozatlan idejû.
Pc: Jakabné Józsa Klára igazga-
tó
e-mail: iskola@moricz-duj.suli-
net.hu

Általános Iskola
2611 Felsõpetény,
Petõfi tér 1.
Tel.: (35) 360-047

Alsó tagozatos napközis
és tanító

Felsõfokú tanítói szak-
képesítés, elõny: alsó ta-
gozatos angol órák
ellátásának vállalása

ÁEI: azonnal
Pc: igazgató

Madách Imre Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Kollégium
2100 Gödöllõ,
Ganz Á. u. 3.
Tel.: (28) 520-713/714
Fax: (28) 432-409

Angol nyelvtanár
(határozott idejû)

Gépészmérnök tanár
(határozott idejû)

Villamosmérnök tanár
(határozott idejû)

Fémipari szakoktató
(határozott idejû)

Szakirányú v. ÁEI: 2008. aug. 30.
étkh.
Pc-f: Lennerné Horváth Mária
igazgató
Tel.: (28) 520-711
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Ságvári Endre Gimná-
zium
3700 Kazincbarcika,
Jószerencsét u. 2.
Tel.: (48) 510-050
Fax: (48) 510-056

Matematika–fizika
vagy
Matematika–bármely
szakos középiskolai ta-
nár

Matematika–kémia
vagy matematika–bár-
mely szakos középisko-
lai tanár

Angol-történelem vagy
angol–matematika vagy
angol–bármely szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. ápr. 30.
Pehi: 2008. máj. 30.
Pc: Petróczi Gábor igazgató
f: direktor@sagvari-
barcika.hu

Marcali Szakképzõ Is-
kola
8700 Marcali,
Hõsök tere 3.
e-mail: igazga-
tó@szim.sulinet.hu

Gépi forgácsoló szak-
oktató

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Bodrogi Csaba igazgató

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

Angol szakos középis-
kolai tanár angol nyelv
oktatására (határozott
idõre szóló helyettesí-
téssel, GYED, GYES
idejére)

Könyvtáros, informati-
ka szakos középiskolai
tanári állás, könyvtáros
és informatika tantár-
gyon belüli könyvtár-
használati órák tartása

Egyetemi v. (angol
nyelv szakos középisko-
lai tanári képesítés)

Egyetemi v. (könyvtáro-
si v., informatika szakos
középiskolai tanári ké-
pesítés)

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. máj. 30.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: iskolavezetõség, szak-
mai vezetés.
Csatolandó adatvédelmi nyilat-
kozat is.
Pc: Szûcs Gábor igazgató

Liget úti Általános Is-
kola, Elõkészítõ és Spe-
ciális Szakiskola
5000 Szolnok,
Liget út 10.
Tel/fax: (56) 421-103,
(56) 514-190

Napközis nevelõ Gyógypedagógiai fõis-
kolai v., oligofrénpeda-
gógia és/vagy
pszichopedagógiai szak.
Elõny: értelmileg akadá-
lyozott szak

ÁEI: azonnal.
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Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

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

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

A normál eljárás szerint a zárás napjáig az Oktatási Közlöny szerkesztõségéhez (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.,
telefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzété-
tel ebben az esetben ingyenes.

A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 11 000 Ft + 20% áfa (13 200 Ft). A sürgõs eljárás szerint megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen aláírt
megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múlva
jelennek meg. A megjelenést követõen a kiadó számlát küld a megrendelõnek.

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

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

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

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

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

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Közlemény bélyegzõk érvénytelenítésérõl

Intézményátszervezéssel 2007. július 31-ével az Általános Mûvelõdési Központ (székhely: 9671 Sitke, Petõfi Sándor u.
29.) megszûnt.
2008. február 15-ével nem érvényesek az alábbi hosszú bélyegzõk:
– „Á.M.K. 9671 Sitke, Petõfi S. u. 29.”
– „Sitke Község Önk. ÁMK 9671 Sitke, Petõfi út 29.”
– „Általános Mûvelõdési Központ 9671 Sitke, Petõfi s. u. 29. Bank: 11747037-15573399
Adó: 15573399-2-18
körbélyegzõk:
– „Általános Mûvelõdési Központ Óvoda 9671 Sitke, Petõfi S. u. 29.”
– „Sitke Község Önkormányzatának Általános Mûvelõdési Központja 9671 Sitke, Petõfi S. u. 29.”
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2007. július 15-ével az Általános Mûvelõdési Központ Általános Iskola Sitke (székhely: 9671 Sitke, Petõfi Sándor u.
29.) megszûnt.
2008. február 15-ével nem érvényes az alábbi hosszú bélyegzõ:
– „ÁMK Ált. Iskola”
körbélyegzõ:
– „Általános Mûvelõdési Központ Általános Iskola 9671 Sitke, Petõfi S. u. 29.”

Morgós István s. k.,
polgármester

Pályázati felhívások
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói állásaira

A DEBRECENI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Közgazdaságtan Tanszéke
tanszékvezetõi feladatainak ellátására

A megbízás 2008. július 1-jétõl 3 évre szól.
A tanszékvezetõ feladata: a szervezeti egység oktató, tudományos kutató, fejlesztõ tevékenységének szervezése, irányí-
tása és ellenõrzése. A tanszék szakterületéhez – elsõsorban az intézményi közgazdaságtan területéhez – kapcsolódóan
tudományos kutatások koordinálása, irányítása, valamint hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kezdeményezése,
alakítása. A szervezeti egység gazdasági, pénzügyi, humánpolitikai tevékenységének irányítása. Vezetése alatt álló szer-
vezeti egység képviselete.

A pályázó egyetemi tanárnak vagy habilitált docensnek rendelkeznie kell: legalább 15 éves felsõoktatási oktató-kutatói
gyakorlattal, megfelelõ oktatási tapasztalattal a közgazdaságtani tárgyak területén; a szakterülethez kapcsolódó kiemel-
kedõ hazai publikációs tevékenységgel és referált nemzetközi publikációkkal; külföldi oktatási és kutatási tapasztalattal;
jelentõsebb kutatási programok vezetése terén, valamint a hazai tudományos élet szervezésében szerzett tapasztalattal;
legalább két, a szakmai területen hasznosítható idegen nyelvbõl (egyik angol) államilag elismert nyelvvizsgával.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megjelölését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási tudományos kutatási munkáját, valamint eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– a tanszék mûködésére, szervezetére, oktatási-kutatási és egyéb kiemelt jelentõségû tevékenységére vonatkozó konkrét
programját,
– a tanszék vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– fontosabb publikációk, tudományos munkák jegyzékét,
– minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály az egyetemi Szervezeti és
Mûködési Szabályzat és a kari Mûködési Rend szerint erre jogosult testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követõ 30. nap.
A pályázatokat a kar dékánjának címezve 2 példányban a kar Dékáni Hivatalába kell benyújtani (4028 Debrecen, Kassai
út 26.).

Dr. Fésüs László s. k.,
akadémikus, egyetemi tanár, rektor
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Büntetõjogi és Büntetõ Eljárásjogi Tanszékére
két egyetemi docensi munkakörre

A) A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszék oktatási-kutatási és tudományos munkájában való részvétel, így
feladata különösen a büntetõ anyagi jog és a büntetés-végrehajtási jog tantárgyakból elõadás, illetve gyakorlatok tartása,
az általa elõadott tantárgyak fejlesztése, részvétel tankönyv- és jegyzetírásban, valamint mindaz, amit az SZTE vonatko-
zó szabályzata alkalmazási követelményként megjelöl.
A pályázónak rendelkeznie kell „summa cum laude” minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diplomával, doktori
fokozattal e tudományterületen, valamint legalább egy középfokú „C” típusú állami nyelvvizsgával, illetve legalább egy
alapfokú, államilag elismert nyelvvizsgával. A pályázat elbírálásánál elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a bün-
tetõjog területén már több publikációval rendelkeznek.

B) A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszék oktatási-kutatási és tudományos munkájában való részvétel, így
feladata különösen a büntetõ anyagi jog és a büntetõ eljárási jog tantárgyakból elõadás, illetve gyakorlatok tartása, az ál-
tala elõadott tantárgyak fejlesztése, részvétel tankönyv- és jegyzetírásban, valamint mindaz, amit az SZTE vonatkozó
szabályzata alkalmazási követelményként megjelöl.
A pályázónak rendelkeznie kell „summa cum laude” minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diplomával, doktori
fokozattal e tudományterületen, valamint legalább két középfokú „C” típusú állami nyelvvizsgával. A pályázat elbírálá-
sánál elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a büntetõjog területén már több publikációval rendelkeznek.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– külsõ pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben és az SZTE foglalkoztatási követelményrendszerében rög-
zített feltételeknek.
A pályázatokat a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalában (Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani a megjele-
nést követõ 30 napon belül 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban. A pályázatok elbírálásának legkésõbbi határideje a be-
nyújtási határidõtõl számított 60. nap. A pályázatok formai feltételeirõl a (62) 544-008-as telefonon kérhetõ bõvebb fel-
világosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Felsõtárkányi Általános
Mûvelõdési Központ
3324 Felsõtárkány,
Fõ út 157.

ÁMK Napköziotthonos
Óvoda
3324 Felsõtárkány,
Fõ út 145.
Óvodavezetõ

Fõiskolai v., 10 év óvo-
dában eltöltött szgy.
Elõny: intézményveze-
tõi gyakorlat, pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. jún.
30-ig szól.
Az intézmény jelenlegi szakmai
programjára épülõ vpr.
Pc: Balogh László ÁMK vezetõ
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Gyál Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2360 Gyál,
Kõrösi út 54.
Tel./fax: (29) 540-920,
e-mail: intezmenyfelu-
gyelet@gyal.hu

Tátika Óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v., és
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
Nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennál-
ló, határozatlan idõre szóló al-
kalmazás, illetve a megbízással
egyidejûleg pedagógus-munka-
körben történõ, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás.
Csatolandó közjegyzõ által hite-
lesített om. és adatvédelmi nyi-
latkozat is.
Pc: Polgármesteri Hivatal Kis-
térségi, Oktatási és Intéz-
mény-felügyeleti Iroda (egy
eredeti és két másolati példány-
ban, zárt borítékban, „Tátika
Óvoda vezetõi pályázat” jeligé-
vel)

Városközponti Óvoda,
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
7623 Pécs,
Mezõszél u. 1.
Tel.: (72) 314-012

Belvárosi Óvoda
7621 Pécs,
Papnövelde u. 18–20.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., 5 év szgy.,
elõny: szakvizsga.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. jún.
30-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
Pc: Városközponti Iskola igaz-
gatója (írásban, egy példányban,
zárt borítékban)

Szegvár Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6635 Szegvár,
Szabadság tér 2.
Tel./fax: (63) 364-800
e-mail: polghiv@szeg-
var.hu

Kurca-parti Óvoda
6635 Szegvár,
Hunyadi J. u. 25.
Óvodavezetõ
Lényeges feladatok: az
intézmény irányítása és
képviselete a vonatko-
zó jogszabályok, belsõ
szabályzatok és az ala-
pító rendelkezései sze-
rint, az intézmény
alaptevékenységébe
tartozó feladatok veze-
tõi irányítása. A rész-
ben önálló gazdálkodó
költségvetési szerv ve-
zetõjének hatáskörébe
tartozó gazdálkodási
feladatok.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 10 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.,
elõny: 5 év vezetõi gya-
korlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 5 évre 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90. nap.
Pc: polgármester (postai úton)
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Tata Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2890 Tata,
Kossuth tér 1.
Tel.: (34) 588-600
Fax: (34) 586-480
e-mail: polgarmes-
ter@tata.hu

Geszti Óvoda
2890 Tata,
Gesztenyefasor 39.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
14-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Csatolandó részletes szakmai ön.
és hiteles om. is.
Pc: polgármester.

Vác Város Képvise-
lõ-testülete
2600 Vác,
Március 15. tér 11.
Tel.: (27) 315-957
e-mail: jegyzo@varos-
haza.vac.hu

Deákvári Óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi képzettség, 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pc: Vác város jegyzõje

Iskolaigazgató

Alsónemesapáti és
Nemesapáti Községek
Önkormányzatainak
Képviselõ-testületei
8924 Alsónemesapáti,
Petõfi u. 1.
Tel.: (92) 593-078

Csertán Sándor Általá-
nos Iskola és Óvoda
8924 Alsónemesapáti,
Kossuth u. 23.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ együttes kép-
viselõ-testületi ülés.
Csatolandó részletes szakmai ön
is.
Pc-f: Balaton Józsefné polgár-
mester (2 példányban)

Bagod, Hagyárosbö-
rönd, Kávás,
Zalaboldogfa,
Zalaszentgyörgy,
Ozmánbük, Vaspör
községi Önkormányza-
tok Képviselõ-testületei
8992 Bagod,
Kossuth u. 13.

Fekete István Általános
Iskola és Óvoda
8992 Bagod,
Kossuth u. 15.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ együttes kép-
viselõ-testületi ülés.
Csatolandó részletes szakmai ön
is.
Pc-f: Mogyorósi József Bagod
község polgármestere
Tel.: (92) 560-008 (3 példány-
ban)

Bocskai István Gimná-
zium, Szakképzõ Iskola
és Diákotthon
4110 Biharkeresztes,
Ady E. u. 2.
Tel./fax: (54) 430-084
e-mail: bocskai@bocs-
kai-bker.sulinet.hu

Kollégiumvezetõ
Lényeges feladatok: a
kollégium szakszerû és
törvényes mûködésé-
nek, költséghatékony
gazdálkodásának bizto-
sítása. A pedagógiai
munka irányítása, az
intézmény ellenõrzési,

Egyetemi szintû tanár,
vagy készségtárgyak
esetén a tantárgynak
megfelelõ tanári v. és
szakképzettség, vagy
szociálpszichológus, pe-
dagógiai szakpszicholó-
gus, pedagógia szakos,
illetve nevelõtanár szakos

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól határozatlan idejû ki-
nevezéssel.
Pehi: az iskola igazgatótanácsá-
nak 2008. júniusi ülése.
Csatolandó részletes szakmai
ön., közjegyzõ által hitelesített
om., és legalább 5 éves szgy.-ot
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mérési, értékelési és
minõségirányítási prog-
ramjában foglaltak
megvalósításának irá-
nyítása. A kollégium
képviselete.

v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga,
ill. legalább 10 év kollé-
giumi gyakorlat.

igazoló munkáltatói igazolás is,
valamint adatvédelmi nyilatko-
zat. A vpr. maximum 1 A/4 oldal
terjedelmû lehet.
Pc: iskola (2 példányban, nyomta-
tott formában, 1 pld. elektroniku-
san CD lemezen, lezárt borítékban
„kollégium” jeligével ellátva)

Borsodnádasd Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3671 Borsodnádasd,
Alkotmány út 3.
Tel.: (48) 542-015
Fax: (48) 542-013

Borsodnádasdi Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.
Igazgató, aki egyben az
ÁMK Móra Ferenc Ál-
talános Iskola igazgató-
ja is.

Felsõfokú iskolai (egye-
temi vagy fõiskolai)
szintû v. és szakképzett-
ség, pedagógus-szak-
vizsga, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szakvizs-
ga keretében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
Csatolandó hiteles om. és részle-
tes szakmai ön. is.
Pc: Borsodnádasd város jegyzõje
„ÁMK intézményvezetõ” megje-
löléssel, zárt borítékban.

Lónyay Utcai Reformá-
tus Gimnázium és Kol-
légium
1092 Budapest,
Kinizsi u. 1–7.
Tel.: 216-5138
Fax: 216-3511
e-mail: titkarsag@lo-
nyay.edu.hu

Kollégiumvezetõ Fõiskolai vagy egyetemi
v.

Kollégiumi gyakorlattal
rendelkezõk jelentkezé-
sét várják

ÁEI: 2008. aug. 25.
f: Asztalos Gáborné igazgatóhe-
lyettes 06 (30) 740-6696
Pc: Madarász Imréné dr.
igazgató

Budapest Fõvárosi Ön-
kormányzat
1052 Budapest,
Városház u. 9–11.

Berzeviczky Gergely
Közgazdasági és Két
Tanítási Nyelvû Külke-
reskedelmi Szakközép-
iskola
1047 Budapest,
Baross u. 72.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zet szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a megjelenést követõ száz-
húsz napon belül, de legkésõbb
2008. jún. 30.
Csatolandó az szgy.-t igazoló
szakmai ön., valamint adatvédel-
mi nyilatkozat is.
Pc: Fõpolgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda (írásban,
három azonos szövegû és mellék-
letû példányban, egy példányt
nem kérnek összefûzni, zárt borí-
tékban, „pályázat” megjelöléssel).

Budapesti Corvinus
Egyetem
1093 Budapest,
Közraktár u. 4–6.

Soós István Borászati
és Üzleti Szakközépis-
kola és Szakiskola
Budapest,
Kossuth L. u. 83.
Igazgató

Elõny: a közoktatás te-
rén szerzett vezetõi gya-
korlat, tudományos
fokozat vagy élõ idegen
nyelv ismerete.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pehi: a törvényi elõírás és a BCE
szabályzatai szerint történik, a
pályázatok beadási határidejét
követõ 90 napon belül.
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Csatolni szükséges: egyetemi
végzettséget, tudományos foko-
zatot, idegennyelv-ismeretet,
egyéb szakmai képesítést tanúsí-
tó okirat közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát, 30 napnál nem
régebbi b., szakmai publikációs
jegyzéket, tudományos konfe-
renciákon tartott elõadások jegy-
zékét, jelentõsebb külföldi
tanulmányutak felsorolását, sze-
mélyi adatlapot (egy példány-
ban), tudományos tevékenység
nyilvántartásához szükséges
adatlapot, nyilatkozatot az egye-
temen kívül fennálló munkavi-
szonyáról, közalkalmazotti/
köztisztviselõi jogviszonyairól,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyairól, azok tartalmáról
és idõbeli behatároltságáról,
adatvédelmi nyilatkozatot, s
minden olyan okiratot, amelyet a
pályázó a pályázat elbírálása
szempontjából fontosnak tart.
f: Gallaszné Horkás Mária hiva-
talvezetõ-helyettes.
Tel.: 482-7176, továbbá szakmai
felvilágosítás dr. Urbánné dr.
Huszár Klára igazgató.
Tel.: 229-3880, a pályázat össze-
állításával kapcsolatos egyéb in-
formáció a 482-7173
telefonszámon.
Pc: dr. Mészáros Tamás rektor-
nak címezve, az egyetem Humán
Erõforrás Iroda részére (1093
Budapest, Közraktár u. 4–6.
IV. emelet 639. (egy eredeti és
három másolati példányban).
A pályázat benyújtásával egy-
idejûleg a pályázati anyagot
(maria.czinger@unicorvinus.hu)
elektronikus postai címre is – a
végzettséget, tudományos foko-
zatot, nyelvismeretet, valamint
egyéb szakmai képesítést igazo-
ló dokumentumok, erkölcsi bizo-
nyítvány (másolatai) kivételével
– meg kell küldeni.
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Csongrádi Kistérség
Egyesített Alapfokú
Oktatási Intézménye
6640 Csongrád,
Dob u. 4–8.
Tel.: (63) 483-175

Csongrádi Kistérség
Egyesített Alapfokú
Oktatási Intézménye
Piroskavárosi Általános
Iskola Tagintézménye
6640 Csongrád,
Piroska J. tér 3.
Tagintézmény-vezetõ

Legalább felsõfokú v.,
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számítva
30 nap.
Pc: a pályázatot meghirdetõ in-
tézmény.

Felsõtárkányi Általános
Mûvelõdési Központ
3324 Felsõtárkány,
Fõ út 157.
Tel./fax: (36) 434-303
e-mail: amk@felsotar-
kany.hu

ÁMK Általános Iskola
Intézményegység-veze-
tõ

ÁMK Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény,
Zeneiskola
Intézményegység-
vezetõ

Fõiskolai egyetemi v.,
10 év közoktatásban el-
töltött szgy.
Elõny: intézményveze-
tõi gyakorlat, pedagó-
gus-szakvizsga.

Fõiskolai v., 5 év zene-
iskolában eltöltött szgy.,
elõny: intézményvezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. jún.
30-ig szól, közalkalmazotti jog-
állás.
Az intézmény jelenlegi szakmai
programjára épülõ vpr.
Pc: Balogh László ÁMK vezetõ.

Füzesabony Város Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete
3390 Füzesabony,
Rákóczi út 48.
Tel.: (36) 542-500

Városi Intézményi
Központ
3390 Füzesabony,
Ifjúság út 17.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v., pedagógus-szakvizs-
ga, 10 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., elõny:
közoktatási intézmény-
ben szerzett vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
Csatolandó: szakmai ön., eddigi
munkaviszonyokról szóló igazo-
lás is.
Pc: polgármester

Gulács Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
4842 Gulács,
Rákóczi út 12.
Tel.: (45) 708-632
Fax: (45) 708-785

Általános Iskola
Igazgató

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. jún.
30-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 60. nap, illetve az
ezt követõ elsõ testületi ülés.
Csatolandó: szakmai ön., vala-
mint közjegyzõ által hitelesített
om. és korábbi munkaviszo-
nyokra vonatkozó igazolás is.
A pályázat kiírója a pályázatot
eredménytelenné nyilvánítja, ha
az intézmény átszervezésre ke-
rül.
Pc: polgármester
(zárt borítékban, postai úton,
ajánlott küldeményként)
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Gyál Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2360 Gyál,
Kõrösi út 54.
Tel./fax: (29) 540-920
E-mail: intezmenyfelu-
gyelet@gyal.hu

Bartók Béla Általános
Iskola
Igazgató

Városi Általános Iskola
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
A Városi Általános Iskolánál a
megbízás 10 évre, 2008. aug.
15-ig szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
Nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre szóló al-
kalmazás, illetve a megbízással
egyidejûleg pedagógus-munka-
körben történõ, határozatlan idõ-
re szóló alkalmazás.
Csatolandó: közjegyzõ által hite-
lesített om. és adatvédelmi nyi-
latkozat is.
Pc: Polgármesteri Hivatal Kis-
térségi Oktatási és Intéz-
mény-felügyeleti Iroda
(egy eredeti és két másolati pél-
dányban, zárt borítékban, „Bar-
tók Béla Általános Iskola
vezetõi pályázat”, a Városi Álta-
lános Iskolánál pedig „Városi
Általános Iskola vezetõi pályá-
zat” jeligével ellátva)

Hegykõ, Fertõhomok
és Hidegség Községek
Közoktatási Intézményi
Társulása

Hegykõi Általános Is-
kola
Igazgató

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett tanári ké-
pesítés és legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., peda-
gógus-szakvizsga,
elõnyben részesül, aki
pályázatírásban nagy ru-
tint szerzett, részt vesz a
közéletben és idegen-
nyelv-ismerettel rendel-
kezik

ÁEI: 2008. júl. 16.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 15.
Csatolandó: hiteles om. és a pá-
lyázatírásban szerzett rutin és
közéleti szereplés igazolása is.
Pc: dr. Jakab Zsolt körjegyzõ
Hegykõ-Fertõhomok Körjegyzõ-
ség
9437 Hegykõ,
Iskola u. 1.
(a lezárt borítékon fel kell tüntet-
ni: „Iskolaigazgatói pályázat”)

Iklad Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2181 Iklad,
Ráday tér 1.
Tel.: (28) 403-381
Fax: (28) 488-280
E-mail: polghivik-
lad@invitel.hu

Német Nemzetiségi
Általános Iskola
2181 Iklad,
Iskola tér 22.
Tel.: (28) 576-560
(tagintézmény neve:
Koren István Tagiskola,
2182 Domony,
Fõ u. 95.)
Igazgató

Szakirányú felsõfokú v.,
5 év szgy., minimum
alapfokú német-
nyelv-vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 15.
Pc-f: dr. Braun Pál jegyzõ
(személyesen vagy postai úton)
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Mihályfa-Óhíd-Szala-
pa-Kisvásárhely Intéz-
ményfenntartó
Társulása
8341 Mihályfa,
Kossuth u. 57.
Tel.: (83) 574-051

Általános Iskola, Óvo-
da, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Iskola
8341 Mihályfa,
Kossuth u. 70.
Igazgató

A közös igazgatású
közoktatási intézmény
magasabb vezetõ be-
osztása magában fog-
lalja az általános iskola,
óvoda, mûvészeti isko-
la és a konyha vezeté-
sét is.

Szakirányú felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., 5 év
közoktatási intézmény-
ben szerzett vezetõi
gyakorlat, közokta-
tás-vezetõi szakvizsga.
Pedagógus-munkakör-
ben jelenleg is fennálló
határozatlan idejû kine-
vezés

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Csatolandó: az iskolai végzettsé-
get igazoló hiteles om., szakmai
ön. és a korábbi munkaviszo-
nyokra vonatkozó igazolás, adat-
védelmi nyilatkozat is, valamint
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zat elbírálásakor a nyílt ülés
megtartásához hozzájárul-e.
szl.
Pc-f: Keresztesné Tóth Éva Má-
ria polgármester, az intézmény-
fenntartó társulás elnöke (a
pályázatot írásban, zárt boríték-
ban egy eredeti, egy másolatai
példányban „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel, szemé-
lyesen vagy postai úton kell be-
nyújtani. Postai úton történõ
leadás esetén a postára adás nap-
ja az irányadó.)

Teleki Blanka Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégi-
um
5400 Mezõtúr,
Dózsa György út 17.
Tel.: (56) 551-901
Fax: (56) 350-971
E-mail: jegyzo@mezo-
tur.hu

Igazgató Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
giai szakmai és vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a pályázati eljárást követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
Pc: Polgármesteri Hivatal
Szujóné Jaksits Ildikó
humánpolitikus

Nagyszénás Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5931 Nagyszénás,
Hõsök útja 9.
Tel.: (68) 443-000
E-mail: nagysze-
nas@mail.globonet.hu

Czabán Samu Általá-
nos Iskola és Óvoda
5931 Nagyszénás,
Táncsics u. 24/1.
Igazgató

Az intézmény többcélú
intézmény, 8 osztályos
általános iskolából és
óvoda intézményegysé-
gekbõl áll

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. júl. 2.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
2-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 24.
A Nagyszénási Czabán Samu
Általános Iskola és Óvodában
pedagógus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre szóló al-
kalmazás, illetve a megbízással
egyidejûleg pedagógus-munka-
körbe történõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
vp: 300%
Pc: polgármester
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Õsi Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
8161 Õsi,
Kossuth L. u. 40.
Tel.: (88) 496-192

Õsi Oktatási Központ
Általános Iskola és
Óvoda
8161 Õsi,
Ságvári Endre u. 10.
Igazgató

Fõiskolán, egyetemen
szerzett tanári, tanítói v.
és szakképzettség, 5 év
szgy., elõny: pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pbhi: 2008. máj. 30.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ 30. nap utáni elsõ képvi-
selõ-testületi ülés.
Pc: polgármester
(3 példányban, lezárt borítékban,
„Magasabb vezetõi pályázat”
megjelöléssel)

Pálmonostora Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6112 Pálmonostora,
Posta u. 10.
Tel.: (76) 593-604,
(76) 369-570

Gárdonyi Géza Óvoda
és Általános Iskola
6112 Pálmonostora,
Táncsics u. 28.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga kereté-
ben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
elõny: legalább 3 év ve-
zetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól, 3 hónap próbaidõ ki-
kötésével.
Pbhi: 2008. ápr. 30.
Pehi: 2008. jún. 30.
Csatolandó hiteles om., adatvé-
delmi nyilatkozat, eddigi
foglalkoztatási jogviszonyról
szóló igazolás, valamint nyilat-
kozat arról, hogy a pályázat
szakmai része nem nyertes pá-
lyázat esetén is felhasználható,
valamint nyilatkozat arról is,
hogy a pályázóval szemben nem
áll fenn a gyermekek védelmérõl
és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében meghatározó
kizáró ok, és egy évnél nem ré-
gebbi munkaegészségügyi vizs-
gálatról szóló igazolás.
Pc: Rádiné Gémes Ildikó
polgármester
(5 példányban, „Iskolaigazgatói
pályázat” megjelöléssel)

Pereszteg Község Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete
9484 Pereszteg,
Ady Endre u. 1.
Tel.: (99) 532-040

Általános Iskola
9484 Pereszteg,
Fõ u. 76.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképesítésének meg-
felelõ, legalább 5 év pe-
dagógus-munkakörben
eltöltött szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.

Városközponti Óvoda,
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
7623 Pécs,
Mezõszél u. 1.
Tel.: (72) 314-012

Belvárosi Általános
Iskola
7621 Pécs,
Megye u. 15.
Igazgató

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v., 5 év
szgy., elõny: szakvizsga

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. jún.
30-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
Pc: Városközponti Iskola igaz-
gatója
(írásban, egy példányban, zárt
borítékban)
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Felsõ-vámház Utcai
Általános Iskola
7626 Pécs,
Felsõvámház u. 2.
Igazgató

Jókai Mór Általános
Iskola
7622 Pécs,
Jókai u. 49.
Igazgató

Liszt Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
7621 Pécs,
Rákóczi u. 68.
Igazgató

Mátyás Király Utcai
Általános Iskola
7621 Pécs,
Mátyás király u. 17.
Igazgató

Mezõszél Utcai Általá-
nos Iskola
7623 Pécs,
Mezõszél u. 1.
Igazgató

Gerde, Pécsbagota,
Szabadszentkirály,
Velény községek Kép-
viselõ-testületei

Zsigmond Király Álta-
lános Iskola és Óvoda
7951 Szabadszentki-
rály,
Ady u. 37.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: intézményveze-
tõi szakképzettség,
gyógypedagógiai v. és
szakképzettség, leg-
alább tíz referenciát adó
vezetõi gyakorlat,
ECDL-bizonyítvány,
managerszemlélet, habi-
tus és kompetencia, tár-
gyalóképesség,
pályázatírói tapasztalat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A magasabb vezetõi beosztás
5 évre, 2013. aug. 1-jéig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülé-
sen, a körjegyzõség, Szabad-
szentkirály üléstermében.
Csatolandó: részletes, fényképes
szakmai ön., motivációs levél,
hiteles om., szgy. igazolása,
adatvédelmi nyilatkozat, vpr.
6 oldal terjedelemben.
Pc–f: Tabi Tamásné, körjegyzõ-
ség
7951 Szabadszentkirály,
Petõfi u. 90.
Tel.: (73) 472-242
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Szegvár Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6635 Szegvár,
Szabadság tér 2.
Tel./fax: (63) 364-800
e-mail: polghiv@szeg-
var.hu

Forray Máté Általános
Iskola
6635 Szegvár,
Templom u. 2.
Igazgató

Az intézmény irányítá-
sa és képviselete a vo-
natkozó jogszabályok,
belsõ szabályzatok és
az alapító rendelkezései
szerint, az intézmény
alaptevékenységébe
tartozó feladatok veze-
tõi irányítása. A rész-
ben önálló gazdálkodó
költségvetési szerv ve-
zetõjének hatáskörébe
tartozó gazdálkodási
feladatok ellátása

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 10 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzet szgy., elõny:
5 év vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
1-jéig szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90. nap.
Pc: polgármester (postai úton)

Szigetbecse Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2321 Szigetbecse,
Petõfi S. u. 34.
Tel.: (24) 513-511

Szigetbecse–Makád
Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézményi
Fenntartó Társulás
2321 Szigetbecse,
Makádi u. 46.
Igazgató

Az intézményi társulás
tagintézményeiben né-
met nemzetiségi nyelv
oktatása folyik

Fõiskolai vagy egyetemi
tanári v., legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.,
elõny: vezetõi gyakor-
lat, németnyelv-ismeret

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ közös képvise-
lõ-testületi ülésen.
Pc-f: Magasitz Lajos polgármes-
ter, tel.: (24) 513-510
(írásban, 3 példányban, zárt bo-
rítékban „Intézményvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel)

Tata Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2890 Tata,
Kossuth tér 1.
Tel.: (34) 588-600
Fax: (34) 586-480
E-mail: polgarmes-
ter@tata.hu

Vaszary János Általá-
nos Iskola és Logopé-
diai Intézet
2890 Tata,
Országgyûlés tér 4.
Igazgató

Egyetemen, fõiskolán
szerzett pedagógus v.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
14-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Csatolandó: részletes szakmai
ön. és hiteles om. is.
Pc: polgármester.

Vác Város
Képviselõ-testülete
2600 Vác,
Március 15. tér 11.
Tel.: (27) 315-957
E-mail: jegyzo@varos-
haza.vac.hu

Bartók Béla Zeneisko-
la, Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Igazgató

Felsõfokú szakirányú v.
és szakképzettség, 5 év
szgy. pedagógus-mun-
kakörben

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pc: Vác város jegyzõje
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Földváry Károly Álta-
lános Iskola
Igazgató

Radnóti Miklós Általá-
nos Iskola
Igazgató

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pc: Vác város jegyzõje

Egyéb vezetõ

Gyõr-Moson-Sopron
Megye Közgyûlése
9021 Gyõr,
Árpád út 32.

Gyõr-Moson-Sopron
Megye Önkormányza-
tának Gyermekvédelmi
Központja
9024 Gyõr,
Vasvári P. u. 1.
Igazgató

Szakirányú szakkép-
zettség a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú melléklete
szerint, szgy. a
257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet 3. §-a
(3) bekezdésében fog-
laltak szerint, szociális
szakvizsga, elõny: leg-
alább 5 éves vezetõi
gyakorlat, gyermekott-
honok mûködésében
szerzett gyakorlat

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. jún.
30-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60. nap.
A vezetõi megbízással egyidejû-
leg felsõfokú végzettségû vagy
felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló közal-
kalmazotti kinevezés.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., az szgy-t igazoló hiteles ok-
mány, hiteles om., valamint
adatvédelmi nyilatkozat is.
f: Polgármesteri Hivatal
Tel.: (96) 522-214
Pc: a közgyûlés elnöke
Tel.: (96) 522-201

Pedagógus állások

Lónyay Utcai Reformá-
tus Gimnázium és Kol-
légium
1092 Budapest,
Kinizsi u. 1–7.
Tel.: 216-5138
Fax: 216-3511
E-mail: titkarsag@lo-
nyay.edu.hu

Matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
f: Asztalos Gáborné igazgatóhe-
lyettes, tel.: (30) 740-6696
Pc: Madarász Imréné dr.,
igazgató

Petõfi Sándor Általános
Iskola
2500 Esztergom,
Petõfi Sándor u. 20.
Tel.: (33) 500-706,
(33) 500-705

angolnyelv-tanár

rajztanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: igazgató.

Salomvári Általános
Iskola
8995 Salomvár,
Kossuth út 5.
Tel./fax: (92) 571-049

angolnyelv-tanár, hatá-
rozott idejû kinevezés-
sel (gyesen lévõ
helyettesítésére, rész-
munkaidõben,
15 óra/hét)

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. jún. 30.
étkh.
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Sashegyi Sándor Álta-
lános Iskola, Mûvészeti
Szakközépiskola és
Szakiskola
2013 Pomáz,
Iskola u. 2.

Matematika szakos ál-
talános iskolai vagy kö-
zépiskolai tanár, teljes
vagy részmunkaidõs ál-
lásra

Jelentkezés: tel.: (26) 326-244
Tel./fax: (26) 525-169
E-mail: sashegy2@t-online.hu

Magyar Honvédség Ki-
nizsi Pál Tiszthelyettes
Szakképzõ Iskola
2000 Szentendre,
Dózsa György út
12–14.
Tel.: (26) 501-181
Fax: (26) 501-037

2 fõ angolnyelv-tanár Fõiskolai v.
Elõny: katonai szak-
nyelv oktatásában szer-
zett tapasztalat

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtástól számított
15. nap.
étkh.
f: Potornai Elek százados
Pc: dr. Kovács Tibor mk. ezre-
des, igazgató

Öveges József
Gyakorló Középiskola
és Szakiskola
1118 Budapest,
Beregszászi út 10.
Tel.: 246-1579/123-as
mellék
Fax: 246-1578

Mûszaki szakoktató
(hûtõ és klímaberende-
zés szerelõ szakma ok-
tatására)

Logopédia szakos
gyógypedagógus

Fõiskolai v.

Egyetemi v.

ÁEI: 2008. ápr. 21.
Pbhi: megjelenéstõl számított
15. nap.
Pehi: 2008. ápr. 15.
Ill.: Kjt. szerint.
Csatolandó: ön., oklevélmásolat,
erkölcsi b.
étkh.: havi étk. utalvány
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