
JOGSZABÁLY

Az oktatási és kulturális miniszter
2/2008. (II. 8.) OKM

rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának

rendjérõl, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról szóló

17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról*

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a
(1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – az eljárási díj tekintetében a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – az oktatási és kulturális miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

(1) A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosítá-

sáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Kerettantervet jóváhagyásra
a) a 2. § (3) bekezdésének megfelelõ iskolaszakaszokra,
b) az iskolaszakasz meghatározott részére, részeire

(pl. bevezetõ és kezdõ szakasz),
c) egyes pedagógiai feladatok végrehajtásához,
d) több iskolai évfolyam különbözõ tantárgyait, tan-

anyagát érintõ tananyaghoz,
e) bármely mûveltségi területnek, tantárgynak a teljes

közoktatás idõtartamát átfogó tanításához,
f) az oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettan-

tervére (programtanterv)
lehet benyújtani.”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kerettantervet – a (2) bekezdésben meghatározott

mellékletekkel együtt – három írásos (papír alapú) pél-
dányban és egy elektronikus adathordozón elkészített pél-
dányban, vagy elektronikus úton az Oktatási Hivatalhoz
(a továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.”

2. §

Az R. 5. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„(4) A kerettantervi bizottság munkájához szakértõket
vesz igénybe. Szakértõként az mûködhet közre, aki tanter-
vi szakértõként szerepel az Országos szakértõi névjegyzé-
ken, illetõleg a Szakképzési szakértõi névjegyzéken, és
részt vett a Hivatal által szervezett, a kerettantervi jóváha-
gyással kapcsolatos felkészítésen a kerettantervi bizottság
ajánlása alapján. A szakértõket a kerettantervi bizottság ja-
vaslata alapján a Hivatal kéri fel a közremûködésre.

(5) A kerettantervi bizottság a javaslatának meghozatala
elõtt két szakértõi véleményt szerez be. A Hivatal harma-
dik szakértõt akkor kér fel, ha a kerettanterv

a) a nemzeti, etnikai kisebbségek iskolai nevelését, ok-
tatását szolgálja,

b) a sajátos nevelési igényû tanulók iskolai nevelését,
oktatását szolgálja,

c) a két tanítási nyelvû oktatást szolgálja,
d) alternatív iskolák számára készült.
E harmadik szakértõnek az adott szakterületen szerzett

legalább hároméves pedagógiai gyakorlattal kell rendel-
keznie. A szakértõi véleményeket a jóváhagyási eljárás
megindítójának (a továbbiakban: benyújtó) rendelkezésé-
re kell bocsátani.”

3. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A benyújtónak eljárási díjat kell fizetnie. Az eljárá-
si díj a 4. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában foglalt keret-
tantervek esetén évfolyamonként a mindenkori minimál-
bér összege, szakiskola esetén annak kétszerese. A 4. §
(1) bekezdésének c)–f) pontjában leírt kerettantervek ese-
tén a teljes eljárási díj (minimálbér összege) csak 12 évfo-
lyamra készült kerettantervre vonatkozik, amely összeget
kevesebb évfolyam esetén arányosan kell csökkenteni. A
közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdés j) pontja
alapján az oktatásért felelõs miniszter közoktatás-fejlesz-
téssel kapcsolatos feladataként kiadásra kerülõ ajánlott ke-
rettantervek esetén a szakmai felülvizsgálat eljárási díja a
Hivatal költségvetésébe kerül beépítésre.”

(2) Az R. 6. § (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) Az e rendeletben megállapított eljárási díjat a Hiva-
tal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell
befizetni.”

4. §

Az R. e rendelet mellékletével egészül ki.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba azzal, hogy a rendelkezéseit a hatálybalépését köve-
tõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérõl és alkal-
mazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet 8. §
(3) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet I. Kerettan-
terv az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakaszára (1–4. év-
folyam) fejezete.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
5. § (1), (7), (8) bekezdéseiben „az OKÉV” szövegrész he-
lyébe „a Hivatal”, a 4. § (2) bekezdésének b) pontjában
„a Nemzeti Szakképzési Intézet” szövegrész helyébe
„a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet”, a 6. §
(5) bekezdésében „a KFPT” szövegrész helyébe „a Hiva-
tal” szöveg lép.

(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ 15. napon
veszti hatályát.

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

HATÁROZAT

A Köztársasági Elnök
40/2008. (II. 5.) KE

határozata
rektori megbízásról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megál-
lapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 100. §-ának a) pontja alapján, az okta-
tási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértés-
ben tett – javaslatára

az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyete-
men

dr. Masát András egyetemi tanárt, Collegium Hungari-
cum Berlin igazgatóját

– 2008. február 1-jétõl 2011. január 31-éig terjedõ idõ-
tartamra –

megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2008. január 10.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. január 16.

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

KEH ügyszám: IV-3/00207/2008.
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KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A MISKOLCI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR
ÁSVÁNYTANI-FÖLDTANI INTÉZETÉBE
tudományos munkatársi munkakörre

A kinevezendõ tudományos munkatárs feladata az intézetigazgató irányításával az intézet oktató- és kutatómunkájában
való részvétel. Kiemelt feladata az elektron-mikroszondás laboratórium, az üledékföldtani laboratórium, illetve a min-
ta-elõkészítési laboratóriumok vezetése, az ott folyó szakmai-tudományos munkák irányítása, végzése és a gyakorlati
képzésben való közremûködés. További feladata az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak fejlesztése, ku-
tatási pályázatok készítése és irányítása, illetve azokban való részvétel, valamint a tudományos továbbképzésben, kuta-
tómunkában való közremûködés.
A pályázat feltételei: a pályázónak a szakterületen szerzett egyetemi oklevéllel, PhD-fokozattal, legalább egy világ-
nyelvbõl középfokú államilag elismert nyelvvizsgával és hároméves mûszeres anyagvizsgáló gyakorlattal kell rendel-
keznie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

tudományos segédmunkatársi munkakörre

A kinevezendõ tudományos segédmunkatárs feladata az intézetigazgató irányításával az intézet oktató- és kutatómunká-
jában való részvétel. Kiemelt feladata a röntgendiffrakciós és a termoanalitikai laboratórium vezetése, az ott folyó szak-
mai-tudományos munkák végzése és a gyakorlati képzésben való közremûködés. További feladata az intézet hazai és
nemzetközi szakmai kapcsolatainak fejlesztése, kutatási pályázatok készítése és azokban való részvétel, valamint a tudo-
mányos kutatómunkában való közremûködés.
A pályázat feltételei: a pályázónak a szakterületen szerzett egyetemi szintû oklevéllel, a doktori képzésben szerzett ab-
szolutóriummal, legalább egy világnyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizs-
gával, mûszeres anyagvizsgáló gyakorlattal kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem Foglalkoztatási
Követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

BÁNYÁSZATI ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZETÉBE
egyetemi tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanársegéd feladata az intézetigazgató irányításával az intézet oktató- és kutatómunkájában
való részvétel. Kiemelt feladata a Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék vezetõjének szakmai irányításával a bá-
nya- és geotechnikai, illetve a környezetmérnöki képzéshez kapcsolódó oktatási feladatokban való közremûködés, gya-
korlatok és konzultációk, esetenként elõadások tartása. Kiemelt feladata a TDK-munkák segítése, valamint a hazai és
nemzetközi oktatási és kutatási együttmûködésekben és a pályázati tevékenységben való közremûködés.
A pályázat feltételei: a pályázónak egyetemi szintû környezetmérnöki oklevéllel és felsõfokú bánya- és geotechnikai
végzettséggel, a PhD-képzés keretében szerzett abszolutóriummal és legalább egy világnyelvbõl középfokú C típusú, ál-
lamilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem Fog-
lalkoztatási Követelményrendszerében elõírt feltételeknek.
A kinevezés határozott idõre szól.
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FÖLDRAJZ INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézetigazgató irányításával az intézet oktató- és kutatómunkájában való
részvétel. Kiemelt feladata a Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék vezetõjének szakmai irányításával a Népességföld-
rajz, Szociálgeográfia, Társadalomföldrajzi kutatás módszertana tárgyak elõadásainak és/illetve gyakorlatainak tartása.
További feladata az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak fejlesztése, kutatási pályázatok készítése és
azok irányítása, illetve azokban való részvétel, valamint a tudományos továbbképzésben, kutatómunkában való
közremûködés.
A pályázat feltételei: a pályázónak a tudományterületen szerzett PhD-fokozattal, legalább egy nyelvbõl középfokú C tí-
pusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával, legalább tízéves oktatási-kutatási gyakorlattal kell ren-
delkeznie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

GEOFIZIKAI ÉS TÉRINFORMATIKAI INTÉZETÉBE
egyetemi tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanársegéd feladata az intézetigazgató irányításával az intézet oktató- és kutatómunkájában
való részvétel. Kiemelt feladata a Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék vezetõjének szakmai irányításával a ge-
odézia, a térinformatika és a bányamérés tárgykörökhöz tartozó tárgyak oktatásában való részvétel, gyakorlatok és kon-
zultációk, esetenként elõadások tartása. Kiemelt feladata a TDK-munkák segítése, valamint a hazai és nemzetközi okta-
tási és kutatási együttmûködésekben és a pályázati tevékenységben való közremûködés.
A pályázat feltételei: a pályázónak a szakterületen szerzett egyetemi szintû mérnöki oklevéllel, a doktori képzésben szer-
zett abszolutóriummal, legalább egy világnyelvbõl középfokú államilag elismert nyelvvizsgával kell rendelkeznie, és
meg kell felelnie a Miskolci Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt feltételeknek.
A kinevezés határozott idõre szól.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az intézetigazgató irányításával az intézet oktató- és kutatómunkájában való
részvétel. Kiemelt feladata a Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék vezetõjének szakmai irányításával a
BSc-képzés keretében a Vízbeszerzés, Fúrási ismeretek, Környezeti kockázatok, Feltárás és monitoring, az MSc-képzés
keretében a Vízbeszerzés, Környezeti kockázatelemzés tárgyak elõadásainak (az MSc-képzésnél angol nyelven is) tartá-
sa és gyakorlatainak irányítása. Feladata továbbá a posztgraduális és PhD-képzésben való aktív részvétel. Vállaljon ve-
zetõ szerepet szakmai részterületén belül a képzés irányításában, az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejleszté-
sében, kutatási pályázatok készítésében és irányításában.
A pályázat feltételei: a pályázónak a tudományterületen szerzett PhD-fokozattal és angol nyelvbõl legalább középfokú
C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával, legalább tízéves oktatási-kutatási gyakorlattal kell
rendelkeznie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

MÛSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR
ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET
további jogviszonyú egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék oktató- és tudományos mun-
kájában való részvétel. Kiemelt tevékenysége az anyagmérnöki BSc és az anyagmérnöki MSc szakokon, a nanotechno-
lógiai szakterületen oktatott tantárgyak gondozása és fejlesztése, az oktatás és a kutatás feltételeinek javítása.
A pályázat feltételei: szakirányú egyetemi végzettség, PhD tudományos fokozat, a mûvelt tudományterület átfogó isme-
rete, a tanszék szakmai területén szerzett legalább tizenöt éves szakmai gyakorlat, továbbá nemzetközileg elismert szak-
mai-tudományos tevékenység.
Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik külföldi egyetemeken és/vagy kutatóhelyeken tapasztalatot szereztek.
A kinevezésre részmunkaidõs foglalkoztatás keretében kerül sor.
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Kerámiai- és Szilikátmérnöki Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A tanszékvezetõ feladata a tanszék oktató- és tudományos munkájának irányítása, szervezése. Kiemelt feladata az anyag-
mérnöki BSc és MSc szakokon a tanszék által gondozott szakterületek erõsítése, valamint a tanszékhez tartozó szakirá-
nyok (Szilikáttechnológiai BSc szakirány, Kerámia- és szilikátmérnöki MSc szakirány) tudományterületeinek fejleszté-
se, az oktatás és a kutatás feltételeinek javítása. Feladata a tanszék gazdálkodásának irányítása, továbbá az oktatási, kuta-
tási és ipari kapcsolatok bõvítése, fejlesztése.
A pályázat feltételei: szakirányú egyetemi végzettség, PhD vagy CSc tudományos fokozat, a mûvelt tudományterület át-
fogó ismerete, a tanszék szakmai területén szerzett legalább tízéves felsõoktatási vagy 15 éves szakmai gyakorlat, továb-
bá nemzetközileg elismert szakmai-tudományos tevékenység.
Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a tanszék szakmai területén ipari vezetõi gyakorlattal rendelkeznek.

tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ tanársegéd feladata a tanszékvezetõ irányításával a tanszék oktató-kutató munkájában való részvétel, ki-
emelten a kerámiák, az üvegek és egyéb többkomponensû szilikátrendszerek anyagszerkezetével, fizikai, mechanikai,
kémiai és termikus tulajdonságaival, valamint gyártástechnológiájával és azok berendezéseivel kapcsolatos témakörök-
ben.
A pályázat feltételei: a pályázónak a Miskolci Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében a tanársegéd számára
elõírt követelmények teljesítésén túl gépészmérnöki vagy anyagmérnöki oklevéllel kell rendelkeznie. A gépészmérnö-
kök közül a Géptervezõi kiegészítõ szakirányon, az anyagmérnökök közül az Anyagtechnológiai szakirányon vagy a
Kerámia- és Szilikáttechnológiai szakirányon végzett mérnökök jelentkezését várjuk.
Elõnyben részesülnek azok, akik PhD-képzésben abszolutóriumot szereztek, továbbá felhasználói szinten ismerik a 2D
és 3D integrált tervezõi szoftvereket, valamint azok, akik a pneumatikus szabályozási technika területén oktatói vagy fel-
használói gyakorlatot szereztek. Az angol nyelv legalább középfokú ismerete mellett, második idegen nyelvként a német
vagy az orosz nyelv ismerete szintén elõnyt jelent.

Kémiai Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A tanszékvezetõ feladata a tanszék oktató és tudományos munkájának irányítása, szervezése. Kiemelt feladata az anyag-
mérnöki BSc és az anyagmérnöki, kohómérnöki MSc szakokon a tanszék által gondozott szakterületek erõsítése, vala-
mint a tanszékhez tartozó szakirányok (elsõsorban a Vegyipari technológiai BSc szakirány, azon felül a Hulladékgazdál-
kodási, Környezetvédelmi kiegészítõ MSc szakirány) tudományterületeinek fejlesztése, az oktatás és a kutatás feltételei-
nek javítása. Feladata a tanszék gazdálkodásának irányítása, továbbá az oktatási, kutatási és ipari kapcsolatok bõvítése,
fejlesztése.
A pályázat feltételei: szakirányú egyetemi végzettség, PhD vagy CSc tudományos fokozat, a mûvelt tudományterület át-
fogó ismerete, a tanszék szakmai területén szerzett legalább tízéves felsõoktatási vagy 15 éves szakmai gyakorlat, továb-
bá nemzetközileg elismert szakmai-tudományos tevékenység.
Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik vegyész/vegyészmérnök végzettséggel rendelkeznek.

egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszék oktató és tudományos munkájában való részvétel. Kiemelt feladata az
anyagmérnöki BSc és az anyagmérnöki, kohómérnöki MSc szakokon a tanszék által gondozott szakterületeken oktatott
tantárgyak gondozása és fejlesztése, az oktatás és a kutatás feltételeinek javítása.
A pályázat feltételei: szakirányú egyetemi végzettség, PhD vagy CSc tudományos fokozat, a mûvelt tudományterület át-
fogó ismerete, a tanszék szakmai területén szerzett legalább tízéves felsõoktatási vagy tizenöt éves szakmai gyakorlat,
továbbá nemzetközileg elismert szakmai-tudományos tevékenység.
Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik vegyész/vegyészmérnök végzettséggel rendelkeznek.
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tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ tanársegéd feladata a tanszékvezetõ irányításával a Kémiai Tanszék oktató-kutató munkájában való rész-
vétel, kiemelten az anyagmérnöki BSc és az anyagmérnöki, kohómérnöki MSc szakokon számítási és laboratóriumi gya-
korlatok vezetése, a tananyag fejlesztésében való közremûködés, továbbá diplomamunkák és TDK-dolgozatok konzul-
tálása.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ tanársegédnek rendelkeznie kell szakirányú (elsõsorban okleveles vegyészmérnök
vagy okleveles vegyész) végzettséggel, tárgyalási szintû angolnyelv-tudással, valamint a Miskolci Egyetem foglalkozta-
tási követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

Metallurgiai és Öntészeti Tanszékére
tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ tanársegéd feladata a Metallurgiai és Öntészeti Tanszéken oktatott tantárgyak gyakorlati oktatásában, a
tananyag fejlesztésében való közremûködés, továbbá diplomamunkák és TDK-dolgozatok konzultálása, kutatási felada-
tok megoldásában való részvétel, a hazai és nemzetközi szakmai és tudományos kapcsolatok ápolása.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ tanársegédnek rendelkeznie kell szakirányú (elsõsorban okleveles kohómérnök)
végzettséggel, tárgyalási szintû angolnyelv-tudással, valamint a Miskolci Egyetem Foglalkoztatási Követelményrend-
szerében a tanársegéd számára elõírt feltételekkel.
Az elbírálásnál elõnyt jelent az ipari szakmai gyakorlat.

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA
Alkalmazott Informatikai Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A tanszékvezetõ feladata a tanszék profiljába tartozó elméleti és gyakorlati területekre esõ oktatási és kulturális tevé-
kenység irányítása, egyetemi jegyzetek és tankönyvek, szakkönyvek írásának irányítása; irányító szerep vállalása a kuta-
tási pályázatokban, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében; fiatalok oktató-kutató munkájának és doktorjelölt kutatók
munkájának irányítása, közremûködés PhD-eljárásokban; részvétel az egyetemi és a kari szakmai-közéleti tevékenység-
ben.
A pályázat feltételei: a pályázónak okleveles gépészmérnöki vagy villamosmérnöki végzettséggel, legalább 15 éves ok-
tatási és/vagy kutatási gyakorlattal, doktori (PhD) vagy magasabb tudományos fokozattal, elõadóképes angol- és/vagy
németnyelv-ismerettel, nemzetközileg ismert kutatási eredményekkel és publikációkkal kell rendelkeznie.

Analízis Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A tanszékvezetõ feladata a tanszék oktató-nevelõ és kutatómunkájának irányítása és szervezése, valamint legalább egy
oktatott tárgyának elõadása. Feladata továbbá a különbözõ pályázatok szervezése, irányítása, valamit a doktori képzés-
ben való részvétel, aktív együttmûködés a Miskolci Egyetem más karaival.
A pályázat feltételei: a pályázónak meg kell felelnie a Miskolci Egyetem vezetõ oktatókra vonatkozó követelményrend-
szerének, szakirányú egyetemi végzettséggel, legalább a matematikai tudományok kandidátusa vagy matematika
PhD-fokozattal kell rendelkeznie.
Elõnyt élvez az a pályázó, akinek kutatási területe a tanszék oktatási vagy kutatási területéhez kötõdik, legalább tízéves
egyetemi oktatási tapasztalattal, valamint hazai és nemzetközi pályázatok szervezésében, irányításában gyakorlattal és
egyetemi tanári kinevezéssel rendelkezik.

tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ tanársegéd feladata a tanszék által oktatott Analízis, Lineáris algebra, Diszkrét matematika, Differenciál-
egyenletek és más tárgyak gyakorlatainak tartása, valamint részvétel a tanszéken folyó tudományos kutatómunkában.
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A pályázat feltételei: szakirányú matematikai egyetemi végzettség, középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsga.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki rendelkezik felsõoktatási gyakorlattal vagy PhD-képzésben megszerzett abszolutórium-
mal, és kutatási területe kapcsolódik a matematikai analízis, diszkrét matematika vagy számítástudomány valamelyik
ágához.

Ábrázoló Geometriai Tanszékre
mérnöktanári munkakörre

A kinevezendõ mérnöktanár feladata az Ábrázoló Geometriai Tanszék által oktatott tantárgyak (Ábrázoló geometria,
Mûszaki dokumentáció, CAD alapjai, Számítógépi grafika) gyakorlatainak megtartása, ehhez kapcsolódó oktatási se-
gédanyagok fejlesztése.
A pályázat feltételei: gépészmérnöki egyetemi oklevél, középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsga, legalább 15 éves felsõoktatási gyakorlat.

Általános Informatikai Tanszékére
tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ tanársegéd feladata: részvétel a tanszék oktatási és kutatási munkájában az adatbázis-kezeléshez és a há-
lózatokhoz kapcsolódó témakörökben. Be kell kapcsolódnia a tanszék soft-computing alapú kutatási területeibe is.
A pályázat feltételei: mérnök informatikus egyetemi oklevél, középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenér-
tékû nyelvvizsga. A speciális követelményeken túl meg kell felelnie a Miskolci Egyetem vonatkozó általános okta-
tói-kutatói feltételeinek.
Elõnyt jelent az ezen tantárgyak oktatásában szerzett tapasztalat és a témához kapcsolódó publikációs háttér.

Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékére
tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ tanársegéd feladata gyakorlati foglalkozások és laboratóriumi mérések tartása az Anyagmozgatási és Lo-
gisztikai Tanszék által oktatott Logisztika, valamint Anyagmozgatás és gépei szakterület tantárgyaiból. Feladata még a
szakterületéhez kapcsolódóan új tantárgyak kidolgozásában való részvétel, továbbá az, hogy aktívan kapcsolódjon be a
tanszéken folyó hazai és nemzetközi oktatási, kutatási projektekbe.
A pályázat feltételei: mûszaki egyetemi diploma, angol és/vagy német nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert
vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga, továbbá a PhD-képzésben abszolutórium megléte.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a logisztika területén folytat tudományos kutatómunkát, értékelhetõ publikációs és szak-
mai tevékenységet.

Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszékére
két egyetemi docensi munkakörre

Az egyik kinevezendõ egyetemi docens (egyetemi docens 1.) feladata a nem szakirányú elektronika tárgyak területén elõ-
adások tartása, tananyagok kidolgozása, mérések kidolgozásában részvétel, továbbá a tanszék ipari kutatási-fejlesztési
munkáiba történõ bekapcsolódás, PhD-hallgatók munkájának irányítása.
A pályázat feltételei: villamosmérnöki egyetemi oklevél vagy egyéb mûszaki oklevél esetén villamos határterületen iga-
zolt ismeretek. A speciális követelményeken túl a pályázónak meg kell felelnie a Miskolci Egyetem egyetemi docensek-
re vonatkozó általános oktatói-kutatói feltételeinek.
Elõnyt jelent speciális szakmai ismeret és képesség elõadások tartására a méréstechnika szakterületen.

A másik kinevezendõ egyetemi docens (egyetemi docens 2.) feladata a nem szakirányú elektrotechnika tárgyak elõ-
adás-anyagainak, gyakorlati anyagainak és méréseinek kidolgozása, elõadások tartása, továbbá a tanszék ipari kuta-
tás-fejlesztési munkáiba történõ bekapcsolódás, PhD-hallgatók munkájának irányítása.
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A pályázat feltételei: villamosmérnöki egyetemi oklevél vagy egyéb mûszaki oklevél esetén villamos határterületen iga-
zolt ismeretek. A speciális követelményeken túl meg kell felelnie a Miskolci Egyetem egyetemi docensekre vonatkozó
általános oktatói-kutatói feltételeinek.
Elõnyt jelent: speciális szakmai ismeret és képesség elõadások tartására a villamosenergetika, a villamos biztonságtech-
nika vagy az EMC szakterületek valamelyikén.
A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük, hogy melyik docensi munkakörre pályáznak („egyetemi docens 1.”
amennyiben az elsõ helyen kiírt docensi munkakörre, illetve „egyetemi docens 2.”, ha a második helyen kiírt docensi
munkakörre vonatkozik a pályázat).

Gépelemek Tanszékére
két tanársegédi munkakörre

Az egyik kinevezendõ tanársegéd (tanársegéd 1.) feladata, hogy részt vegyen a tanszék BSc-szintû alaptárgyainak – Ál-
talános Géptan, Géprajz, Gépelemek – és az MSc-szinten tervezett tárgyak – Gépszerkezetek méretezése, Virtuális ter-
mékfejlesztés, Gépszerkezetek analízise, Környezetszempontú tervezés, Gépszerkezetek VEM-alkalmazásai – oktatásá-
ban, laboratóriumi munkáinak elõkészítésében, levezetésében és a tanszék tudományos kutatásaiban és ipari megbízása-
inak teljesítésében.
A pályázat feltételei: gépészmérnöki egyetemi oklevél, középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsga.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki PhD-tanulmányait már befejezte és publikációkkal rendelkezik.

A másik kinevezendõ tanársegéd (tanársegéd 2.) feladata, hogy részt vegyen a tanszék BSc-szintû alaptárgyainak – Álta-
lános Géptan, Géprajz, Gépelemek – és az MSc-szinten tervezett tárgyak – Gépszerkezetek méretezése, Virtuális ter-
mékfejlesztés, Gépszerkezetek analízise, Környezetszempontú tervezés, Gépszerkezetek VEM-alkalmazásai – oktatásá-
ban, laboratóriumi munkáinak elõkészítésében, levezetésében és a tanszék tudományos kutatásaiban és ipari megbízása-
inak teljesítésében.
A pályázat feltételei: gépészmérnöki egyetemi oklevél, középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsga.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki PhD-tanulmányait már befejezte és publikációkkal rendelkezik.
A kinevezésre várhatóan 2009. január 1-jei kezdõ idõponttal kerül sor.
A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük, hogy melyik tanársegédi munkakörre pályáznak („tanársegéd 1.”
amennyiben az elsõ helyen kiírt tanársegédi munkakörre, illetve „tanársegéd 2.”, ha a második helyen kiírt tanársegédi
munkakörre vonatkozik a pályázat).

adjunktusi munkakörre

A kinevezendõ adjunktus feladata, hogy részt vegyen a tanszék BSc-szintû alaptárgyainak – Általános géptan, Géprajz,
Gépelemek – és az MSc-szinten tervezett tárgyak – Különleges hajtások, Objektumsemleges tervezésmódszertan, Gép-
szerkezetek optimálása, Gépszerkezetek méretezése, Virtuális termékfejlesztés – oktatásában, laboratóriumi munkáinak
elõkészítésében, levezetésében, a tanszék tudományos kutatásaiban és ipari megbízásainak teljesítésében.
A pályázat feltételei: gépészmérnöki egyetemi oklevél, középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsga és doktorjelölti jogviszony vagy PhD-fokozat.
A kinevezésre várhatóan 2009. január 1-jei kezdõ idõponttal kerül sor.

mérnöktanári munkakörre

A kinevezendõ mérnöktanár feladata, hogy részt vegyen a tanszék BSc-szintû alaptárgyainak – Általános géptan, Gép-
rajz, Gépelemek – és az MSc-szinten tervezett tárgyak – Különleges hajtások, Objektumsemleges tervezésmódszertan,
Gépszerkezetek optimálása, Gépszerkezetek méretezése, Virtuális termékfejlesztés – oktatásában, laboratóriumi mun-
káinak elõkészítésében, levezetésében, a tanszék tudományos kutatásaiban és ipari megbízásainak teljesítésében.
A pályázat feltételei: gépészmérnöki egyetemi oklevél, középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû
nyelvvizsga.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a fenti tárgyak oktatásában tapasztalattal rendelkezik.
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Mechanikai Tanszékére
tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ tanársegéd feladata a tanszék oktató-nevelõ munkájában és tudományos kutatási tevékenységében való
aktív részvétel a tanszékvezetõ irányításával. Kiemelt feladata a tanszék által oktatott, mûszaki mechanikai ismereteket
nyújtó tantárgyak (így pl. a Statika, a Szilárdságtan, a Dinamika, a Rugalmasságtan, a Mechanizmusok, valamint a Vé-
geselemmódszer) gyakorlatainak vezetése, a kapcsolódó oktatási anyagok elõkészítése. Kutatómunkáját a mechanikai,
ezen belül elsõsorban a mechanika numerikus módszerei területén kell végeznie olyan módon, hogy a PhD-fokozat meg-
szerzésére három éven belül sor kerüljön. Elvárás a tanszéki projektmunkákban történõ eredményes közremûködés.
A pályázat feltételei: gépészmérnöki egyetemi végzettség, valamint a Miskolci Egyetem Foglalkoztatási Követelmény-
rendszerében foglalt feltételek teljesítése.
Az elbírálásnál elõnyt élvez az a pályázó, aki a tanszék által oktatott tantárgyak gyakorlatainak vezetésében már tapaszta-
lattal rendelkezik, mechanikai területen elért kutatási eredményeit pedig hazai, esetleg nemzetközi publikációkban is
közzétette.

Vegyipari Gépek Tanszékére
két adjunktusi munkakörre

Az egyik kinevezendõ adjunktus (adjunktus 1.) feladata a vegyipari mûveletek és nyomástartó edények témakörökhöz
kapcsolódó tantárgyak tárgyjegyzõi és gyakorlatvezetõi feladatainak ellátása, oktatási anyagok és segédletek elkészíté-
se, részvétel a tanszéki kutatómunkában, a hazai és nemzetközi oktatási-kutatási pályázatokban, K+F-projektekben.
A pályázat feltételei: gépészmérnöki egyetemi oklevél, PhD-fokozat, középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsga.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a tanszék tudományterületén oktatói-kutatói gyakorlattal és rendszeres publikációs, szak-
irodalmi tevékenységgel rendelkezik.

A másik kinevezendõ adjunktus (adjunktus 2.) feladata a mechanikus vegyipari mûveletek és a létesítményszerelés, üze-
meltetés témakörökhöz kapcsolódó magyar és idegen nyelvû tantárgyak tárgyjegyzõi, elõadói és gyakorlatvezetõi fel-
adatainak ellátása, oktatási anyagok és segédletek elkészítése, részvétel a tanszéki kutatómunkában, a hazai és nemzet-
közi oktatási-kutatási pályázatokban, K+F-projektekben.
A pályázat feltételei: mérnöki egyetemi oklevél, PhD-fokozat, középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyen-
értékû nyelvvizsga, a jelzett tudományterületekhez kötõdõ végzettség.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki legalább hétéves oktatói-kutatói gyakorlattal, rendszeres hazai és nemzetközi publikációs,
szakirodalmi tevékenységgel rendelkezik.
A kinevezésre várhatóan 2009. január 1-jei kezdõ idõponttal kerül sor.
A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük, hogy melyik adjunktusi munkakörre pályáznak („adjunktus 1.”
amennyiben az elsõ helyen kiírt adjunktusi munkakörre, illetve „adjunktus 2.”, ha a második helyen kiírt adjunktusi
munkakörre vonatkozik a pályázat).

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁRA
dékáni megbízás ellátására

A dékán feladata a kar átfogó irányítása, különös tekintettel a karon folyó képzési programok megvalósítására és fejlesz-
tésére, a tudományos kutatás feltételeinek javítására, a kari gazdálkodás felügyeletére, a szervezeti egységek összehan-
golt irányítására, a kar képviseletének és hatékony mûködésének biztosítására.
Pályázhatnak a kar fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanárai, docensei, akik a tudományterületükön
széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, minimum egy – a szakmában hasznosítható – idegen nyelvbõl legalább
középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával rendelkeznek és vállalják azoknak a fel-
adatoknak a teljesítését, amelyet az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata, valamint egyéb szabályzatok a dékán
számára meghatároznak, továbbá képesek a kar átfogó irányítására.
A dékáni megbízás határozott idõre szól.
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tudományos és nemzetközi dékánhelyettesi megbízás ellátására

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes feladata a karon folyó tudományos és nemzetközi tevékenység irányítása,
pályázatok koordinálása. Feladatait és hatáskörét az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában és egyéb szabály-
zatokban foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.
A pályázat feltételei: a pályázónak legalább tízéves oktatói gyakorlattal, tudományos fokozattal és legalább egy idegen
nyelv tárgyalási szintû ismeretével kell rendelkeznie.
Pályázhatnak a kar fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanárai, docensei.
A dékánhelyettesi megbízatás határozott idõre szól.

tanulmányi és általános dékánhelyettesi megbízásra

A tanulmányi és általános dékánhelyettes feladata a karon folyó oktatási tevékenység koordinálása és az ezzel kapcsola-
tos operatív feladatok ellátása. A dékán irányításával a karon folyó oktató-nevelõ munka megvalósításában való részvé-
tel, valamint a dékán távollétében az aktuális dékáni feladatok ellátása. Feladatait és hatáskörét az Egyetem Szervezeti és
Mûködési Szabályzatában és egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.
A pályázat feltételei: a pályázónak legalább tízéves oktatói gyakorlattal, tudományos fokozattal és legalább egy idegen
nyelv tárgyalási szintû ismeretével kell rendelkeznie.
Pályázhatnak a kar fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanárai, docensei.
A dékánhelyettesi megbízás határozott idõre szól.

fejlesztési és gazdasági dékánhelyettesi megbízásra

A fejlesztési és gazdasági dékánhelyettes feladata a kar fejlõdését szolgáló oktatási, képzési és tudományos programokra
vonatkozó javaslatok elkészítése, továbbá a kari gazdasági döntések elõkészítése, a minõségbiztosítással és a gazdálko-
dással összefüggõ tennivalók koordinálása. Feladatait és hatáskörét az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
és egyéb szabályzatokban foglaltaknak megfelelõen gyakorolja.
A pályázat feltételei: a pályázónak legalább tízéves oktatói gyakorlattal, tudományos fokozattal és legalább egy idegen
nyelv tárgyalási szintû ismeretével kell rendelkeznie.
Pályázhatnak a kar fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott egyetemi tanárai, docensei.
A dékánhelyettesi megbízás határozott idõre szól.

ÁLLAMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
egyetemi tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanársegéd feladata a közigazgatási jog teljes tárgykörébõl gyakorlatok vezetése, szabadon vá-
lasztható tárgyaknál, illetve fõtárgyaknál esetenként elõadások tartása. A munkakör ellátásához tartozik továbbá a tan-
anyag korszerûsítésében való részvétel, a vizsgáztatás, az évfolyamdolgozatok konzultálása, és a vezetõ oktató irányítá-
sával oktatásszervezési tevékenység és rendszeres szakmai publikációs tevékenység folytatása.
A pályázat feltételei: legalább cum laude minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diploma, doktori képzésben való
részvétel, legalább egy, a szakmában hasznosítható idegen nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsga, jó elõadói, gyakorlatvezetõi készség. A pályázó feleljen meg a jogszabályokban, illetve az
egyetem szabályzataiban foglalt további követelményeknek.
A kinevezés határozott idõre szól.

BÛNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata Büntetõjog tárgyból elõadások tartása, gyakorlatok és konzultációk vezetése
nappali és levelezõ tagozaton; vizsgáztatás, részvétel a záróvizsgáztatásban; az intézet kutatási körébe tartozó tudo-
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mányterületeken önálló kutatások folytatása és kutatási eredményeinek rendszeres publikálása; közremûködés a nem-
zetközi kapcsolatok ápolásában és a tudományos utánpótlás nevelésében.
A pályázat feltételei: legalább cum laude minõsítésû állam- és jogtudományi diploma, PhD-fokozat, jogi szakvizsga, tíz-
éves egyetemi oktatói gyakorlat, két világnyelvbõl legalább középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenér-
tékû nyelvvizsga.

egyetemi tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanársegéd feladata a Büntetõeljárási jog teljes tárgykörébõl gyakorlatok vezetése, Bünte-
tés-végrehajtási jog tárgyból konzultáció vezetése, esetenként elõadás tartása. A munkakör ellátásához tartozik továbbá
a tananyag korszerûsítésében való részvétel, a vizsgáztatás, az évfolyamdolgozatok konzultálása, a vezetõ oktató irányí-
tásával oktatásszervezési tevékenység és rendszeres szakmai publikációs tevékenység folytatása.
A pályázat feltételei: legalább cum laude minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diploma, doktori képzésben való
részvétel, legalább egy, a szakmában hasznosítható idegen nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsga, jó elõadói, gyakorlatvezetõi készség. A pályázó feleljen meg a jogszabályokban, illetve az
egyetem szabályzataiban foglalt további követelményeknek.
A kinevezés határozott idõre szól.

CIVILISZTIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata agrárjogból és környezetjogból elõadások tartása, gyakorlatok és konzultációk
vezetése nappali és levelezõ tagozaton; vizsgáztatás, részvétel a záróvizsgáztatásban; az intézet kutatási körébe tartozó
tudományterületeken önálló kutatások folytatása és kutatási eredményeinek rendszeres publikálása, közremûködés a
nemzetközi kapcsolatok ápolásában és a tudományos utánpótlás nevelésében.
A pályázat feltételei: legalább cum laude minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diploma, állam- és jogtudományi
tudományos fokozat, legalább tízéves egyetemi oktató gyakorlat, egy világnyelvbõl legalább középfokú C típusú, álla-
milag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga, jó elõadói, gyakorlat-, illetve szemináriumvezetõi készség, idegen
nyelven is. Határozott elvárás a hazai és nemzetközi szakmai-tudományos életben való részvétel és az eredmények pub-
likációk formájában való megjelentetése.

három egyetemi tanársegédi munkakörre

Az egyik kinevezendõ egyetemi tanársegéd (egyetemi tanársegéd 1.) feladata a polgári jog teljes tárgykörébõl gyakorla-
tok vezetése, szabadon választott tárgyaknál, valamint a fõtárgyaknál esetenként elõadások tartása. A munkakör ellátá-
sához tartozik továbbá a tananyag korszerûsítésében való részvétel, a vizsgáztatás, az évfolyamdolgozatok konzultálása,
a vezetõ oktató irányításával oktatásszervezési tevékenység és rendszeres szakmai publikációs tevékenység folytatása.
A pályázat feltételei: legalább cum laude minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diploma, doktori képzésben való
részvétel, legalább egy, a szakmában hasznosítható idegen nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsga, jó elõadói, gyakorlatvezetõi készség. A pályázó feleljen meg a jogszabályokban, illetve az
egyetem szabályzataiban foglalt további követelményeknek. A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez, aki a doktori képzést
már megkezdte és szakirányú publikációi vannak.
A kinevezés határozott idõre szól.

A második kinevezendõ egyetemi tanársegéd (egyetemi tanársegédi 2.) feladata a polgári jog teljes tárgykörébõl gyakor-
latok vezetése, szabadon választott tárgyaknál, valamint a fõtárgyaknál esetenként elõadások tartása. A munkakör ellátá-
sához tartozik továbbá a tananyag korszerûsítésében való részvétel, a vizsgáztatás, az évfolyamdolgozatok konzultálása,
a vezetõ oktató irányításával oktatásszervezési tevékenység és rendszeres szakmai publikációs tevékenység folytatása.
A pályázat feltételei: legalább cum laude minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diploma, doktori képzésben való
részvétel, legalább egy, a szakmában hasznosítható idegen nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal
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egyenértékû nyelvvizsga, jó elõadói, gyakorlatvezetõi készség. A pályázó feleljen meg a jogszabályokban, illetve az
egyetem szabályzataiban foglalt további követelményeknek. A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez, aki a doktori képzést
már megkezdte és szakirányú publikációi vannak.
A kinevezés határozott idõre és részmunkaidõre szól.

A harmadik kinevezendõ egyetemi tanársegéd (egyetemi tanársegéd 3.) feladata munkajogból és szociális jogból gya-
korlatok vezetése, szabadon választott tárgyaknál, valamint a fõtárgyaknál esetenként elõadások tartása. A munkakör el-
látásához tartozik továbbá a tananyag korszerûsítésében való részvétel, a vizsgáztatás, az évfolyamdolgozatok konzultá-
lása, a vezetõ oktató irányításával oktatásszervezési tevékenység és rendszeres szakmai publikációs tevékenység
folytatása.
A pályázat feltételei: legalább summa cum laude minõsítésû állam- és jogtudományi egyetemi diploma, doktori képzés-
ben való részvétel, legalább egy, a szakmában hasznosítható idegen nyelvbõl felsõfokú C típusú, államilag elismert vagy
azzal egyenértékû nyelvvizsga, jó elõadói, gyakorlatvezetõi készség. A pályázó feleljen meg a jogszabályokban, illetve
az egyetem szabályzataiban foglalt további követelményeknek. A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez, aki társadalomtu-
dományi és gazdasági szakfordító diplomával rendelkezik és szakirányú publikációi vannak.
A kinevezés határozott idõre szól.

A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük, hogy melyik tanársegédi munkakörre pályáznak („egyetemi tanársegéd
1.” amennyiben az elsõ helyen kiírt tanársegédi munkakörre, „egyetemi tanársegéd 2.”, ha a második helyen kiírt tanár-
segédi munkakörre, illetve „egyetemi tanársegéd 3.”, ha a harmadik helyen kiírt tanársegédi munkakörre vonatkozik a
pályázat).

JOGTÖRTÉNETI ÉS JOGELMÉLETI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata Egyetemes állam- és jogtörténet, Magyar állam- és jogtörténet és Jogtörténeti
gyakorlat címû tárgyakból elõadások tartása, gyakorlatok és konzultációk vezetése nappali és levelezõ tagozaton, vizs-
gáztatás, részvétel a záróvizsgáztatásban. A munkakör betöltéséhez tartozik továbbá a doktori képzésben részt vevõk ta-
nulmányi és tudományos munkájának irányítása, valamint tananyagok, jegyzetek készítése, illetve ezekben való közre-
mûködés; az intézet kutatási körébe tartozó tudományterületeken önálló kutatások folytatása, kutatási eredményeinek
rendszeres publikálása, közremûködés a nemzetközi kapcsolatok ápolásában és a tudományos utánpótlás nevelésében.
A pályázat feltételei: legalább cum laude fokozatú állam- és jogtudományi és történelem szakos egyetemi diploma,
PhD-fokozat, legalább egy, a szakmában hasznosítható idegen nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert vagy az-
zal egyenértékû nyelvvizsga, jó elõadói, gyakorlatvezetõi készség.

két egyetemi tanársegédi munkakörre

Az egyik kinevezendõ egyetemi tanársegéd (egyetemi tanársegéd 1.) feladata: részvétel az Egyetemes állam- és jogtörté-
net, Magyar állam- és jogtörténet és Jogtörténeti gyakorlat címû tantárgyak oktatásában, oktatási anyagok korszerûsíté-
sében, kidolgozásában, tudományos kutatómunkában, az évfolyamdolgozatok és vezetõ oktató mellett a szakdolgozatok
témáinak vezetésében, a jogtörténeti tudományos diákkör szervezésében.
A pályázat feltételei: summa cum laude fokozatú állam- és jogtudományi egyetemi diploma, doktori képzésben való
részvétel, legalább két, a szakmában hasznosítható idegen nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsga, jó elõadói, gyakorlat-, illetve szemináriumvezetõi készség.
A kinevezés határozott idõre szól.

A másik kinevezendõ egyetemi tanársegéd (egyetemi tanársegéd 2.) feladata: részvétel az elméleti tantárgycsoport (Jog-
és állambölcselet, Bevezetés a jog- és államtudományba, Bevezetés a jogi tanok történetébe, Politikai szociológia, Jog-
szociológia, Filozófia, Etika, Logika, Jogdogmatika, Jogi alaptan, Kommunikáció) címû tantárgyak oktatásában, szemi-
náriumok vezetésében, vizsgáztatásban, oktatási anyagok korszerûsítésében, kidolgozásában, tudományos kutatómun-
kában, az évfolyamdolgozatok és vezetõ oktató mellett a szakdolgozatok témavezetésében, a tehetséggondozásban.
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A pályázat feltételei: summa cum laude fokozatú állam- és jogtudományi egyetemi diploma, doktori képzésben szerzett
abszolutórium, legalább két, a szakmában hasznosítható idegen nyelv ismerete, ebbõl legalább egy középfokú C típusú,
államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga, jó elõadói, szemináriumvezetõi készség.
A kinevezés határozott idõre szól.

A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük, hogy melyik tanársegédi munkakörre pályáznak („egyetemi tanársegéd
1.” amennyiben az elsõ helyen kiírt tanársegédi munkakörre, illetve „egyetemi tanársegéd 2.”, ha a második helyen kiírt
tanársegédi munkakörre vonatkozik a pályázat).

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
MARKETING INTÉZETÉBE
két egyetemi tanársegédi munkakörre

Az egyik kinevezendõ egyetemi tanársegéd (egyetemi tanársegéd 1.) feladata: szemináriumok vezetése, konzultációk
megtartása, a Marketing Stratégiai és Kommunikáció Intézeti Tanszék által gondozott Marketing alapja, Értékesítés tár-
gyak oktatásában és a tanszék kutatási tevékenységében való részvétel.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ egyetemi tanársegédnek szakirányú egyetemi végzettséggel, megkezdett PhD-tanul-
mányokkal, valamint oktatási gyakorlattal kell rendelkeznie.
A kinevezésre határozott idõre, várhatóan 2008. augusztus 25-ei kezdõ idõponttal kerül sor.

A másik kinevezendõ egyetemi tanársegéd (egyetemi tanársegéd 2.) feladata: szemináriumok vezetése, konzultációk
megtartása, a Marketing Stratégiai és Kommunikáció Intézeti Tanszék által gondozott Marketingkutatás tárgy oktatásá-
ban és a tanszék kutatási tevékenységében való részvétel.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ egyetemi tanársegédnek szakirányú egyetemi végzettséggel, megkezdett PhD-tanul-
mányokkal, valamint oktatási gyakorlattal kell rendelkeznie.
A kinevezésre határozott idõre, várhatóan 2008. augusztus 25-ei kezdõ idõponttal kerül sor.

A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük, hogy melyik egyetemi tanársegédi munkakörre pályáznak („egyetemi
tanársegéd 1.” amennyiben az elsõ helyen kiírt tanársegédi munkakörre, illetve „egyetemi tanársegéd 2.”, ha a második
helyen kiírt tanársegédi munkakörre vonatkozik a pályázat).

egyetemi adjunktusi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata elõadások tartása, szemináriumok vezetése, a Nemzetközi Marketing Intéze-
ti Tanszék által gondozott Értékesítés, Nagy- és kiskereskedelmi értékesítés technikái, Értékesítés-ösztönzési technikák,
Külkereskedelmi technikák, Tárgyalástechnika tárgyak oktatásában és az intézeti tanszék kutatási tevékenységében való
részvétel.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ egyetemi adjunktusnak szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD abszolutóriummal,
legalább egy középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával, valamint oktatási gyakor-
lattal kell rendelkeznie.
A kinevezésre határozott idõre, várhatóan 2008. augusztus 25-ei kezdõ idõponttal kerül sor.

ÜZLETI INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETÉBE
egyetemi adjunktusi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata: elõadások tartása, szemináriumok vezetése, a Számviteli Intézeti Tanszék
által gondozott számviteli információs rendszerek alkalmazásával kapcsolatos tantárgyak, Nonprofit számvitel és Pénz-
ügyi-számviteli informatika keretében, részvétel az intézeti tanszék kutatási tevékenységében.
A pályázat feltételei: a kinevezésre kerülõ egyetemi adjunktusnak szakirányú felsõfokú végzettséggel, PhD abszolutóri-
ummal, legalább egy középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával, valamint oktatási
gyakorlattal kell rendelkeznie.
A kinevezésre határozott idõre, várhatóan 2008. augusztus 25-ei kezdõ idõponttal kerül sor.
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VILÁG- ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN INTÉZETÉBE
tudományos fõmunkatárs munkakörre

A kinevezendõ tudományos fõmunkatárs feladata: vállalati arculat tervezésével kapcsolatos kutatómunka irányítása, a
Humán Erõforrás Intézeti Tanszék által gondozott Humánerõforrás-gazdaságtan, Humánerõforrás-fejlesztés, Üzleti ar-
culat, Protokoll és tárgyaláskultúra tárgyak oktatásában való részvétel, az intézeti tanszékvezetõ irányításával részvétel a
tananyagok kialakításában, a tanszék kutatói munkájában, valamint egyéb tanszéki feladatok ellátásában.
A pályázat feltételei: közgazdasági egyetemi végzettség, PhD-fokozat, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat. Két ide-
gen nyelvbõl dokumentált nyelvismeret (középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga).

egyetemi adjunktusi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata: elõadások tartása, szemináriumok vezetése, a Regionális Gazdaságtani Inté-
zeti Tanszék által gondozott Környezetgazdaságtan és az Életciklusok elemzése tárgyak oktatásában, valamint az intéze-
ti kutatási, oktatási tevékenységben való részvétel.
A pályázat feltételei: a kinevezésre kerülõ egyetemi adjunktusnak egyetemi diplomával, PhD abszolutóriummal, leg-
alább egy középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgával, valamint oktatási gyakorlattal
kell rendelkeznie.
A kinevezésre határozott idõre, várhatóan 2008. augusztus 25-ei kezdõ idõponttal kerül sor.

egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: elõadások tartása, a Világgazdaságtani Intézeti Tanszék által gondozott euró-
pai pénzügyi piacok témakörébe tartozó tantárgyak oktatása, valamint tananyagok fejlesztése, bekapcsolódás a
PhD-képzésbe, aktív részvétel a tanszék oktató-kutató munkájában.
A pályázat feltételei: egyetemi oklevél, közgazdasági PhD-fokozat, angol nyelven elõadás-tartási képesség, ötéves banki
vezetõi gyakorlat.
A kinevezésre részmunkaidõs foglalkoztatás keretében kerül sor.

Dékáni Hivatalába
hivatalvezetõi megbízás ellátására

A hivatalvezetõ feladata: a dékán irányításával a kari tanulmányi, igazgatási, ügyviteli és szervezési feladatok koordiná-
lása, a hivatal munkájának irányítása, a kari adminisztratív dolgozók tevékenységének ellenõrzése. Feladatait a Gazda-
ságtudományi Kar feladataira és mûködési rendjére vonatkozó szabályzat tartalmazza.
A pályázat feltételei: fõiskolai közgazdász oklevél, mérlegképes szaktanfolyam, angolnyelv-ismeret, legalább ötéves
oktatásszervezési és igazgatási munkakörben szerzett tapasztalat, jártasság a bér- és munkaügyi, pénzügyi, humánpoliti-
kai területen, megfelelõ szervezési és vezetõi gyakorlat.
A vezetõi megbízás várható idõpontja: 2008. szeptember 1.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
FILOZÓFIAI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízás ellátására

Az intézetigazgató feladata: az intézet oktatási és tudományos munkájának irányítása, szervezése, korszerûsítése; az intézet
oktatói, kutatói és doktoranduszi szakmai fejlõdésének elõsegítése; részvétel az intézet oktató- és kutatómunkájában; rész-
vétel a szabad bölcsészet szak, a filozófiai doktori képzés és a tervezett mesterszakok irányításában és fejlesztésében.
A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell PhD-fokozattal, legalább tízéves oktatói-kutatói gyakorlattal, a ve-
zetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal, vala-
mint a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez szükséges tulajdonságokkal és képességek-
kel. Oktatási és kutatási tevékenységének illeszkednie kell az intézet oktatási profiljához. Nemzetközi tudományos elis-
mertséggel kell rendelkeznie.
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egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a szabad bölcsészet szakon és a tervezett filozófiai mesterképzésben való okta-
tás, valamint doktori kurzusok tartása. A legfontosabb tanítandó tantárgyak: Elmefilozófia, Metafizika, Tudományfilo-
zófia, A tudományos írás alapjai – tágabb értelemben az analitikus filozófia oktatása.
A pályázat feltételei: szakirányú egyetemi diploma, PhD-fokozat, rendszeres, magas színvonalú publikációs tevékeny-
ség, beleértve a külföldi publikációkat, valamint kiváló angolnyelv-tudás, legalább tízéves oktatói-kutatói gyakorlat.
Elõnyt jelent a széles körû filozófiai tájékozottság, amely a jelöltet szükség esetén további filozófiai kurzusok, esetleg a
szabad bölcsészet szak más szakirányain szükséges kurzusok megtartására is alkalmassá teszi.

KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízás ellátására

Az intézetigazgató feladata: az intézet tevékenységének szervezése és vezetése, az oktató- és kutatómunka irányítása és
összehangolása, a tudományos utánpótlás nevelése, az intézet egyetemen belüli, országos és nemzetközi kapcsolatainak
ápolása és erõsítése, az intézet gazdasági és ügyviteli munkájának irányítása, ellenõrzése, elõadások és szemináriumok
tartása a kulturális antropológia témakörében.
A pályázat feltételei: a pályázónak szakirányú egyetemi diplomával, tudományos fokozattal, legalább tízéves okta-
tói-kutatói gyakorlattal, vezetõi funkcióban való jártassággal, az oktatást és kutatást támogató regionális, továbbá széles
körû nemzetközi kapcsolatokkal, valamint számottevõ publikációs tevékenységgel kell rendelkeznie. Az elbírálás során
elõnyt élveznek a habilitációval rendelkezõk.

egyetemi tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanársegéd feladata elõadások és szemináriumok tartása a kulturális antropológia tárgykörébõl.
Emellett vegyen részt az intézeti terepgyakorlatok és szakmai gyakorlatok szervezésében és irányításában, az intézet pá-
lyázati munkájában és adminisztrációjában.
A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi diplomával, egy európai nyelv középfokú is-
meretével, rendszeres publikációs tevékenységgel és kutatási tapasztalattal.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a doktori képzést eredményesen befejezte, abszolutóriummal rendelkezik.
A kinevezés határozott idõre szól.

MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízás ellátására

Az intézetigazgató feladata: az intézetben folyó oktatás és tudományos kutatások szervezése, irányítása, összehangolása,
gondoskodás a tudományos utánpótlásról, az intézet gazdasági és ügyviteli munkájának irányítása, ellenõrzése. E fel-
adatköreiben különösen: képviseli az intézetet, irányítja és ellenõrzi a hozzá beosztott oktatók, kutatók és nem okta-
tó-kutató közalkalmazottak munkáját, szervezi az intézet képzési, tudományos, kutató és más tevékenységét, elõsegíti a
publikálást és ösztönzi a pályázati tevékenységet, az intézet költségvetése alapján rendelkezik a pénzügyi keretek
felhasználásáról.
A pályázat feltételei: magyar nyelv és irodalom szakos egyetemi végzettség, a nyelvtudomány vagy az irodalomtudomány
területén szerzett tudományos fokozat, rendszeres, hazai és nemzetközi tekintetben elismert publikációs tevékenység, szak-
mai kapcsolatok a nyelv- vagy az irodalomtudomány hazai és külföldi oktató- és kutatóhelyeivel, legalább tízéves felsõok-
tatási gyakorlat, oktatás- és kutatásszervezésben való jártasság. A vezetõi tapasztalatok elõnyt jelentenek az elbíráláskor.

MODERN FILOLÓGIAI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízás ellátására

Az intézetigazgató feladata: az intézet oktató- és kutatómunkájának összehangolása, szervezése és irányítása, továbbá
elõadások tartása, a tantervek és a tananyag korszerûsítése. Feladata további kutatási mûhelyek kialakítása és a meglé-
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võk fejlesztése az intézet által mûvelt tudományterületeken, külsõ erõforrások megszerzésének ösztönzése, az intézet
bevételeinek növelése.
A pályázat feltételei: a pályázó rendelkezzék szakirányú bölcsészettudományi egyetemi végzettséggel, tudományos fo-
kozattal, magas szintû tudományos tevékenységgel, legalább tízéves egyetemi oktatási és legalább ötéves egyetemi ve-
zetõi tapasztalattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével és a vezetéshez szükséges tulajdonságokkal. Az elbírálás
során elõnyt élveznek a habilitációval rendelkezõk.

POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízás ellátására

Az intézetigazgató feladata: az intézet tevékenységének szervezése és vezetése, az oktató- és kutatómunka irányítása és
összehangolása, a tudományos utánpótlás nevelése, az intézet gazdasági és ügyviteli munkájának irányítása, ellenõrzése,
részvétel az intézet oktató- és kutatómunkájában, a képzési tevékenységen belül a politológia szakos képzések
irányítása.
A pályázat feltételei: a pályázó rendelkezzék tudományos fokozattal, legalább tízéves, az intézet oktatási profiljához il-
leszkedõ oktatói-kutatói gyakorlattal, jelentõsebb kutatási eredményekkel, szakkönyvekkel, idegen nyelvû publikációk-
kal, valamint megfelelõ hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokkal. Az elbírálás során elõnyt élveznek a habilitá-
cióval, valamint többéves vezetõi tapasztalattal rendelkezõk.

egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: politikatudományi elõadások és szemináriumok tartása, különösen a politikael-
mélet és a politikai kommunikáció tárgykörében. Feladata továbbá az e témában készülõ szakdolgozatok, TDK-dolgoza-
tok vezetése, a doktori képzésben részt vevõk és a tanársegédek tudományos munkájának irányítása, az intézet kutató-
munkájába való bekapcsolódás és a nemzetközi kapcsolatok ápolása.
A pályázat feltételei: a pályázó rendelkezzék kandidátusi fokozattal, habilitációval, legalább 15 éves oktatói-kutatói gya-
korlattal, kiemelkedõ tudományos és szakmai munkássággal, legalább egy idegen nyelven elõadás tartására való képes-
séggel.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki már rendelkezik egyetemi tanári kinevezéssel.

egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: politikatudományi, valamint globális társadalom és politika elõadások és sze-
mináriumok oktatása, szakdolgozatok, TDK-dolgozatok vezetése. Feladata továbbá az intézet nemzetközi kapcsolatai-
nak fejlesztése, a kutatómunkában való aktív részvétel.
A pályázat feltételei: egyetemi diploma, politikatudományi területen szerzett PhD-fokozat, rendszeres, magas színvona-
lú publikációs tevékenység, beleértve a külföldi publikációkat, legalább tízéves oktatói-kutatói gyakorlat, egy idegen
nyelven elõadás tartására való képesség.

két egyetemi tanársegédi munkakörre

Az egyik kinevezendõ egyetemi tanársegéd (egyetemi tanársegéd 1.) feladata szemináriumok, speciális kollégiumok tar-
tása a magyar politikai gondolkodástörténet, magyar demokrácia elmélet, magyar demokrácia történet tárgykörben.
Emellett vegyen részt az intézet pályázati munkájában és adminisztrációs feladatainak ellátásában.
A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell egyetemi diplomával, egy európai nyelv középfokú ismeretével,
rendszeres publikációs tevékenységgel és kutatási tapasztalattal.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a doktori képzést eredményesen befejezte.
A kinevezés határozott idõre szól.
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A másik kinevezendõ egyetemi tanársegéd (egyetemi tanársegéd 2.) feladata: a politológia szak nappali és levelezõ kép-
zésében való aktív részvétel, oktatás (szeminárium, gyakorlat, speciális kollégium) és tudományos kutatás a politikai
kommunikáció, társadalomelmélet, kutatásmódszertan területén. Emellett vegyen részt az intézet pályázati munkájában
és adminisztrációs feladatainak ellátásában.
A pályázat feltételei: a pályázónak rendelkeznie kell politológia szakos egyetemi végzettséggel, publikációs tevékeny-
séggel, legalább egy nyelvbõl magas szintû nyelvismerettel.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a doktori képzést eredményesen befejezte.
A kinevezés határozott idõre szól.
A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük, hogy melyik tanársegédi munkakörre pályáznak („egyetemi tanárse-
géd 1.” amennyiben az elsõ helyen kiírt tanársegédi munkakörre, illetve „egyetemi tanársegéd 2.”, ha a második helyen
kiírt tanársegédi munkakörre vonatkozik a pályázat).

SZOCIOLÓGIAI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízás ellátására

Az intézetigazgató feladata: irányítja és szervezi az intézet képzési, tudományos, kutató és más tevékenységet. A képzési
tevékenységen belül irányítja a szociológia szakos képzéseket, szervezi a szakmailag lehetséges és szükséges új szakok
indítását, koordinálja a szociológiai tárgyak átoktatását. Irányítja és ellenõrzi a hozzá beosztott oktatók és más közalkal-
mazottak munkáját. Gondoskodik a képzési feladatok ellátásához nélkülözhetetlen külsõ oktatók bevonásáról, tevé-
kenységük megszervezésérõl és munkavégzésük jogi, pénzügyi kereteinek biztosításáról. Elõsegíti az intézet bevételei-
nek növekedését, gondoskodik a beiskolázási tervek hatékony megvalósulásáról, koordinálja a költségtérítéses képzése-
ket, ösztönzi a pályázati tevékenységet. Az intézet költségvetése alapján rendelkezik a pénzügyi keretek felhasználá-
sáról.
A pályázat feltételei: a pályázó rendelkezzék kiemelkedõ tudományos és kutatási eredményekkel, vezetési tapasztalatok-
kal, jó kommunikációs és együttmûködési készséggel, legalább tízéves oktatói-kutatói gyakorlattal. Pályázhatnak azok a
tudományos fokozattal rendelkezõk, akiknek oktatási és kutatási tevékenysége illeszkedik az intézet oktatási profiljá-
hoz.
Elõnyt jelent a Szociológiai Intézet tevékenységében hasznosítható további egyetemi végzettség.

TANÁRKÉPZÕ INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízás ellátására

Az intézetigazgató feladata: az intézet oktató- és kutatómunkájának összehangolása, szervezése és irányítása, a tanár-
képzési intézményi koordinálása, az intézet gazdasági és ügyviteli munkájának irányítása, ellenõrzése. Megszervezi az
intézet képzési, tudományos, kutató és más tevékenységét, elõsegíti a publikálást és ösztönzi a pályázati tevékenységet,
az intézet költségvetése alapján rendelkezik a pénzügyi keretek felhasználásáról, irányítja az intézeti adminisztrációt.
A pályázat feltételei: a pályázó legyen a neveléstudomány vagy a pszichológia elismert mûvelõje, rendelkezzék tudomá-
nyos fokozattal, legalább tízéves oktatói-kutatói, továbbá felsõoktatási vezetõi tapasztalattal, jelentõs publikációkkal,
szakmai kapcsolatokkal.

TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
intézetigazgatói megbízás ellátására

Az intézetigazgató feladata: a történelem szak (BA- és MA-, valamint egyéb képzések) oktatásának és tudományos kuta-
tómunkájának szervezése, koordinálása. Irányítja és ellenõrzi az intézet oktatóinak, kutatóinak és egyéb közalkalmazot-
tainak tevékenységét. Feladata továbbá az intézeti tanszékek képzéseinek, gazdálkodásának irányítása, országos és nem-
zetközi kapcsolatainak fejlesztése.
A pályázat feltételei: vezetõ oktatói, illetve vezetõi tapasztalat a történettudományi képzésben, a történelem szak mûkö-
désében, a telematikában és az elektronikus ügyintézésben való jártasság. Emellett PhD-fokozat, a történettudomány
magas szintû mûvelése, legalább tízéves oktatói-kutatói gyakorlat, tárgyalási és kommunikációs készség és legalább egy
idegen nyelv magas szintû ismerete.
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egyetemi adjunktusi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi adjunktus feladata: a történelem szak nappali és levelezõ (BA és MA) képzésében való aktív
részvétel, oktatás (szeminárium, gyakorlat, elõadás, speciális kollégium) és tudományos kutatás az õstörténet és régé-
szet, fõként a neolitikumtól a vaskorig tartó idõszak területén. Feladata továbbá terepgyakorlatok és tanásatások vezeté-
se, szakdolgozati konzultáció, valamint az intézet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
A pályázat feltételei: szakirányú (történelem, régészet) egyetemi végzettség, publikációs tevékenység; legalább ötéves
oktatói-kutatói, ennek hiányában legalább hétéves szakmai gyakorlat, valamint magas szintû nyelvismeret legalább egy
nyelvbõl.
Elõnyt élveznek a PhD-fokozattal rendelkezõ pályázók.
A kinevezés határozott idõre és részmunkaidõre szól.

tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ tanársegéd feladata: a történelem szak nappali és levelezõ (BA és MA) képzésében való aktív részvétel,
oktatás (szeminárium, gyakorlat, elõadás, speciális kollégium) és tudományos kutatás az õstörténet és régészet, fõként a
régebbi és átmeneti kõkor területén. Feladata továbbá terepgyakorlatok és tanásatások vezetése, szakdolgozati konzultá-
ció, valamint az intézet nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
A pályázat feltételei: szakirányú (történelem, régészet) egyetemi végzettség, publikációs tevékenység; legalább kétéves
szakmai gyakorlat, legalább egy nyelvbõl magas szintû nyelvismeret.
Elõnyt élveznek a PhD-fokozattal rendelkezõ pályázók.

COMENIUS TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
Informatika Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A tanszékvezetõ feladata: a kar feladataira és mûködési rendjére vonatkozó szabályzatában rögzített feladatok ellátása,
az informatika mûveltségi terület képviselete, a tanszék nevelési, oktatási és tudományos fejlesztési tervének kidolgozá-
sa, annak a változó igényekkel összhangban történõ optimális végrehajtása, a megfelelõ személyi összetétel biztosítása,
a tanszék képzési, tudományos, kutató és más tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenõrzése, a tudományos
diákkörök tevékenységében részt vevõ hallgatóknak az eredményes munkához szükséges együttmûködés kiépítése az
egyetem szervezeti egységeivel és a HÖK-kel, a külsõ szervek által adott megbízáson alapuló munkák szervezése, irá-
nyítása, koordinálása.
A pályázat feltételei: szakirányú egyetemi diploma, legalább hétéves felsõoktatási gyakorlat, vezetõi tapasztalat, széles
körû hazai és külföldi kapcsolatok, az irányításhoz szükséges együttmûködési készség megléte, legalább doktorjelölti
jogviszony.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a tudományos területen való elismertség.

Neveléstudományi és Társadalomismereti Tanszékére
fõiskolai tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai tanársegéd feladata: a kar alapító okiratában rögzített, alaptevékenységnek minõsülõ oktatási
tevékenysége kapcsán oktatói feladatok ellátása óvodapedagógus és tanító szakon, valamint a tanszék szakmai kompe-
tenciájába tartozó felsõfokú szakképzési szakokon, különös tekintettel a játékpedagógia, a drámapedagógia és a mentál-
higiéne területeire, aktív részvétel a gyakorlati képzésben, a fõiskolai kar belsõ és továbbképzõ feladataiban, bekapcso-
lódás a kar tudományos és kulturális-mûvelõdési közéletébe.
A pályázat feltételei: egyetemi szintû pedagógusvégzettség és óvodapedagógus diploma.
Elõnyben részesül az a pályázó, aki drámapedagógus szakvizsgával vagy mentálhigiénés diplomával és felsõoktatásban
szerzett oktatási tapasztalatokkal rendelkezik.
A kinevezés határozott idõre szól.
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Természettudományi Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A tanszékvezetõ feladata: a kar feladataira és mûködési rendjére vonatkozó szabályzatában rögzített feladatok ellátása, a
matematika, a technika-életvitel és a természetismeret mûveltségi területek képviselete, a tanszék nevelési, oktatási és
tudományos fejlesztési tervének kidolgozása, annak a változó igényekkel összhangban történõ optimális végrehajtása, a
megfelelõ személyi összetétel biztosítása, a tanszék képzési, tudományos, kutató és más tevékenységének megszervezé-
se, irányítása, ellenõrzése, a tudományos diákkörök tevékenységében részt vevõ hallgatóknak az eredményes munkához
szükséges együttmûködés kiépítése az egyetem szervezeti egységeivel és a HÖK-kel, a külsõ szervek által adott megbí-
záson alapuló munkák szervezése, irányítása, koordinálása.
A pályázat feltételei: szakirányú egyetemi diploma, legalább hétéves felsõoktatási gyakorlat, vezetõi tapasztalat, széles
körû hazai és külföldi kapcsolatok, az irányításhoz szükséges együttmûködési készség megléte, legalább doktorjelölti
jogviszony.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a tudományos területen való elismertség.

fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: oktatói feladatok ellátása óvodapedagógus és tanító szakon, valamint a tanszék
szakmai kompetenciájába tartozó felsõfokú szakképzési szakokon, különös tekintettel a természetismeret és tantárgype-
dagógián belül a fizika területére, aktív részvétel a gyakorlati képzésben, a fõiskolai kar belsõ és továbbképzõ feladatai-
ban, bekapcsolódás a kar tudományos és kulturális-mûvelõdési közéletébe.
A pályázat feltételei: a pályázó rendelkezzék doktori fokozattal, legalább hétéves oktatói-kutatói gyakorlattal és feleljen
meg a foglalkoztatási követelményszerben meghatározott feltételeknek.

Testnevelés Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A tanszékvezetõ feladata: a kar feladataira és mûködési rendjére vonatkozó szabályzatában rögzített feladatok ellátása, a
testnevelés mûveltségi terület képviselete, a tanszék nevelési, oktatási és tudományos fejlesztési tervének kidolgozása,
annak a változó igényekkel összhangban történõ optimális végrehajtása, a megfelelõ személyi összetétel biztosítása, a
tanszék képzési, tudományos, kutató és más tevékenységének megszervezése, irányítása, ellenõrzése, a tudományos di-
ákkörök tevékenységében részt vevõ hallgatóknak az eredményes munkához szükséges együttmûködés kiépítése az
egyetem szervezeti egységeivel és a HÖK-kel, a külsõ szervek által adott megbízáson alapuló munkák szervezése, irá-
nyítása, koordinálása.
A pályázat feltételei: szakirányú egyetemi diploma, legalább hétéves felsõoktatási gyakorlat, vezetõi tapasztalat, széles
körû hazai és külföldi kapcsolatok, az irányításhoz szükséges együttmûködési készség megléte, legalább doktorjelölti
jogviszony.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a tudományos területen való elismertség.

BARTÓK BÉLA ZENEMÛVÉSZETI INTÉZETE
Fúvós Tanszékére
további jogviszonyú mûvésztanári munkakörre

A kinevezendõ mûvésztanár feladata a blockföte fõtárgy, módszertan és kamarazene oktatása.
A pályázat feltételei: egyetemi diploma (mesterfokozat) vagy alapfokozat és szakirányú szakképzettség, legalább egy
idegen nyelv ismerete, legalább ötéves zenepedagógiai, ezen belül legalább kétéves felsõoktatásban szerzett gyakorlat,
nemzetközileg elismert mûvészi tevékenység.
A kinevezésre várhatóan 2008. július 1. napjától egyéves idõtartamra, részmunkaidõs foglalkoztatás keretében kerül sor.
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Vonós Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A tanszékvezetõ feladata a Vonós Tanszék munkájának, mûvészi tevékenységének irányítása, összehangolása; közremû-
ködés a tantárgyi programok, akkreditációs anyagok elkészítésében; kapcsolattartás a szakterület hazai és külföldi intéz-
ményeivel, elismert szakembereivel.
A pályázat feltételei: a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen vonós szakon szerzett oklevél, DLA-fokozat, legalább
10 év felsõoktatásban szerzett oktatói gyakorlat, országosan elismert mûvészi, pedagógiai vagy tudományos tevékeny-
ség.

két fõiskolai docensi munkakörre

Az egyik kinevezendõ fõiskolai docens (fõiskolai docens 1.) feladata a gitár fõtárgy, módszertan és kamarazene oktatása.
A pályázat feltételei: zenemûvészeti egyetemen szerzett szakirányú oklevél, DLA-fokozat, legalább 12 év felsõoktatás-
ban szerzett oktatói gyakorlat, nemzetközileg elismert mûvészi tevékenység.

A másik kinevezendõ fõiskolai docens (fõiskolai docens 2.) feladata a hegedû fõtárgy, módszertan és kamarazene okta-
tása.
A pályázat feltételei: a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen szerzett szakirányú oklevél, DLA-fokozat, legalább
10 felsõoktatásban szerzett oktatói gyakorlat, nemzetközileg elismert mûvészi tevékenység.
A pályázóknak a pályázatban meg kell jelölniük, hogy melyik docensi munkakörre pályáznak („fõiskolai docens 1.”
amennyiben az elsõ helyen kiírt docensi munkakörre, illetve „fõiskolai docens 2.”, ha a második helyen kiírt docensi
munkakörre vonatkozik a pályázat).

fõiskolai tanársegédi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai tanársegéd feladata a hegedû fõtárgy és kamarazene oktatása.
A pályázat feltételei: a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen szerzett szakirányú oklevél, doktori képzésben való rész-
vétel, legalább egy, a szakmában hasznosítható idegen nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert vagy azzal
egyenértékû nyelvvizsga, felsõoktatásban szerzett oktatói gyakorlat, aktív koncertezõ tevékenység.
A kinevezésre határozott idõre, várhatóan 2008. augusztus 15. napjával kerül sor.

Zongora Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás ellátására

A tanszékvezetõ feladata a Zongora Tanszék munkájának, mûvészi tevékenységének irányítása, összehangolása, közre-
mûködés a tantárgyi programok, akkreditációs anyagok elkészítésében, kapcsolattartás a szakterület hazai és külföldi in-
tézményeivel, elismert szakembereivel.
A pályázat feltételei: a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen zongora szakon szerzett oklevél, DLA-fokozat, legalább
10 év felsõoktatásban szerzett oktatói gyakorlat, országosan elismert mûvészi, pedagógiai vagy tudományos tevékeny-
ség.

fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata a zongora fõtárgy, módszertan és kamarazene oktatása.
A pályázat feltételei: a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen szerzett szakirányú oklevél, DLA-fokozat, legalább 7 év
felsõoktatásban szerzett oktatói gyakorlat, nemzetközileg elismert mûvészi tevékenység.
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ALKALMAZOTT KÉMIAI KUTATÓINTÉZET
Bányászati Kémiai Osztályára
tudományos munkatársi munkakörre

A kinevezendõ tudományos munkatárs feladata: a konvencionális és nem konvencionális szénhidrogének termeléséhez
kapcsolódó fizikai-kémiai és kolloidkémiai kutatások végzése.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ tudományos munkatársnak rendelkeznie kell vegyészmérnöki, vegyész, olajmérnöki
vagy gázmérnöki diplomával, PhD-fokozattal és angol nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával.

tudományos segédmunkatársi munkakörre

A kinevezendõ tudományos segédmunkatárs feladata: a konvencionális és nem konvencionális szénhidrogének termelé-
séhez kapcsolódó fizikai-kémiai kolloidkémiai kutatások végzése.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ tudományos segédmunkatársnak rendelkeznie kell vegyészmérnöki, vegyész, olaj-
mérnöki vagy gázmérnöki diplomával és angol nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával.
Elõnyben részesülnek azok, akik rendelkeznek PhD-fokozattal vagy abszolutóriummal.

Mûszerfejlesztési és Informatikai Osztályára
tudományos segédmunkatársi munkakörre

A kinevezendõ tudományos segédmunkatárs feladata: általános ipari irányítás- és informatikai technológiához kapcsoló-
dó alap- és alkalmazott kutatások és fejlesztések végzése, laboratóriumi mérõmûszerek tervezésében és gyártásában való
részvétel.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ tudományos segédmunkatársnak rendelkeznie kell informatikus, gépészmérnöki
vagy villamosmérnöki diplomával és angol nyelvbõl középfokú, C típusú, államilag elismert nyelvvizsgával.
Elõnyben részesülnek azok, akik rendelkeznek PhD-fokozattal vagy abszolutóriummal.

Rezervoármechanikai Osztályára
tudományos segédmunkatársi munkakörre

A kinevezendõ tudományos segédmunkatárs feladata: a konvencionális és nem konvencionális szénhidrogének termelé-
séhez kapcsolódó kõzetfizikai, áramlástani és fúrástechnológiai kutatások és fejlesztések végzése.
A pályázat feltételei: a kinevezendõ tudományos segédmunkatársnak rendelkeznie kell a földtudomány területén szer-
zett, célszerûen olajmérnöki, illetõleg gázmérnöki diplomával és angol nyelvbõl középfokú C típusú, államilag elismert
nyelvvizsgával.
Elõnyben részesülnek azok, akik rendelkeznek PhD-fokozattal vagy abszolutóriummal.

A pályázatok benyújtásának általános feltételei:
A pályázóknak a felsõoktatási törvény, valamint az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõír-
takon túlmenõen meg kell felelniük a Miskolci Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzat I. kötet, Szervezeti és Mû-
ködési Rend és II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében (http:www.uni-miskolc.hu/public/egyetemi_doku-
mentumok/III/1/fkr.doc) foglalt feltételeknek, továbbá az álláshelyre megfogalmazott speciális követelményeknek. A
vezetõi megbízásokra és az oktatói kinevezésekre a hivatkozott jogszabályok és szabályzatok vonatkoznak. A pályázó-
nak büntetlen elõéletûnek kell lennie.

A pályázathoz a következõket kell csatolni:
a) részletes szakmai önéletrajzot, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
aa) a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
ab) szakmai, illetõleg oktatási, kutatási, tudományos vagy mûvészeti munkáját,
ac) hazai és nemzetközi, tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
ad) a nemzetközi tudományos életben való részvételét,
ae) fontosabb szakmai útjait,
b) publikációs jegyzéket,
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c) nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatárolt-
ságáról,
d) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem
szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik,
e) a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, illetve szakmai díjait igazoló okmá-
nyok hiteles másolatát,
f) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A vezetõ beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következõket kell tartalmazniuk:
a) személyi rész:
aa) EU-minta szerinti önéletrajz,
ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló bizonyítványok hiteles másolata,
ac) az oktatott tantárgyak listája a teljes pályafutásra,
ad) publikációk, az azokra történt hivatkozások, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke,
ae) oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K + F munkákban való részvételek és témavezetések, a
végzett munka százalékos arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerzõdéses összegével együtt,
af) külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt,
ag) vezetõi tapasztalatok, vezetõi gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevé-
kenységet,
ah) irányított személyek felsorolása, akik sikeres pályát futottak be,
b) vezetõi elképzelések:
ba) motiváció,
bb) helyzetértékelés,
bc) vezetõi program,
c) nyilatkozatok:
ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat,
cb) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az Egyetem
Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
cc) egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, jogviszonyról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Egyes vezetõ beosztásra benyújtott pályázatoknál – relevancia hiányában – az ac), ad), ae), af), ah) pontjaihoz igényel-
tek részben vagy egészben hiányozhatnak. Ezek az esetek nem minõsülnek formai hibának.
Az egyetemi szintû vezetõi pályázatokról bõvebb felvilágosítást az intézményben a humánpolitikai igazgató [tel.: (46)
565-111/10–13] ad. A kari/intézeti pályázatokkal kapcsolatos kérdésekkel a karok dékáni hivatalaihoz/intézetigazgatói
hivatalához lehet fordulni. Egyéb kérdésekben a Humánpolitikai Iroda munkatársai [(46) 565-111/10–39] nyújtanak se-
gítséget.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül egy eredeti és két másolati példányban
kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, az Egyetem Humánpolitikai Irodájába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4.
épület, 210. szoba) benyújtani, ahol a szabályzatok megtekinthetõk. (A fenti határidõbe a közzététel napja beleszámít.)
A vezetõi megbízások 2008. július 1-jétõl legfeljebb öt évre szólnak. A vezetõi megbízások ettõl eltérõ kezdõ idõpontját
az adott pályázati felhívásnál jelöltük.
Az egyetemi/fõiskolai tanársegédi és egyetemi/fõiskolai adjunktusi kinevezésekre várhatóan 2008. augusztus 1. napjá-
val kerül sor. Az ettõl eltérõ kinevezési idõpontokat az egyes munkakörökre vonatkozó pályázati felhívásnál jelöltük.
A további oktatói, kutatói és tanári munkakörbe történõ kinevezésekre várhatóan 2008. szeptember 1. napjával kerül sor.
A pályázatok elbírálásának várható határideje: 2008. június 30.

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A leendõ docens oktatási feladata: elõadások, szemináriumok tartása a pszicholingvisztika, az alkalmazott pszicholing-
visztika (idegennyelv-tanulás, beszédzavar) és a neurolingvisztika témaköreibõl. Kutatómunkája irányuljon a nyelvelsa-
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játítás, a nyelvi retardáció, a pedolingvisztika fontosabb területeire. Továbbá meghatározó módon be kell kapcsolódnia a
tanszék egyéb szakmai feladataiba, kutatásaiba és nemzetközi kapcsolatainak gazdagításába.
A pályázó rendelkezzék a szükséges tudományos minõsítéssel, legalább tízéves felsõoktatási tanítási gyakorlattal (elõ-
adások, szemináriumok tartása), folyamatos kutatómunkával, melyet megfelelõ szintû publikációs tevékenység doku-
mentál. Két nyelvszakos diploma elõnynek számít. Kívánatos, hogy a jelölt a tanszék egyéb szakmai tevékenységében
(folyóirat-szerkesztés, nyelvvizsgáztatás) már rendelkezzen tapasztalatokkal.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., (88) 624-236].

GERMANISZTIKAI INTÉZETÉNEK
Német Szakdidaktikai és Nyelvoktatási Intézeti Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata a német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, a germanisztika alapszak né-
met szakirány képzésben (BA), valamint a német tanári és a német bölcsész mesterképzésben (MA) elõadások és szemi-
náriumok tartása elsõsorban a német szakdidaktika és részben a német nyelvészet területén. Feladatai közé tartozik a Kar
Doktori Iskolájában történõ közremûködés is. Továbbá minõsített oktatói szinten részt kell vennie az intézet német inter-
kulturális kutatásaiban és nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
A pályázó rendelkezzék német nyelv és irodalom szakos egyetemi oklevéllel, germanisztikából szerzett tudományos fo-
kozattal, vezetõ oktatói szintû publikációs tevékenységgel, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges felsõoktatási
gyakorlattal. Közoktatási tanítási tapasztalat elõnyt jelent.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

Magyar Irodalomtudományi Tanszékén
részfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett docens feladata elõadások és szemináriumok tartása régi magyarországi irodalomból, valamint középkori
és reneszánsz világirodalomból. Tárgyfelelõsként részt vesz a mesterképzés programjainak kidolgozásában és oktatásá-
ban, valamint a megalakuló doktori iskola munkájában.
A pályázó rendelkezzék doktori fokozattal irodalomtudományból, legalább egy államilag elismert felsõfokú nyelvvizs-
gával, ötnél többéves felsõoktatási gyakorlattal, megfelelõ tudományos publikációval.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

MÛSZAKI INFORMATIKAI KAR
három dékánhelyettesi tisztségének betöltésére

A kinevezendõ dékánhelyettesek feladatai – a kar dékánjával együttmûködve és az általa meghatározott feladatmegosz-
tásban – a kar oktatási, akkreditációs és minõségbiztosítási tevékenységének, a kar gazdálkodásának, külsõ kapcsolatai-
nak irányítása és felügyelete.
A dékánhelyettesi megbízás 2008. június 1-jétõl 2011. szeptember 30-ig szól.
Pályázatot a karon dolgozó fõállású vezetõ oktatók nyújthatnak be. A pályázó rendelkezzen többéves oktatói, oktatás-
szervezési és kutatói tapasztalattal, rendelkezzék angol nyelvbõl tárgyalási szintû nyelvismerettel, jelentõs nemzetközi
tudományos tevékenységgel és lehetõleg MTA doktora címmel.
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A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236], szakmai információk a Kar Titkárságán [tel.: (88) 624-021] szerezhe-
tõk be.

Nanotechnológia Tanszék
tanszékvezetõi tisztségének betöltésére

A kinevezett tanszékvezetõ feladata a Nanotechnológia Tanszéken a különbözõ szintekhez tartozó képzési formákban fo-
lyó oktatási tevékenység szakmai irányítása, a kutatási munkák megszervezése és irányítása, a kutatási témákhoz kap-
csolódó hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, a tanszék pályázati munkájának vezetése és koordinálása. Tudo-
mányos munkásságát a tanszék által mûvelt területen fejtse ki. A megbízás idõszakában a tanszékvezetõ kiemelt feladata
a munkatársak szakmai fejlõdésének irányítása, a tanszéki kutatásokhoz szükséges gazdasági háttér megteremtése.
A pályázó rendelkezzék a tanszék profiljához kapcsolódó tudományterületen tudományok doktora fokozattal vagy aka-
démiai doktori címmel, felsõoktatásban szerzett hosszabb oktatói gyakorlattal, teljesítse a vezetõ oktatókra vonatkozó
szabályzatban meghatározott feltételeket. Rendelkezzék angol nyelvbõl elõadói szintû nyelvismerettel, jelentõs hazai és
nemzetközi szakmai kapcsolatokkal, valamint publikációs tevékenységgel.
A tanszékvezetõi megbízás 2008. június 1-jétõl legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236], szakmai információk a Kar Titkárságán [tel.: (88) 624-021] szerezhe-
tõk be.

MÛSZAKI KÉMIAI KUTATÓ INTÉZET
igazgatói tisztségének betöltésére

A kinevezendõ igazgató feladata a Mûszaki Kémiai Kutató Intézet vezetése, különösen a tudományos munkák irányítá-
sa; az intézet fejlesztési stratégiájának kidolgozása és a végrehajtás meghatározása, nemzetközi kapcsolatok ápolása és
szélesítése; az intézet fejlesztését biztosító erõforrások felhasználását és ellátását racionalizáló gazdasági rendszer mû-
ködtetése.
A pályázó rendelkezzék az intézet profiljához kapcsolódó tudományterületen tudományok doktora fokozattal vagy aka-
démiai doktori címmel, felsõoktatásban szerzett hosszabb oktatói-kutatói gyakorlattal, teljesítve a vezetõ oktatókra vo-
natkozó szabályzatban meghatározott feltételeket. Rendelkezzék angol nyelvbõl elõadói szintû nyelvismerettel, jelentõs
hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokkal, valamint publikációs tevékenységgel.
Az igazgatói megbízás 2008. június 1-jétõl legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236], szakmai információk a Kar Titkárságán [tel.: (88) 624-021] szerezhe-
tõk be.

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor
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A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KARÁNAK dékánja
pályázatot hirdet a
MATEMATIKAI ÉS INFORMATIKAI INTÉZET
egyetemi docensi állásának betöltésére

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

Az egyetemi docens feladatai:
– az Alkalmazott informatika címû tantárgy oktatása környezetmérnökök részére, tárgyfelelõs oktatóként és gyakorlat-
vezetõként egyaránt,
– a különbözõ szakok és szakirányok által igényelt, a tárgykörbe tartozó és ahhoz kapcsolódó speciális ismeretanyagot
magába foglaló tantárgyak, pl. Numerikus módszerek, Szimulációs modellek címû tárgyak oktatása,
– a tananyagok (elõadási tematika, hallgatói tantermi gyakorlati anyagok) és egyéb oktatási segédanyagok összeállítása
és folyamatos fejlesztése,
– részvétel az intézetben folyó kutatásokban, elsõsorban az OTKA, K+F és egyéb pályázati témákban, a kutatási eredmé-
nyek publikálása.

A docensi megbízás elnyerésére pályázathatnak okleveles gépészmérnöki vagy okleveles mg. gépészmérnöki diplomá-
val, doktori (PhD) fokozattal (Ftv. 87. §), legalább 8 év szakmai gyakorlattal és oktatási tapasztalattal rendelkezõk. A pá-
lyázóknak rendelkezniük kell legalább egy világnyelvbõl C típusú, középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizs-
gával, valamint magyar és idegen nyelvû publikációkkal is bizonyított szakirányú kutatási tevékenységgel.

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

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

Az egyetemi docensi kinevezés teljes munkaidõben történõ foglalkoztatást jelent, és határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot a kar dékánjának kell benyújtani 5 példányban. A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ
30 napon belül történik.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala ad. Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. Telefon: (28) 410-005.

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KARA
pályázatot hirdet
két dékánhelyettesi megbízás elnyerésére
a 2008–2012 közötti négyéves idõszakra, a dékáni ciklus idõtartamára

1. A kutatási dékánhelyettes feladata a kar tudományos, kutatási és innovációs tevékenységének felügyelete, az ehhez
kötõdõ nemzetközi, hazai és intézményi belsõ kapcsolatok koordinálása. Feladata továbbá a gazdasági partnerekkel,
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akadémiai és szakmai szervezetekkel való együttmûködés megszervezése, bõvítése az e tevékenységhez kapcsolódó
nyilvántartások (különös tekintettel a publikációs tevékenység és más tudományos teljesítmény-értékelési rendszerek)
kiépítése és karbantartása, az integrált egyetemi karok közötti kutatási együttmûködés lehetõségeinek feltárása, illetve a
kar általános szakmai-tudományos tevékenységének és kapcsolatainak koordinálása. A kutatási dékánhelyettes további
feladata a kar humánerõforrás-tervezésébõl és menedzselésébõl fakadó tudományos karriertervezési és értékelési rend-
szer kidolgozása és mûködtetése.

2. Az oktatási dékánhelyettes feladata a kar oktatómunkájának, ehhez kapcsolódóan a jogszabályokban és az egyetemi
szabályzatokban leírt rendelkezésekbõl fakadó feladatainak szervezése, koordinálása, az illetékes kari bizottságokkal és
a Hallgatói Önkormányzattal együttmûködve az oktatás minõségbiztosításának megszervezése, a kar tantervének folya-
matos megújítása, új képzési formák, szakok kidolgozásának koordinálása, elõkészítése, valamint az integrált egyetemi
társkarokkal és a szakoktatási intézményekkel történõ oktatási együttmûködés fejlesztése.

A dékánhelyettesi megbízások elnyerésére a SZIE Szervezeti és Mûködési Szabályzata, illetve a Gépészmérnöki Kar
Szervezeti és Mûködési Szabályzata értelmében pályázatot nyújthatnak be a kar fõállású egyetemi tanárai és docensei.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi egyetemi oktató- és kutatótevékenységének összefoglalását, valamint a
pályázó elképzeléseit a megpályázott dékánhelyettesi feladatkörben kifejtendõ tevékenységérõl.
A pályázathoz mellékelni kell az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, illetve egyéb szakmai
képesítést tanúsító okiratok másolatát, továbbá a Humánpolitikai Hivatalban beszerezhetõ, kitöltött személyi adatlapot.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 15 napon belül, 3 példányban kell benyújtani a kar dé-
kánjához.
A pályázat elbírálására a benyújtási határidõ után legkésõbb 20 napon belül kerül sor.

Dr. Szabó István s. k.,
egyetemi docens, dékán

A VILLÁNYI ÚTI KONFERENCIAKÖZPONT ÉS SZABADEGYETEM ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA
rektori álláshelyére

A rektor feladata a nem állami, közhasznú szervezetként mûködõ magán-, illetve alapítványi felsõoktatási intézmény mû-
ködtetésének jogszabályok szerinti ellátása, a fõiskolai szabályzatokban meghatározottak szerinti jogkörök gyakorlása.
A rektori tisztség betöltésére pályázhatnak a fõiskola, illetve más felsõoktatási intézmények legalább PhD vagy azzal
egyenértékû minõsítéssel rendelkezõ egyetemi tanárai és docensei, illetve fõiskolai tanárai, valamint tudományos intéz-
mények fõmunkatársai, továbbá az üzleti életben gyakorlatot szerzett szakemberek, akik legalább egy idegen (lehetõleg
angol) nyelvbõl elõadás- és vitaszintû tudással rendelkeznek. A pályázónak alkalmasnak kell lennie azoknak a felada-
toknak a megoldására, amelyeket a fõiskola mûködésére vonatkozó törvények, rendeletek, valamint a fõiskolai szabály-
zatok meghatároznak.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi oktatói, tudományos kutatói és publikációs tevékenységét, idegen-
nyelv-ismeretét, hazai és nemzetközi szakmai-tudományos szervezetekben végzett munkáját, illetve a fõiskola vezetésé-
re, az oktatási és kutatási területek fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, vezetõi programját. A pályázathoz mellékelni
kell az egyetemi végzettséget igazoló oklevél, illetve a tudományos minõsítést, valamint a nyelvismeretet igazoló doku-
mentumok másolatait, valamint szakmai önéletrajzot és a tudományos közlemények jegyzékét, továbbá erkölcsi
bizonyítványt.
A kinevezés 2008. július 1-jétõl 2010. június 30-ig szól.
A pályázónak meg kell felelnie a fõiskola Alapító Okiratában, illetve Szervezeti és Mûködési Szabályzatában, valamint
a Foglalkoztatási Követelmények szabályzatában szereplõ feltételeknek.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a fõiskola Rektori-fõigazgatói Titkárságára, ahol a
pályázattal kapcsolatos részletes információ is kapható.
Cím: Általános Vállalkozási Fõiskola, 1114 Budapest, Villányi út 11–13., I. emelet 101. Telefon: 381-8181, illetve
381-8110.

Antal János s. k.,
a kuratórium elnöke
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Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
Közgazdaságtani és Jogi Tanszékre
teljes munkaidõben („elsõ helyen”) foglalkoztatott
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõi megbízás 2008. július 1-jétõl hároméves idõtartamra szól.

A tanszékvezetõ feladata – a vezetõ oktatótól elvárt tevékenységen túl – a tanszék oktató és tudományos munkájának irá-
nyítása, vezetése és szervezése, az oktatott tárgyak tananyagainak fejlesztése, koordinálása, oktatói, kutatói utánpótlás
nevelésérõl való gondoskodás, a munkatársak szakmai fejlõdésének segítése, kutatási pályázati lehetõségek feltárása.
Feladata továbbá mindazon munkáltatói és egyéb feladatok ellátása, amelyeket az intézményi szervezeti és mûködési
szabályzat intézkedései a hatáskörébe utal.
A vezetõ oktató feladatai: a tanszék által gondozott tárgyak (pl. mikroökonómia, makroökonómia, valamint szakirányú
tárgyak stb.) oktatása, elõadások, konzultációk, gyakorlatok, tréningek tartása, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása, tan-
tárgyi programok kidolgozása. Feladata továbbá tudományos diákköri dolgozatok és szakdolgozatok témavezetõjeként
a hallgatók munkájának segítése, illetve önálló tudományos kutatási programok megvalósítása, valamint a tanszék tudo-
mányos kutatási tevékenységének fejlesztése. Gondoskodnia kell saját, valamint a gondjaira bízott hallgatók eredmé-
nyeinek a fõiskola tudományos közleményeiben, illetve más folyóiratokban történõ publikálásáról, továbbá a nemzetkö-
zi szakmai közéletbe történõ bekapcsolásáról.

Pályázatot azok nyújthatnak be, akik
– PhD vagy CSc tudományos fokozattal,
– szakirányú egyetemi végzettséggel, vezetõi gyakorlattal,
– elismert szakmai tudományos tevékenységgel,
– szakirányú tudományos publikációkkal,
– legalább egy idegen nyelvbõl középfokú C típusú nyelvvizsgával

rendelkeznek, továbbá képesek a tanszéket, a mûvelt tudományágat hazai és nemzetközi fórumokon megfelelõen képvi-
selni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– további jogviszonyait és azok idõtartamát,
– eddigi vezetõi, oktatói, kutatói, illetve szakmai, tudományos szervezetekben végzett tevékenységének rövid leírását,
– hazai és nemzetközi publikációs jegyzékét,
– a tanszék mûködésére, képzési tevékenységére vonatkozó programját, fejlesztési koncepcióját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagba az arra illetékes személyek és testületek betekinthetnek.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást az Általános Vállalkozási Fõiskola fõigazgatója, Antal János ad, tele-
fon: 381-8181, 06 (30) 914-7345, e-mail: antal.janos@avf.hu.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot – mellékleteivel együtt – két példányban az Általános Vállalkozási Fõiskola rektorának címezve kell be-
nyújtani, cím: 1502 Budapest 112., Pf: 121).

Dr. Szakács Ferenc s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Álmosd Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4285 Álmosd,
Fõ u. 10.

Községi Óvoda
4284 Álmosd,
Bocskai u. 14.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú óvodapedagó-
gus képzettség és szak-
képzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további al-
kalommal történõ meg-
bízás esetén a pedagó-
gus-szakvizsga kereté-
ben szerzett intézmény-
vezetõi szakképzettség.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ
képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítés igazoló okiratok hite-
les másolatát, kézzel írott szak-
mai ön., a pályázatot elbírálók
részére a pályázatba való bete-
kintési jogot is.
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Legalább öt év óvoda-
pedagógusi szgy.

Pc., f: Farkas Pál Álmosd Község
Önkormányzatának polgármeste-
re 4285 Álmosd, Fõ u. 10.
Tel.: (52) 388-035

Békés Város
Képviselõ-testülete
5630 Békés,
Petõfi S. u. 2.

Békés Városi Óvoda
5630 Békés,
Petõfi S. u. 4.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év óvodai
gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 26. (a bírálóbi-
zottság Kulturális és Sport
Bizottság) javaslatára a képvi-
selõ-testület minõsített többség-
gel dönt.
A megbízás teljes munkaidõben
határozatlan idõre szól. A pályá-
zathoz csatolni kell öt év óvodai
gyakorlat igazolását.
A pályázatot ajánlott küldemény-
ként vagy személyesen kell be-
nyújtani.
f: Sápi András sapi.andras@be-
kesvaros.hu
Tel.: (66) 411-011/168

Dorog Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2510 Dorog,
Bécsi út 71.

Petõfi Sándor Napközi
Otthonos Óvoda
2510 Dorog,
Iskola u. 2.

Óvodapedagógusi, kon-
duktor-óvodapedagó-
gusi diploma és
pedagógus-szakvizsga,
öt év óvodapedagógusi
tevékenység, másod-
szor és további alka-
lommal történõ
megbízás esetén a pe-
dagógus-szakvizsga ke-
retében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, elõny: öt év
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: vp. a pótlékalap 250%-a.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló okirat hiteles
másolata.
Pc: dr. Tittmann János polgár-
mester
2510 Dorog, Bécsi út 71.
f: dr. Balogh Lívia közigazgatási
osztályvezetõ
Tel.: (33) 431-299

Zrínyi Ilona Napközi
Otthonos Óvoda
2510 Dorog,
Hõsök tere 2.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: vp. a pótlékalap 220%-a.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló okirat hiteles
másolata.
Pc: dr. Tittmann János polgár-
mester
2510 Dorog, Bécsi út 71.
f: dr. Balogh Lívia közigazgatási
osztályvezetõ
Tel.: (33) 431-299
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Dömös Község Önkor-
mányzata
2027 Dömös,
Táncsics M. u. 2.

Szivárvány Óvoda
2027 Dömös,
Táncsics M. u. 2.

Fõiskolai v., pedagó-
gus-szakvizsga 3–5 év
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. ápr. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pc: Novák Lajos Dömös Község
Önkormányzatának polgár-
mestere.

Dunaszeg Község Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete
9174 Dunaeszeg,
Országút út 6.

Napközi Otthonos
Óvoda
9174 Dunaszeg,
Ifjúság u. 1/a.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség.
Legalább öt év szgy.
Felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ munka-
körben történõ
határozatlan idõre szóló
alkalmazás kinevezés.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga, veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön.,
a szakmai gyakorlatot igazoló hi-
teles okmányokat, az iskolai vég-
zettséget tanúsító oklevelet vagy
annak hiteles másolatát.
Pc: Dunaszeg Községi Önkor-
mányzat polgármestere
9174 Dunaszeg, Országút út 6.
Tel.: (96) 352-012

Kisvárda Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.

Csillag-közi Központi
Társulási Óvoda
4600 Kisvárda,
Csillag köz 2.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, öt év szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a képviselõ-testület júniusi
ülésén.
Pc: Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési és Egészségügyi Osztály
4600 Kisvárda, Szent László u.
7–11.

Magyarlak, Csörötnek
Általános Iskola és
Óvoda
9963 Magyarlak,
Kossuth L. út 236.
Tel.: (94) 541-003

Óvodai intézményegy-
ség-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pc: igazgató

Oroszlány Város Ön-
kormányzata
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

Oroszlány Város
Óvodái
2840 Oroszlány,
Bánki D. u. 62.

Szakirányú v., legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: legkésõbb 2008. júl. 31.
Juttatás: magasabb vp.
Pc: Oroszlány város jegyzõje
2840 Oroszlány, Rákóczi F.
út 78.
f: Polgármesteri Hivatal Humán
Szolgáltatások Osztálya
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Községi Önkormányzat
3382 Tarnaszent-
miklós,
Vörös Hadsereg út 29.

óvodavezetõ Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év óvodapedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás öt nevelési évre szól.
Pehi: 2008. júl. 15.
A pályázathoz csatolni kell: mun-
kaviszonyról szóló igazolást.
Pc: Községi Önkormányzat
3382 Tarnaszentmiklós, Vörös
Hadsereg út 29.
„Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel.

Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola és Óvoda
4624 Tiszabezdéd,
Kossuth L. út 1.

óvodai intézményegy-
ség-vezetõ

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól.
Pehi: megjelenéstõl számított
60. nap, legkésõbb 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló okiratot,
vagy annak hiteles másolatát, a
korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolásokat.
Pc: Kölcsey Ferenc Általános
Iskola és Óvoda igazgatója
4624 Tiszabezdéd, Kossuth L. út 1.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.

Tiszapüspöki Községi
Önkormányzat
5211 Tiszapüspöki,
Fõ út 93.

Tiszapüspöki Óvoda Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. júl. 2.
A megbízás 2013. júl. 31.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ 30. napot követõ elsõ kép-
viselõ-testületi ülés.
Pc: Polgár István polgármester
5211 Tiszapüspöki, Fõ út 93.
Tel.: (56) 445-000

Szárföld Község Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete
9353 Szárföld,
Fõ u. 16.

Napközi Otthonos
Óvoda
9353 Szárföld,
(az óvodavezetõ felelõs
az intézményben az
óvodáskorú gyermekek
oktatásának-nevelésé-
nek megszervezéséért,
az intézmény mûködé-
séért, a személyi, tárgyi
és anyagi feltételek biz-
tosításáért, irányításá-
ért)

Szakirányú felsõfokú
óvodapedagógusi v., öt
év szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
nyilatkozatot, hogy a pályázatá-
nak zárt vagy nyílt ülésen történõ
tárgyalását kéri.
Pc: Szárföld község polgármeste-
re 9353 Szárföld, Fõ u. 16.
A pályázatot három példányban
zárt borítékban kell benyújtani.
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Iskolaigazgató
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Zselici Intézményi Tár-
sulás
7934 Almamellék,
Kossuth L. u. 19.

Zselici Intézményi Tár-
sulás Óvodája, Általá-
nos Iskola és
Kollégiuma
7934 Almamellék,
Petõfi S. tér 1.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év veze-
tõi gyakorlat.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a pályázat véleményezési
határidejének lejártát követõ
elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: hite-
les om.
A pályázatot „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Szilágyiné Kadiró Erika,
a Zselici Intézményi Társulás el-
nöke
f: körjegyzõ, Almamellék

Baja Város Képvise-
lõ-testülete
6500 Baja,
Szentháromság tér 1.

Bányai Júlia Kereske-
delmi és Vendéglátó-
ipari Szakképzõ Iskola
(kereskedelmi szakkö-
zépiskola, kereskedelmi
és vendéglátóipari szak-
iskola)
6500 Baja,
Köztársaság tér 1.

Egyetemen szerzett ta-
nári v. és szakképzett-
ség, vagy szakirányú
egyetemi v. és szakkép-
zettség, továbbá peda-
gógus-szakvizsga vagy
fõiskolai, ill. egyetemi
szintû szakirányú to-
vábbképzésben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, öt év szgy.
Egyenlõ feltételek ese-
tén elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Baja város jegyzõje
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban „Pályázat a Bányai Júlia
Szakképzõ Iskola igazgatói ál-
láshelyére” megjelöléssel kell
benyújtani.

III. Béla Gimnázium
6500 Baja,
Szent Imre tér 5.

Egyetemen szerzett taná-
ri v. és szakképzettség,
továbbá pedagógus-
szakvizsga, vagy egyete-
mi szintû szakirányú to-
vábbképzésben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.
Egyenlõ feltételek ese-
tén elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Baja város jegyzõje
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban „Pályázat a III. Béla Gim-
názium igazgatói álláshelyére”
megjelöléssel kell benyújtani.

Liszt Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
(zenemûvészet, képzõ-
és iparmûvészet, nép-
tánc)
6500 Baja,
Dózsa Gy. u. 18.

Mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú
tanári vagy mûvész.
Egyenlõ feltételek ese-
tén elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Baja város jegyzõje
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban „Pályázat a Liszt Ferenc
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény igazgatói álláshelyére”
megjelöléssel kell benyújtani.
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Újvárosi Általános
Mûvelõdési Központ
(óvoda, általános isko-
la, közmûvelõdési fel-
adatok)
6500 Baja,
Oltványi u. 14.

Óvodapedagógus, álta-
lános iskolai tanító, ta-
nár vagy felsõfokú
népmûvelõ, mûvelõdés-
szervezõ v. és szakkép-
zettség, továbbá peda-
gógus-szakvizsga vagy
fõiskolai, ill. egyetemi
szintû szakirányú to-
vábbképzésben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.
Egyenlõ feltételek ese-
tén elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Baja város jegyzõje
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban „Pályázat az Újvárosi
ÁMK igazgatói álláshelyére”
megjelöléssel kell benyújtani.

Türr István Gazdasági
Szakközépiskola
6500 Baja,
Bácska tér 1.

Egyetemen szerzett ta-
nári v. és szakképzett-
ség, vagy szakirányú
egyetemi v. és szakkép-
zettség, továbbá peda-
gógus-szakvizsga, vagy
fõiskolai, ill. egyetemi
szintû szakirányú to-
vábbképzésben szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.
Egyenlõ feltételek ese-
tén elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Baja város jegyzõje
6500 Baja, Szentháromság tér 1.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban „Pályázat a Türr István
Szakközépiskola igazgatói állás-
helyére” megjelöléssel kell be-
nyújtani.

Békés Város
Képviselõ-testülete
5630 Békés,
Petõfi S. u. 2.

Békési Kistérségi Álta-
lános Iskola, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
5630 Békés,
Jantyik u. 21–25.

Felsõfokú általános
vagy középiskolai pe-
dagógus v., öt év általá-
nos iskolai gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 26.
A bírálóbizottság (a Kulturális
és Sport Bizottság) javaslatára a
képviselõ-testület minõsített
többséggel dönt.
A megbízás teljes munkaidõben
határozatlan idõre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
öt év általános iskolai gyakorlat
igazolása.
A pályázatot ajánlott külde-
ményként vagy személyesen kell
benyújtani.

Celldömölk Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1.

Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
9500 Celldömölk,
József A. u. 3.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakképzettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról, a szak-
mai gyakorlatról szóló
igazolásokat.
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Nyilatkozatot, amelyben hozzá-
járul, hogy a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. § (10) bekez-
désében foglaltak véleményük
kialakításához a pályázat tartal-
mát megismerhetik
Pc: Celldömölk város polgár-
mestere 9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1.

Általános Mûvelõdési
Központ Igazgató-
tanácsa
3561 Felsõzsolca,
Szent István út 2.

ÁMK Általános Ma-
gyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvû Iskolája és
Szakmai Szolgáltatója

Felsõfokú szakirányú
v., öt év szgy.
Elõny; szakirányú szak-
vizsga megléte.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 20.
Juttatás: étkh.
Pc: Figeczki László
ÁMK igazgató
Tel./fax: (46) 584-226

Heves Megye
Közgyûlése
3300 Eger,
Kossuth L. út 9.

Károly Róbert Kereske-
delmi, Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola
Gyöngyös,
Katona J. u. 2–4.

Egyetemen szerzett kö-
zépiskolai tanári v., pe-
dagógus-munkakörben
eltöltött öt év szgy., pe-
dagógus-szakvizsga
vagy a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX.
tv. 128. § (8) bekezdé-
sében foglaltaknak
megfelelõ pedagó-
gus-szakvizsgával
egyenértékû v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni elsõ testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz, a végzettséget,
szakképesítést igazoló dokumen-
tumok hiteles másolatát, nyilat-
kozatot arról, hogy hozzájárul-e
pályázatának nyilvános tárgyalá-
sához.
A pályázatot postai úton, aján-
lott küldemény formájában, két
példányban kell benyújtani.
Pc: Heves Megyei Önkormány-
zati Hivatal Mûvelõdési és Sport
Irodája
3300 Eger, Kossuth L. út 9.
Tel.: (36) 521-341
f: Heves Megyei Önkormányzati
Hivatal Mûvelõdési és Sport Iro-
dájának vezetõje
Tel.: (36) 521-341

Hódmezõvásárhelyi
Többcélú Kistérségi
Társulás
6800 Hódmezõvásár-
hely,
Kossuth L. tér 1.

Hódmezõvásárhelyi
Többcélú Kistérségi
Társulás Klauzál Gábor
Általános Iskola

Felsõfokú szakirányú v.,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a közoktatás te-
rületén végzett munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a 2008. évi júliusi rendes
Társulási Tanács ülésen.
A pályázathoz csatolni kell:
hozzájáruló nyilatkozatot a
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Elõny: a pályázati alap-
feltételt meghaladó
mértékû szgy.
Angol/német/francia
nyelvbõl középfokú
nyelvvizsgával rendel-
kezik.

pályázatok elbírálásában részt
vevõknek a pályázatokba történõ
betekintési jogát illetõen.

Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás Tár-
sulási Tanácsa
6000 Kecskemét,
Kossuth L. tér 1.

Lestár Péter Egységes
Középiskola, Szak-
iskola és Óvoda
6000 Kecskemét,
Kvarc u. 2.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség.
Elõny: intézményveze-
tõi szakképzettség.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig
szól.
Pehi: a nevelõtestületi vélemé-
nyezési határidõ lejárta után
30. napot követõ elsõ társulási
tanács idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai életrajz.
Az illetmény megállapításához
szükséges korábbi jogviszony-
ról, munkaviszonyról kiadott
munkáltatói igazolást, nyilat-
kozatot arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul-e a sze-
mélyét érintõ ügy nyilvános
ülésen történõ tárgyalásához,
nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázat tartalma a megbízón és
az elbíráló bizottság tagjain kí-
vül más személlyel is közöl-
hetõ.
A kiíró a beadási határidõn túl
hiánypótlásra lehetõséget nem
biztosít.
Pc: Kecskemét és TérségeTöbb-
célú Társulás Kistérségi Irodája
6000 Kecskemét, Kossuth L.
tér 1.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat a Lestár Péter Egysé-
ges Középiskola, Szakiskola és
Óvoda közoktatási intézmény
igazgatói munkakörének betölté-
sére” megjelöléssel egy példány-
ban kell benyújtani.
f: Hamzáné Lakó Judit, a Kistér-
ségi Iroda irodavezetõje
6000 Kecskemét, Kossuth L.
tér 1.
Tel.: (76) 512-274
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Kelebia Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6423 Kelebia,
Ady E. u. 114.

Farkas László Általános
Iskola
6423 Kelebia,
Ady E. u. 110.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 60. nap.
Juttatás: szl. biztosított
Pc: Maczkó József polgármester
6423 Kelebia, Ady E. u. 114.
Tel.: (77) 454-201

Körösladány Város Ön-
kormányzat
5516 Körösladány,
Dózsa Gy. u. 2.
Tel./fax: (66) 474-012

Tüköry Lajos Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5516 Körösladány,
Wenckheim B. u. 5.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2008. ápr. 30.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: dr. Pelcsinszki Boleszláv
polgármester 5516 Körösladány,
Dózsa Gy. u. 2.

Kiskunmajsa Város Ön-
kormányzata
6120 Kiskunmajsa,
Fõ u. 82.

Arany János Általános
Iskola, Óvoda és Böl-
csõde
6120 Kiskunmajsa,
Fõ u. 69–71.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga, ill. öt év maga-
sabb vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül,
ill. a 30. napot követõ elsõ testü-
leti ülés ideje.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai és szakmai végzettséget
igazoló okmányok hiteles máso-
latát.
Pc: Kiskunmajsa város polgár-
mestere 6120 Kiskunmajsa,
Fõ u. 82.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani egy példányban, zárt
borítékban „Pályázat közoktatási
intézményvezetõi álláshely be-
töltésére” megjelöléssel.
f: dr. Égetõ Annamária referens
Tel.: (77) 481-144
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Kisvárda Város
Önkormányzati Képvi-
selõ-testülete
4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.

Bessenyei György Gim-
názium és Kollégium
4600 Kisvárda,
Iskola tér 2.

Vári Emil Társulási
Általános Iskola
4600 Kisvárda,
Mártírok útja 5.

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

Felsõfokú tanári v. és
szakképzettség, öt év
szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a képviselõ-testület júniusi
ülésén.
Pc: Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési és Egészségügyi Osztály
4600 Kisvárda,
Szent László u. 7–11.

Komárom Város Ön-
kormányzata
2900 Komárom,
Szabadság tér 1.

Bozsik József Általános
Iskola
2921 Komárom,
Magtár u. 2.

Felsõfokú v., legalább
öt év szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Pc: Komárom város polgármes-
tere 2900 Komárom, Szabadság
tér 1.

Nagytarcsa Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2142 Nagytarcsa,
Rákóczi F. u. 4.

Nagytarcsa Község Ön-
kormányzata Blaskovits
Oszkár Általános Iskola
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább
ötéves szgy. (pedagó-
gus-munkakörben)
Elõny: közoktatásveze-
tõi-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat, amelyben a pályázó
hozzájárul, hogy a pályázat elbí-
rálásában közremûködõk a pá-
lyázatba betekintsenek.
Pc: Nagytarcsa község polgár-
mestere 2142 Nagytarcsa, Rákó-
czi F. u. 4.
A pályázatot „Blaskovits Oszkár
Általános Iskola igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel kell benyúj-
tani.

Oroszlány Város Ön-
kormányzata
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

Ságvári Endre Általá-
nos Iskola
2850 Oroszlány,
Ságvári E. köz 1–3.

Benedek Elek Általános
Iskola, Elõkészítõ Spe-
ciális Szakiskola és
Kollégium
2840 Oroszlány,
Eszterházy u. 102.

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

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: legkésõbb 2008. júl. 31.
Juttatás: magasabb vp.
Pc: Oroszlány város jegyzõje
2840 Oroszlány, Rákóczi F.
út 78.
f: Polgármesteri Hivatal Humán
Szolgáltatások Osztálya
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Pilisborosjenõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2097 Pilisborosjenõ,
Fõ u. 16.

Német Nemzetiségi
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
2097 Pilisborosjenõ,
Fõ út 30.
A vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
az intézmény és a tagin-
tézmény vezetése (az
általános iskola és az
alapfokú mûvészetokta-
tás magasabb vezetõi
feladatainak ellátása).

Felsõfokú iskola v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy közokta-
tás-vezetõ v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ képviselõ-tes-
tületi ülés idõpontja, legkésõbb
2008. júl. 25.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó hozzájárulását ahhoz,
hogy a benyújtott pályázatot az
elbírálásában részt vevõk teljes-
körûen megismerhetik.
Pc., f: Küller János polgármester
Pilisborosjenõ Község Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
2097 Pilisborosjenõ, Fõ u. 16.
Tel.: (26) 336-028.
A pályázatot zárt borítékban két
példányban, egy eredeti, egy
másolat „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.

Szarvas Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
5540 Szarvas,
Szabadság u. 25–27.

Szarvas Város Közok-
tatási Intézménye Vajda
Péter Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és
Kollégiuma, Székely
Mihály Szakképzõ Is-
kolája, Fõ téri Általános
Iskolája és Óvodája
5540 Szarvas,
Kossuth u. 5–7.

Egyetemi szintû tanári
v., pedagógus-szakvizs-
ga, legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: a közoktatás te-
rületén szerzett vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a képviselõ-testület 2008.
júniusi ülése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
végzettséget igazoló okiratok hi-
teles másolata, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázatot
a véleményezésre és elbírálásra
jogosultak megismerhetik.
Pc: Szarvas Város Polgármesteri
Hivatal Babák Mihály polgár-
mester 5540 Szarvas, Szabadság
u. 25–27.

Szigetszentmiklós Vá-
ros Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2310 Szigetszent-
miklós,
Kossuth L. u. 2.

József Attila Általános
Iskola
2310 Szigetszentmiklós,
Radnóti u. 6.
(Ellátandó feladatok: az
alapító okiratban foglalt
tevékenységek és fel-
adatok ellátása. Az in-
tézmény alaptevékeny-
ségeinek a saját neve-
lési-oktatási programjá-
ban és egyéb szabály-
zataiban meghatározot-
tak végrehajtása.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, nyelvvizsga, közok-
tatási vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
A pályázatot a képviselõ-testület
Oktatási és Informatikai
Bizottsága véleményezi és a
képviselõ-testület bírálja el.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a döntés-
elõkészítõ bizottság tagjai
megismerhetik a pályázatot.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani lezárt
borítékban „Pályázat a József
Attila Általános Iskola igazgatói
beosztására” megjelöléssel.
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Az intézmény gazdál-
kodásának, a feladatel-
látást szolgáló
vagyonnak, a törvények
és az önkormányzat
képviselõ-testületének
határozatai szerint mû-
ködtetése.)

Pc: Szigetszentmiklós város pol-
gármestere 2310 Szigetszent-
miklós, Kossuth Lajos u. 2.

Tab Város Önkormány-
zatának Képviselõ-tes-
tülete
8660 Tab,
Kossuth L. u. 49.
Tel.: (84) 525-900

Zeneiskola-Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
(Az intézményvezetõ
feladata: az intézmény
irányítása és képvisele-
te a vonatkozó jogsza-
bályok, belsõ
szabályzatok és az ala-
pító rendelkezései sze-
rint, az intézmény
alaptevékenységébe tar-
tozó feladatok vezetõi
irányítása. A Zeneisko-
la-Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
12 évfolyammal
rendelkezõ alapfokú
mûvészetoktatási intéz-
mény, ahol mûvészeti
nevelés és oktatás fo-
lyik zenemûvészeti ág-
ban.)

Egyetemi vagy fõisko-
lai v. és szakképzettség,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.,
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Újonnan létesített jogviszony
esetén három hónap próbaidõ ki-
kötésével.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozatát ar-
ról, hogy a pályázat elbírálására
vonatkozó elõterjesztést a képvi-
selõ-testület nyilvános vagy zárt
ülésen tárgyalja.
A pályázatot postai úton egy
példányban kell benyújtani.
Pc., f: Tab város polgármestere
8660 Tab, Kossuth L. u. 49.
Tel.: (84) 525-901

Tát Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2534 Tát,
Kossuth L. u. 15.

Lavotta János Zene-
iskola
2534 Tát,
Fõ út 82.

Tát Nagyközség
Önkormányzati
Általános Iskola
2534 Tát,
Szent István út 27.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
eltöltött szgy.
Elõny: a szakmában el-
töltött vezetõi gyakor-
lat, német nyelvtudás.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 1-jéig szól.
Pehi: az álláshely elfoglalásának
napját megelõzõ testületi ülés.
A pályáztató képviselõ-testület a
pályázat benyújtása elõtt szemé-
lyes találkozást kér, ahol megis-
meri a pályázót, valamint
bemutatja a települést és az in-
tézményt.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályáza-
tot elbíráló képviselõ-testület a
személyét érintõ ügy tárgyalása-
kor nyilvános ülést tartson.
A pályázatot írásban három pél-
dányban kell benyújtani.
Pc: Szenes Lajos polgármester
2534 Tát, Kossuth L. u. 15.
Tel.: (33) 514-515
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Tiszadob Nagyközség
Képviselõ-testülete
4456 Tiszadob,
Andrássy Gy. u. 37.

Széchenyi István
Általános Iskola
4456 Tiszadob,
Károlyi M. u. 7.

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. júl. 15.
Pbhi: a Belügyi Közlönyben
való megjelenéstõl.
Pehi: 2008. jún. 31.
Pc: Tiszadob nagyközség pol-
gármestere

Tiszapüspöki Községi
Önkormányzat
5211 Tiszapüspöki,
Fõ út 93.

Általános Iskola Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. júl. 2.
A megbízás 2013. júl. 31.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ 30. napot követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Pc: Polgár István polgármester
5211 Tiszapüspöki, Fõ út 93.
Tel.: (56) 445-000

Várdomb Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
Várdomb,
Kossuth L. u. 117.

Intézményfenntartó
Társulásban mûködõ,
német nemzetiségi
nyelvet oktató Általá-
nos Iskola és Óvoda
Tagintézményekkel

Felsõfokú iskolai peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év szgy.
Értékközvetítõ és ké-
pességfejlesztõ prog-
ramban való jártasság
Elõny: közoktatási ve-
zetõi szakos v., német-
nyelv-vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a megjelenés 2. napjától
számított 30. nap.
Pc: Várdomb község polgármes-
tere Várdomb, Kossuth L.
u. 117.
Tel.: (74) 430-089

Zala Megyei Közgyûlés
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi D. u. 10.

Vajda János
Gimnázium
8360 Keszthely,
Fõ tér 9.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt éves pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, ill. pedagógus-szak-
vizsga keretében
szerzett szakképesítés.

ÁEI: 2008. júl. 2.
A megbízás 2013. júl. 1-jéig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
közgyûlés idõpontja.
Illetmény megállapítása: a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a
végrehajtására kiadott további
jogszabályok és a Zala Megyei
Közgyûlés vonatkozó tárgyú
rendelete szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
képesítési okiratok hiteles máso-
lata, nyilatkozatot, melyben a
pályázó hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázati anyagát az intézmény
alkalmazotti közösségei, szakbi-
zottság és a közgyûlés megis-
merje és abba betekintsen.
Nyilatkozatot arról, hogy nyilvá-
nos vagy zárt ülésen kerüljön sor
a pályázati elõterjesztés tárgya-
lására.
Pc: Zala megyei Közgyûlés
elnöke 8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi D. u. 10.

912 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9. szám



1. 2. 3. 4.

f: Kalamár Gábor Zala Megyei
Közgyûlés Hivatala Oktatási és
Kulturális Osztályának vezetõje.
Tel.: (92) 500-750
A pályázatot zárt borítékban, há-
rom példányban, ajánlott levél
formájában, vagy személyesen
„Pályázat a Vajda János Gimná-
zium intézményvezetõi álláshe-
lyére” megjelöléssel kell
benyújtani. Ezen kívül elektroni-
kus formában is meg kell külde-
ni a pályázati anyagot, mely
CD-lemez formájában a pályá-
zathoz csatolható vagy az alábbi
e-mail címre küldhetõ:
elnok@zalamegye.hu

Gönczi Ferenc Gimná-
zium és Szakközép-
iskola
8960 Lenti, Zrínyi
M. u. 5.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
közgyûlés idõpontja.
Illetmény megállapítása: a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a
végrehajtására kiadott további
jogszabályok és a Zala Megyei
Közgyûlés vonatkozó tárgyú
rendelete szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
képesítési okiratok hiteles máso-
lata, nyilatkozatot, melyben a
pályázó hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázati anyagát az intézmény
alkalmazotti közösségei, szakbi-
zottság és a közgyûlés megis-
merje és abba betekintsen.
Nyilatkozatot arról, hogy nyilvá-
nos vagy zárt ülésen kerüljön sor
a pályázati elõterjesztés tárgya-
lására.
Pc: Zala megyei Közgyûlés el-
nöke 8900 Zalaegerszeg, Kosz-
tolányi D. u. 10.
f: Kalamár Gábor, Zala Megyei
Közgyûlés Hivatala Oktatási és
Kulturális Osztályának vezetõje.
Tel.: (92) 500-750
A pályázatot zárt borítékban, há-
rom példányban, ajánlott levél
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formájában vagy személyesen
„Pályázat a Gönczi Ferenc Gim-
názium intézményvezetõi állás-
helyére” megjelöléssel kell
benyújtani. Ezen kívül elektroni-
kus formában is meg kell külde-
ni a pályázati anyagot, mely
CD-lemez formájában a pályá-
zathoz csatolható vagy az alábbi
e-mail címre küldhetõ:
elnok@zalamegye.hu

Koncz Dezsõ Általános
Iskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és
Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola
8790 Zalaszentgrót,
Zala u. 1.

Szakirányú felsõfokú
végzettség és szakkép-
zettség, a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú melléklet
I. rész II/2. részének
a) pontjában meghatá-
rozott képesítési elõírá-
sok.
Legalább ötéves, a köz-
oktatás területén vég-
zett munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: a vezetõi gya-
korlat, ill. pedagógus
vagy szociális szakvizs-
ga keretében szerzett
szakképesítés

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
közgyûlés idõpontja.
Illetmény megállapítása: a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a
végrehajtására kiadott további
jogszabályok és a Zala Megyei
Közgyûlés vonatkozó tárgyú
rendelete szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
képesítési okiratok hiteles máso-
lata, nyilatkozatot, melyben a
pályázó hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázati anyagát az intézmény
alkalmazotti közösségei, szakbi-
zottság és a közgyûlés megis-
merje és abba betekintsen.
Nyilatkozatot arról, hogy nyilvá-
nos vagy zárt ülésen kerüljön sor
a pályázati elõterjesztés tárgya-
lására.
Pc: Zala megyei Közgyûlés el-
nöke 8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi D. u. 10.
f: Kalamár Gábor Zala Megyei
Közgyûlés Hivatala Oktatási és
Kulturális Osztályának vezetõje.
Tel.: (92) 500-750
A pályázatot zárt borítékban, há-
rom példányban, ajánlott levél
formájában vagy személyesen
„Pályázat a Koncz Dezsõ Általá-
nos Iskola, Diákotthon és Kész-
ségfejlesztõ Speciális Szakiskola
intézményvezetõi álláshelyére”
megjelöléssel kell benyújtani.
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Ezen kívül elektronikus formá-
ban is meg kell küldeni a pályá-
zati anyagot, mely CD-lemez
formájában a pályázathoz csatol-
ható vagy az alábbi e-mail címre
küldhetõ: elnok@zalamegye.hu

Egyéb vezetõi állások

Fõvárosi Önkormány-
zat Táncsics Mihály
Kollégiuma
1119 Budapest,
Rátz László u. 3–7.

A munkakörbe tartozó,
ill. a vezetõi megbízás-
sal járó lényeges felada-
tok: a munkakör
pedagógiai munkát se-
gítõ és egészségügyi
feladat. A kollégium di-
ákjait és dolgozóit kell
ellátni szükség esetén
sürgõsségi helyzetben
is. Orvos naponta ren-
del. A szakmai irányí-
tást a kollégium orvosa
végzi, a napi feladatok-
kal kapcsolatban
a logisztikai igazgató-
helyettes a vezetõ.

Középfokú iskolai v.,
8 általános, egészség-
ügyi közép- vagy alap-
fokú v.
Egészségügyben vég-
zett (asszisztens) leg-
alább 1–3 év szakmai
tapasztalat.

ÁEI: 2008. márc. 1.
A pályázatokat postai úton kell
benyújtani a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számmal:
132/2008., valamint a munkakör
„Nõvér” megnevezéssel és elekt-
ronikus úton Micsik Jenõné
igazgatóhelyettes részére.
e-mail: micsikm@jakuza.hu
A munkáltatóval kapcsolatban to-
vábbi információt a www.tan-
kol.hu honlapon lehet beszerezni.
A közigállás publikálási
idõpontja: a pályázati kiírás köz-
zétevõje a Kormányzati Sze-
mélyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK).
A pályázati kiírás a munkáltató
által a KSZK részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.

Borsodszirák Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3796 Borsodszirák,
Fõ út 35.

Általános Mûvelõdési
Központ
A szervezethez tartozó
intézmények: Bartók
Béla Általános Iskola,
Napközi Otthonos
Óvoda, Bartók Béla
Mûvelõdési Otthon,
Községi és Iskolai
Könyvtár

Felsõfokú szakirányú
fõiskolai, egyetemi v.
Öt év szgy., idegen-
nyelv-ismerete.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 60 napon belül.
f: Borsodszirák Községi Önkor-
mányzata Tóth Attila polgármes-
ter
Tel.: (48) 525-003
e-mail: borsodszirak.ph@parisat.hu

Bugac Nagyközségi
Önkormányzat és Bu-
gacpusztaháza Községi
Önkormányzat Társult
Képviselõ-testülete
6114 Bugac,
Béke u. 10.

Szociális Szolgáltató
Központ
vezetõ

A vezetõ munkakörébe
tartozik az intézményi
alapító okiratban meg-
jelölt feladatok: család-
segítés, falugondnoki
szolgálat, gyermekjóléti
szolgáltatás, házi segít-
ségnyújtás, jelzõrend-

Az 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet 3. szá-
mú melléklete szerinti
felsõfokú szociális alap-
végzettség, mentálhigié-
nés vagy szupervizor
szakirányú végzettséggel
rendelkezõ pedagógus,
gyógypedagógus, szoci-
ológus, védõnõ vagy
szakirányú v. hiányában
védõnõ, népmûvelõ,

ÁEI: 2008. ápr. 1.
A megbízás 2013. márc. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
(Oktatási Közlöny, Hivatalos
Értesítõ) történõ közzétételtõl
számított 30. nap.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 15. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítésrõl szóló okmány köz-
jegyzõ által hitelesített másolata,
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szeres házi segítség-
nyújtás, nappali ellátás
biztosítása, szociális ét-
keztetés, tanyagondnoki
szolgálat magas színvo-
nalú ellátásának meg-
szervezése, részben
önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv irá-
nyítása.

pedagógus, gyógype-
dagógus, teológus, szo-
ciológus, pszichológus,
pszichopedagógus ké-
pesítés.
Legalább öt év felsõfo-
kú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai képe-
sítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi
ellátás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.
és az intézményben
fennálló határozatlan
idõre szóló kinevezés,
illetõleg a vezetõi meg-
bízással egyidejûleg fel-
sõfokú végzettségû
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ mun-
kakörben történõ hatá-
rozatlan idõre szóló
kinevezés, vagyonnyi-
latkozat-tételi kötele-
zettség teljesítése.
Elõny: az ellátandó
feladatok területén
szerzett szgy.

nyilatkozatot arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozatot,
amely szerint az 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn.
Pc: Bugac és Bugacpusztaháza
Községek Önkormányzatának
jegyzõje
6114 Bugac, Béke u. 10.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
f: jegyzõ
Tel.: (76) 575-100
Fax: (76) 575-107, illetve elekt-
ronikus úton e-mail: buga-
conk@freemail.hu

Heves Megye Közgyû-
lése
3600 Eger,
Kossuth L. út 9.

Mlinkó István Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény és
Diákotthon
3600 Eger,
Klapka Gy. út 10.
(hallássérült, beszédfo-
gyatékos, halmozottan
sérült gyermekek óvo-
dai nevelését, általános
iskolai oktatását, diák-
otthoni, kollégiumi ellá-
tást, valamint a
pedagógiai szakszolgá-
lat keretében gyógype-
dagógiai tanácsadást,
fejlesztõ felkészítést,
logopédiai ellátást biz-
tosít intézmény)
igazgató

Gyógypedagógiai
Tanárképzõ Fõiskolán
szerzett szurdopedagó-
giai szakos képesítés,
legalább ötéves szgy.
Pedagógus-szakvizsga,
vagy a közoktatásról
szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 128. §
(8) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelõ pe-
dagógus-szakvizsga
egyenértékû v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni elsõ testületi ülése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
végzettséget, szakképesítést iga-
zoló dokumentumok hiteles má-
solatát, nyilatkozatot arról, hogy
hozzájárul-e pályázatának nyil-
vános tárgyalásához.
A pályázatot postai úton, ajánlott
küldemény formájában, két pél-
dányban kell benyújtani.
Pc: Heves Megyei Önkormány-
zati Hivatal Mûvelõdési és Sport
Irodája
3300 Eger, Kossuth L. út 9.
Tel.: (36) 521-341
f: Heves Megyei Önkormányzati
Hivatal Mûvelõdési és Sport Iro-
dájának vezetõje
Tel.: (36) 521-341
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Intézményfenntartó
Társulás Társulási
Tanácsa
9545 Jánosháza,
Pf.: 27
Tel.: (95) 551-211

Batthyány Lajos Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont
9545 Jánosháza,
Kossuth L. tér 5.
Intézményvezetõ

Felsõfokú szakirányú
szakképesítés, legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: megjelenéstõl számított
60. napot követõ Társulási
Tanács ülése
Pc: Polgármesteri Hivatal
9545 Jánosháza, Batthyány L. u. 2.

Pedagógiai Szakszolgá-
lat Intézményfenntartó
Társulás Társulási
Tanácsa
2536 Nyergesújfalu,
Kossuth L. u. 104.
Tel.: (33) 455-616

Pedagógiai Szakszolgá-
lat (nev. tan. és logopé-
dia)
2536 Nyergesújfalu,
Irinyi u. 1.
Igazgató

Szakvizsgázott pszicho-
lógus vagy gyermek-
pszichiáter, legalább
öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
szgy. hiteles igazolása, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázat tartal-
ma 3. személlyel közölhetõ-e.
Tel.: (33) 455-299/206 mellék.
Pc: Miskolczi József, a Társulási
Tanács elnöke
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L.
u. 104.

Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata
7621 Pécs,
Széchenyi I. tér 1.

Esztergár Lajos Család-
segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat
7632 Pécs,
Anikó u. 5.
Intézményvezetõ
Az intézményvezetõ ál-
tal ellátandó feladat:
Pécsi Kistérségi Intéz-
ményfenntartó Társulás
Esztergár Lajos Család-
segítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat tevékenységé-
nek tervezése, szervezé-
se, vezetése, irányítása
és ellenõrzése.
Az intézmény által biz-
tosított ellátási formák:
családsegítés, gyermek-
jóléti szolgáltatás.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletének II. rész
I/1. pontja, valamint az
1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet 3. számú mel-
lékletének 3.3. pontja
szerinti szakirányú
szakképzettség.
Legalább öt év felsõfo-
kú végzettséget igény-
lõ, a gyermekvédelmi
vagy szociális területen
végzett munkakörben
szerzett szgy., szociális
szakvizsga.
Elõny: szociális vagy
gyermekvédelmi intéz-
ményben szerzett veze-
tõi gyakorlat, idegen
nyelv ismerete.

ÁEI: várhatóan a pályázat elbí-
rálását követõ hónap 1. napja.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejének
lejártát követõ 60 napon belül.
A közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre szól, újonnan
létesített jogviszony esetén a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 21/a § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével három hó-
nap próbaidõ kikötésével.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a pályázati anyagban foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Tasnádi Péter polgármester.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat az Esztergár Lajos
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat intézményvezetõi ál-
láshelyének betöltésére” megje-
löléssel egy eredeti és egy
másolati példányban kell be-
nyújtani.
f: Pécs Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Humán
Fõosztály Egészség- és Szociál-
politikai Osztályának vezetõje
dr. Barka Tamás.
Tel.: (72) 533-925
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Gyûrûs, Kemendollár,
Pókaszepetk, Vöckönd
és Zalaistvánd Közsé-
gek Önkormányzatai
8932 Pókaszepetk,
Arany J. u. 6.

Festetics Kristóf ÁMK
igazgató
Pókaszepetk

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.

ÁEI: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. júl. 20.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettség igazolására az
oklevél hiteles másolatát.
Pc: Körjegyzõség 8932 Póka-
szepetk, Arany J. u. 6.
Tel.: (92) 584-006

Deák Úti Általános
Iskola, Speciális Szak-
iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat
3980 Sátoraljaújhely,
Deák F. u. 31.
Tel.: (47) 322-161
Fax: (47) 521-476
e-mail: gy.ped.isi@dea-
kusujhely.sulinet.hu

Deák Úti Általános
Iskola, Speciális Szak-
iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat
igazgató

ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai
Tanárképzõ Fõiskolán
szerzett képesítés
Logopédia szak

ÁEI: 2008. márc. közepe

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzata Nevelési
Tanácsadó Intézet Igaz-
gatója
Tel./fax: (22) 328-688

Nevelési Tanácsadó
Intézet
8000 Székesfehérvár,
Salétrom u. 4–6.
vezetõ
(A megbízás határozott
idõre szól, kistérségi
feladatok ellátására)

Egyetemi pszichológus
képesítés, legalább öt
év szgy.

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

Szigetszentmiklós Vá-
ros Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2310 Szigetszentmik-
lós,
Kossuth L. u. 2.

Szigetszentmiklós Vá-
ros Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat
2310 Szigetszent-
miklós,
Losonczi u. 9.
(Az intézményvezetõ
ellátandó feladatai: a
Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat ala-
pító okiratában foglalt
tevékenységek és fel-
adatok ellátása, szakmai
programjának végrehaj-
tása, az intézmény szer-
vezeti és mûködési
szabályzatában, vala-
mint egyéb szabályza-
taiban foglaltaknak
megfelelõ vezetése, in-
tézményegység-vezeté-
se, az intézmény
gazdálkodásának, a fel-
adatellátást szolgáló va-
gyonnak a törvények

Felsõfokú szociális
alapvégzettség, közös-
ségi szociális munkás,
szociális menedzser,
teológus.
Legalább öt év felsõfo-
kú végzettséget, vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, a
szociális ellátás, az
egészségügyi ellátás,
ill. a közoktatás terüle-
tén végzett munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: a hasonló szak-
területen szerzett veze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szóló vezetõi megbízás-
sal, határozatlan idõtartamra
szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
való közzétételtõl számított
60 napon belül.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
Juttatás: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, továbbá a tör-
vénynek a szociális, valamint
gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi ágazatban történõ végrehajtá-
sáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet szerint történik.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak pályázati
eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul.
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és a képviselõ- testület
határozatai szerinti mû-
ködtetése, az intézmény
közalkalmazottai és
munkavállalói felett a
munkáltatói jogkör gya-
korlása)

A pályázó nyilatkozatát, amely
szerint a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn.
A pályázatokról elõkészítõ bi-
zottság által felállított rangsor fi-
gyelembevételével
Szigetszentmiklós város képvi-
selõ-testülete dönt.
A pályázók az eredményrõl leg-
késõbb a pályázat elbírálását kö-
vetõ 8 napon belül írásban
tájékoztatást kapnak.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton, zárt borítékban „Pá-
lyázat Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat
intézményvezetõi álláshelyére”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Szigetszentmiklós város pol-
gármestere 2310 Szigetszent-
miklós, Kossuth u. 2.
f: jegyzõ
Tel.: (24) 505-508 telefonszá-
mon, vagy dr. Csáki Orsolya
megbízott intézményvezetõtõl
személyesen, vagy telefonon.
Tel.: (24) 443-367

Tát Nagyközség Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2534 Tát,
Kossuth L. u. 15.

Tát Nagyközség Önkor-
mányzat Kultúrház és
Könyvtár
2534 Tát,
Móricz Zsigmond u.
2/c.
Intézményvezetõ

Az egyes kulturális
közalkalmazotti munka-
körök betöltéséhez
szükséges képesítési és
egyéb feltételekrõl szó-
ló 2/1993. (I. 30.)
MKM rendeletben fog-
laltak szerinti közmûve-
lõdési szakember I.
vagy közmûvelõdési
szakember II. képesítés,
a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény
végrehajtására a mûvé-
szeti, közmûvelõdési és
a közgyûjteményi terü-
leten foglalkoztatott
közalkalmazottak jogvi-
szonyával összefüggõ

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 1-ig szól.
Pehi: az álláshely elfoglalásának
napját megelõzõ testületi ülés.
A pályáztató képviselõ-testület a
pályázat benyújtása elõtt szemé-
lyes találkozást kér, ahol megis-
meri a pályázót, valamint
bemutatja a települést és az in-
tézményt.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályáza-
tot elbíráló képviselõ-testület a
személyét érintõ ügy tárgyalása-
kor nyilvános ülést tartson.
A pályázatot írásban három pél-
dányban kell benyújtani.
Pc: Szenes Lajos polgármester
2534 Tát, Kossuth L. u. 15.
Tel.: (33) 514-515
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egyes kérdések rende-
zésérõl szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rende-
let alapján legalább
öt év szgy.
Elõny: a szakmában el-
töltött vezetõi gyakor-
lat, németnyelv-tudás.

Vésztõ Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
5530 Vésztõ,
Kossuth L. u. 62.

Szabó Pál Általános Is-
kola, a „Négyszínvirág”
Óvoda, Bölcsöde, Egy-
séges Pedagógiai Szak-
szolgálat, a Sinka
István Mûvelõdési Köz-
pont, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény,
Városi Könyvtár jog-
utód intézményeként
2008. aug. 1. napjától
létrehozandó általános
mûvelõdési központ
Vezetõ

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv.
18. §-ában, a képzési
kötelezettségrõl és pe-
dagógiai szakszolgála-
tokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet
3. §-ában, a mûvészeti,
a közmûvelõdési és a
közgyûjteményi terüle-
ten foglalkoztatott köz-
alkalmazottak
jogviszonyával össze-
függõ egyes kérdések
rendezésérõl szóló
150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6. §
(7) bekezdésében fog-
laltak szerint: bárme-
lyik intézményegység
vezetõ megbízásához
szükséges felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség (egyetem, fõiskola)
szakirányú szakvizsga,
vagy közoktatás-veze-
tõi szakvizsga és leg-
alább öt év bármelyik
intézményegységek
megfelelõ munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: intézményveze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-jéig
szól.
Pehi: 2008. máj. 26.
Juttatás: magasabb vp.
300%+megegyezés szerint telje-
sítménypótlék.
A pályázathoz csatolni kell: a
képesítés(eke)t bizonyító okira-
tok hiteles másolatát.
Pc: Kaszai János polgármester
5530 Vésztõ, Kossuth L. u. 62.
f: a fenti címen vagy telefonon
Tel.: (66) 477-001

Zala Megyei Közgyûlés
elnöke
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10.

Zala Megyei Önkor-
mányzat Pedagógiai
Intézete
8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10.
Igazgató

A 10/1994. (V. 13.)
MKM rendelet 3. §
(1) bekezdésében elõírt
v. és szakképzettség.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett szakképesítés.

ÁEI: 2008. aug. 2.
A megbízás 2013. aug. 1-jéig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
közgyûlés idõpontja.
Illetmény megállapítása: a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
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a végrehajtására kiadott további
jogszabályok és a Zala Megyei
Közgyûlés vonatkozó tárgyú
rendeletei szerint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
képesítési okiratok hiteles máso-
latát, nyilatkozatot, melyben a
pályázó hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázati anyagát az intézmény
alkalmazotti közösségei, szakbi-
zottság és a Közgyûlés megis-
merje és abba betekintsen.
Nyilatkozatot arról, hogy nyilvá-
nos vagy zárt ülésen kerüljön sor
a pályázati elõterjesztés tárgya-
lására.
A pályázatot zárt borítékban há-
rom példányban, ajánlott levél
formájában, vagy személyesen a
Zala Megyei Közgyûlés elnöké-
hez kell benyújtani 8900 Zala-
egerszeg, Kosztolányi u. 10.
„Pályázat a Zala Megyei Önkor-
mányzat Pedagógiai Intézete in-
tézményvezetõi álláshelyére”
megjelöléssel.
Ezen kívül elektronikus formá-
ban is meg kell küldeni a pályá-
zati anyagot, mely CD-lemez
formájában a pályázathoz csatol-
ható vagy az alábbi e-mail címre
küldhetõ: elnök@zalamegye.hu
f: Zala Megyei Közgyûlés Hiva-
tala Oktatási és Kulturális Osztá-
lyának vezetõje: Kalamár Gábor
Tel.: (92) 500-750
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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
– módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Erzsébet királyné
Óvoda
2500 Esztergom,
Erzsébet királyné út 43.

Dajka Elõny: dajkai szakkép-
zettség

(40 óra/hét)

Petõfi Úti Óvoda
9600 Sárvár, Petõfi út
21.
e-mail: 25petofiutio-
vi@catvsonar.hu
Tel./fax: (95) 320-567

2 fõ óvodapedagógus Szakirányú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a beadási határidõtõl szá-
mított 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget, szakképzettséget iga-
zoló okiratok hiteles másolatát,
nyilatkozatot, amelyben a pályá-
zó hozzájárul ahhoz, hogy pá-
lyázati anyagába az arra
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illetékes személyek betekinthet-
nek.
f: óvodavezetõ
A pályázatot A/4-es gépelt olda-
lakon, írásban, postai úton kell
benyújtani „Pályázat” megjelö-
léssel
Pc: Stieber Józsefné óvodaveze-
tõ részére

Pedagógus

Általános Iskola és
Könyvtár
6221 Akasztó,
Tubáni u. 30.
Tel./fax: (78) 451-144

Informatika szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás határozott idõre,
2009. jún. 15-ig szól.
Pbhi: 2008. máj. 15.
Pehi: 2008. jún. 15.
Pc: iskola igazgatója

Fõvárosi Önkormányzat
Váci Mihály Kollégium
1141 Budapest,
Mogyoródi út 128.
Tel.: 251-3355
Fax: 221-2904
e-mail: vm.patai@t-on-
line.hu

Pedagógiai munkát
segítõ rendszergazda

kollégiumi nevelõtanár

Felsõfokú, szakirányú
v.

Tanári diploma, idegen-
nyelv-tudás (elõny az
angol nyelvismeret)
Informatikai felhaszná-
lói szint szükséges.
Délutános munkakör,
esti, hétvégi ügyelet.
Nagy elõny: ha a fentie-
ken túl fejlesztõpedagó-
gus is a mozgás-, látás-
vagy hallássérült nö-
vendékeinkhez

ÁEI: azonnal.
Pc: dr. Patai Kálmánné igazgató

Pogány Frigyes Kéttan-
nyelvû Építõipari Szak-
középiskola és
Gimnázium
1183 Budapest,
Thököly u. 11.
Tel.: 290-7110
Fax: 290-8222

Matematika–bármely
szakos tanár

matematika–fizika sza-
kos tanár

fizika–bármely szakos
tanár

angol–bármely szakos
tanár

informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v., próbataní-
tást írunk elõ, három
hónap próbaidõ

ÁEI: 2008. aug. 25.
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Budapest Fõváros XV.
Ker. Önkormányzat
Hartyán Nevelési Okta-
tási Központ Óvoda,
Általános Iskola
1157 Budapest,
Hartyán köz 2–4.
Tel.: 418-2111
e-mail: hartyánisko-
la@t-online.hu

HNOK Általános Iskola
1157 Budapest,
Hartyán köz 2–4.
Tel.: 418-2111
Általános iskolai mate-
matika, informatika
szakos tanár (határozott
idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.

Celldömölki Mûszaki
Szakközépiskola és
Szakiskola
9500 Celldömölk,
Sági u. 65.

Építõipari mûszaki ta-
nár vagy építõipari
mérnök tanár (szobafes-
tõ–mázoló–tapétázó,
valamint kõmûves sza-
kok elméleti oktatására)

matematika–fizika sza-
kos középiskolai tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

Jelentkezés: az iskola igazgató-
jánál írásban, telefonon vagy
személyesen
Tel.: (95) 420-550
e-mail: cellszaksuli@cellka-
bel.hu

Balásházy János Mezõ-
gazdasági és Közgazda-
sági Szakközépiskola és
Kollégium
4014 Debrecen–Pallag,
Mezõgazdász u. 1.
Tel.: (52) 450-306

Pedagógus (angol nyelv
tanítása 9–14. évfolya-
mon)

Egyetemi v. és szakkép-
zettség, elõny: középis-
kolában szerzett tanári
gyak., munkaegészség-
ügyi alkalmasság

ÁEI: azonnal.
A kinevezés 2008. jún. 15-ig
tart.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 15 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget és szakképzettséget
igazoló okirat
Pc: dr. Cserpák Ferencné igaz-
gató.
A pályázatokat két példányban
kell benyújtani

Lilla Téri Általános
Iskola
(két tanítási nyelvû an-
gol–magyar iskola)
4031 Debrecen,
Vág u. 9.

Tanár (a megbízás hatá-
rozott idõre szól)
A munkakörbe tartozó
lényeges feladatok:
testnevelés órák tartása
magyarul és angolul,
ISK foglalkozások tar-
tása, tanulók sportver-
senyre való felkészítése
és az iskola pedagógiai
programja szerinti ne-
velés, oktatás

Testnevelés–angol sza-
kos tanári diploma,
vagy angol szakos taná-
ri diploma tanítói vég-
zettséggel (testnevelés
mûveltségi terület),
vagy tanítói diploma
(angol mûveltségi terü-
let) és testnevelés tanári
diploma

A pályázathoz csatolni kell: or-
vosi alkalmassági igazolás

Gárdonyi Géza Közös
Fenntartású Általános
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Iskola
8460 Devecser,
Várkert 1.

Gyógypedagógus Szakirányú képesítés ÁEI: azonnal.
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Egri Kereskedelmi, Me-
zõgazdasági, Vendéglá-
tóipari Szakközép-,
Szakiskola és Kollégi-
um
3300 Eger,
Pozsonyi út 4–6.
Tel.: (36) 512-046
Fax: (36) 512-041

Magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár

iskolapszichológus

Egyetemi v.

Pedagógiai szakpszi-
chológus v. és szakkép-
zettség vagy
pszichológus és peda-
gógus v. és szakképzett-
ség

ÁEI: azonnal.
Pc: Kállay-Pataki Piroska
Igazgató

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

A Móra Ferenc Általá-
nos Iskola és Logopé-
diai Szakszolgálat
sajátos nevelési igényû
(tanulásban és értelmi-
leg akadályozott) tanu-
lókat szegregáltan
nevelõ-oktató általános
iskola

pedagógus

Fõiskola, egyetem
Gyógypedagógiai tanári
v.
Tapasztalat: sajátos ne-
velési igényû tanulók
nevelésében-oktatásá-
ban szerzett tapasztalat

ÁEI: legkorábban 2008. júl. 1.
A megbízás teljes munkaidõre,
határozatlan idõre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
A benyújtási határidõig beérke-
zett pályázatokat a Móra Ferenc
Általános Iskola és Logopédiai
Szakszolgálat iskolavezetõsége
véleményezi.
A munkáltatói jogkör gyakorlója
döntésérõl minden pályázót írás-
ban értesít.
Juttatás: Érd Megyei Jogú Város
fenntartásában mûködõ közokta-
tási intézményekben dolgozó
közalkalmazottak juttatásainak
szabályairól szóló 48/2007.
(XI. 26.) KGY rendelete.
A Móra Ferenc Általános Iskola
és Logopédiai Szakszolgálat
Közalkalmazotti Szabályzata a
Móra Ferenc Általános Iskola és
Logopédiai Szakszolgálat bér-
gazdálkodását meghatározó éves
költségvetése.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai ön., a pályá-
zó elérhetõségeinek megadását.
A pályázatokat elektronikus
úton kell benyújtani: e-mail:
morasuli@freemail.hu
A pályázatokat fogadó kijelölt
munkatárs neve: Sátori Boglárka

Bárczay Gábor Általá-
nos Iskola
3847 Felsõdobsza,
Petõfi S. út 39.

Matematika szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: tp.
Pc: Csoltó Lajos igazgató
Bárczay Gábor Általános Iskola
3847 Felsõdobsza,
Petõfi S. út 39.
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Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Ipari, Mezõgaz-
dasági, Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szak-
képzõ Iskola és Kollé-
gium
5130 Jászapáti, Vasút
u. 4.

Gyógypedagógus ELTE Bárzi Gusztáv
Gyógypedagógiai
Fõiskola

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. máj. 15.
Pc: dr. Szûcs Imréné
Tel.: (57) 540-260

Virágh Gedeon Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
6090 Kunszentmiklós,
Apostol Pál u. 2–6.
Tel./fax: (76) 550-180
e-mail: suli283@vi-
raghszki.sulinet.hu

Matematika–fizika,
vagy matematika–rajz,
vagy ének-zene, vagy
fizika–bármely szakos
tanár

Egyetemi v., vagy fõis-
kolán megszerzett dip-
loma, egyetemi
végzettséggel kiegészít-
ve

ÁEI: 2008. aug. 15.
Juttatás: szl., étkh.
Pc: Bernáth Judit intézményve-
zetõ
Tel.: (76) 550-181, (76) 550-180
e-mail: suli283@viraghszki.suli-
net.hu

Szilágyi Dezsõ Általá-
nos és Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû Is-
kola
3529 Miskolc,
Szilágyi Dezsõ u. 53.
Tel.: (46) 506-258

Technika szakos általá-
nos iskolai tanár
angolnyelv-szakos ta-
nár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2008. ápr. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Jelentkezés személyesen vagy
telefonon: (46) 506-258

Batthyány Lajos Szak-
képzõ Iskola és Kollé-
gium
8500 Pápa,
Külsõ-Veszprémi út 2.
Tel.: (89) 313-406

Matematika–bármely
szakos tanár

kereskedelmi–marke-
ting szakra képesített
elméleti szaktanár

vendéglátó–idegenfor-
galom szakra képesített
elméleti szaktanár

Egyetemi v.

Szakirányú felsõfo-
kú+pedagógiai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Napközi Ott-
hon, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Napközi Otthonos
Óvoda
6914 Pitvaros,
Kossuth L. u. 27.
Tel./fax: (62) 522-414,
(62) 522-417
altiskola@pitvaros.hu

Szlovák–bármely sza-
kos pályakezdõ tanár

Fõiskolai v.
Elõny: kémia, rajz, test-
nevelés, technikai szak

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. ápr. 30.
Pehi: 2008. máj. 23.
Juttatás: szl. megoldható
Pc., f: Bertáné
Kecskeméti Katalin
igazgató

Táncsics Mihály Gim-
názium és Szakképzõ
Iskola
7800 Siklós,
Gyûdi u. 2.
Tel./fax: (72) 496-417

Kereskedelmi szakokta-
tó

Egyetemi ill. fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. máj. 15.
Juttatás, illetmény: megegyezés
szerint
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Vasvári Pál Általános
Iskola
8000 Székesfehérvár,
György Oszkár tér 3.

Oktatástechnikus ÁEI: 2008. jún. 1.

Kanizsai Dorottya Gim-
názium
9700 Szombathely,
Aréna u. 10.

Kémia–biológia szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. ápr. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.

Talentum Gimnázium
2890 Tata,
Bartók Béla u. 1/a
Tel.: (34) 587-232
e-mail:
info@talentum.hu

Matematika–fizika sza-
kos középiskolai tanár

magyar–filozófia, föld-
rajz–történelem, bioló-
gia–fizika szakos tanár

Egyetemi v.

Váci Mihály Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Dózsakert u. 17.
Tel./fax: (34) 311-614

Napközis tanító Tanító v.,
elõny: ének-zene szak-
kollégiumi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. máj. 1.
Pehi: 2008. jún. 1.
Pc: Ferenczi Györgyné igazgató
e-mail: vaci@vacimtbanya.suli-
net.hu

Zempléni Árpád Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola, Nap-
közi Otthonos Óvoda
3907 Tállya,
Rákóczi F. út 16.

Táncpedagógus (mo-
dern-kortárstánc, nép-
tánctanár)
részmunkaidõs foglal-
koztatás

rajz–bármely szakos
tanár

matematika–fizika–szá-
mítástechnika szakos
tanár

Táncmûvészeti fõisko-
lai utolsó éves hallgatói
jogviszony vagy v.

fõiskolai szakirányú v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 30.
Pehi: 2008. aug. 25.
Juttatás: utazásiköltség-térítés
Pc: Ujjné Muhi Melinda igazga-
tó.
Tel.: (47) 398-050
ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 30.
Pehi: 2008. aug. 25.
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
étkh.
Pc: Ujjné Muhi Melinda igazga-
tó
Tel.: (47) 398-050

Király Endre Ipari
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
2600 Vác,
Naszály út 8.
Tagintézménye: 2120
Dunakeszi, Fõ út 143.
titkárság:
tel.: (27) 512-062
Igazgató: (27) 319-351
e-mail: kiraly.titkar-
sag@dunaweb.hu

Matematika, fizika, ké-
mia, biológia, informa-
tika, angol nyelv,
magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár

Épületgépész-mérnök
vagy/és mérnök- vagy
mûszaki tanár

építészmérnök/mérnök-
vagy mûszaki tanár

Egyetemi v.
Elõny: kétszakos v.

egyetemi vagy fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. aug. 27.
Pehi: 2008. jún. 15.
(e-mail elérhetõség szükséges)
Foglalkoztatás: teljes munkaidõ-
ben
Pc: Mészáros Ferenc igazgató
2600 Vác, Naszály út 8.
vagy e-mailben: kiraly.igazga-
to@dunaweb.hu
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Gépészmérnök-üzem-
mérnök/mérnök- vagy
mûszaki tanár

jármûgépész-mérnök
vagy üzemmérnök-mér-
nök- vagy mûszaki ta-
nár

villamosmérnök/mér-
nök- vagy mûszaki ta-
nár

építész (kõmûves, bur-
koló, szobafestõ-mázo-
ló-tapétázó, magasépítõ
technikus), épületgé-
pész (csõhálózat- és be-
rendezés-szerelõ),
villamosipari mûszaki
oktató/szakoktató

fõiskolai v. vagy érett-
ségi és szakirányú szak-
képzettség, öt év szgy.
elõny: mestervizsga.

Vecsési Zeneiskola
2220 Vecsés,
Erzsébet tér 1.

Klarinét–szaxofon tanár Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola
Elõny: fõiskola klari-
nét–szaxofon

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2008. jún. 30-ig tel-
jes munkaidõre szól.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszony igazolása.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékra kérjük ráírni az
alábbi adatbázisban szereplõ
azonosítószámot:
SZIR/R/545/2/2008, valamint a
munkakör megnevezését: klari-
nét–szaxofon tanár

Landorhegyi és Pais
Dezsõ Általános Iskola,
Sportiskola
8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 12.
Tel.: (92) 510-757

Kémia szakos általános
iskolai tanár

Pedagógus-munkakör
elõírt felsõfokú általá-
nos iskolai tanári szak-
képzettség (kémia szak)

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
A pályázatot három példányban,
írásban kell benyújtani.
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által szakiskolák sajátos nevelési igényû tanulói részére
meghirdetett szakmai tanulmányi versenyek a 2007/2008-as tanévre

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium meghirdeti a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanul-
mányi versenyeit a szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató speciális szakiskolák azon
speciális nevelési igényû tanulói számára, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május–júniusi
vizsgaidõszakában esedékes.

Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek A verseny idõpontja és helye Nevezési díjak

20. Mezõgazdasági szakmacsoport országos döntõ
31 7862 08 Virágkötõ Ideje:

2008. április 10–11.
Helye:
Speciális Szakiskola
9023 Gyõr,
Szabolcska u. 26.

nincs

21 6207 01 Dísznövénytermelõ Ideje:
2008. április 10–11.
Helye:
Esély Gyógypedagógiai Központ
5600 Békéscsaba,
Vandháti u. 3.

nincs
21 6207 05 Kerti munkás
21 6207 05 Parkgondozó
21 6207 08 Zöldség- és
fûszernövény-termelõ

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap, és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) be-
kezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított igazolás megküldésével értesíti a
versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mûkö-
dõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A speciális szakiskolák tanulói részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója versenyek részletes ismertetése az NSZFI
honlapján (www.nive.hu) található meg.

Dr. Nagy Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
tanszékvezetõi megbízás elnyerésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ fõbb feladatai:
– a tanszék képviseletének ellátása,
– a tanszék igazgatásának és gazdálkodásának irányítása,
– a tanszéken folyó oktatási és kutatási tevékenység szervezése és irányítása,
– az oktatott tananyag folyamatos fejlesztése és korszerûsítésének szakmai felügyelete,
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– a tanszék belföldi és külföldi szakmai kapcsolatainak ápolása és bõvítése,
– a tanszék feladatkörébe tartozó tankönyv- és jegyzetírás,
– mindazon munkáltatói, irányítási és koordinációs feladatok ellátása, amelyeket egyetemi és kari szabályzat hatásköré-
be utal.

A tanszékvezetõi megbízásra pályázókkal szemben támasztott követelmények:
– pályázhatnak azok a karon teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, a kar szakterületén
mûködõ tudományos fokozattal rendelkezõ egyetemi tanárok és docensek, akik rendelkeznek legalább tízéves felsõokta-
tási gyakorlattal, egy világnyelvbõl C típusú középfokú nyelvvizsgával, egy másik idegen nyelv elõadói és tárgyalói
szintû ismeretével,
– továbbá többéves vezetõi/szervezõi gyakorlattal és az adott tanszék által mûvelt diszciplínák és tudományterületek va-
lamelyikében eredményes hazai és nemzetközi elismertséggel.

A tanszékvezetõi megbízás 3 évre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egye-
tem Foglalkoztatási Szabályzatában rögzített feltételeknek.

A vezetõi megbízás betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi oktatói, kutatói, tudo-
mányos, valamint vezetõi tapasztalatok, vezetõi gyakorlat bemutatását az azt igazoló okiratokkal együtt, ki kell térnie el-
ért eredményeire, szakmai díjaira,
– jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi és tudományos életben való rész-
vételét, publikációs tevékenységének ismertetését, valamint munkaprogramját, amelyben vázolja a megpályázott tiszt-
ség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját, amely szerve-
sen illeszkedik az egyetemi, illetve kari feladatokhoz.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat – hite-
les – másolatát,
– személyi adatlapot (1 példányban),
– pályázati adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és az
egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok be-
adási határidejét követõ 90 napon belül.
A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (az
egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u.
4–6., VI. emelet 639.).
Továbbá a pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@unicorvinus.hu) elektronikus postai
címre is – a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentu-
mok, erkölcsi bizonyítvány (másolatai) kivételével – meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Kertészettudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-6188) ad, egyéb információ a 482-7123-as telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor
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A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
gazdasági fõigazgatói tisztség betöltésére

A gazdasági fõigazgató feladata az egyetem gazdálkodásának irányítása, mûködési, beruházási, fejlesztési terveinek
elõkészítése és az ezekrõl hozott döntések végrehajtásának megszervezése. A jogszabályoknak, az intézmény alapító ok-
iratának, szervezeti és mûködési szabályzatának, belsõ szabályzatainak megfelelõen irányítja a gazdasági-mûszaki fõ-
igazgatóság munkáját. Felel az egyetem éves költségvetési beszámolójának elkészítéséért, a gazdasági feladatokkal
összefüggõ adatszolgáltatások teljesítéséért, ellenõrzi a költségvetési elõirányzatok betartását.
Feladatkörét részletesen az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.
A határozott idõre, legfeljebb 5 évre szóló, többször megismételhetõ magasabb vezetõi megbízás az oktatási és kulturális
miniszter egyetértésével adható, várhatóan 2008. augusztus 1. napjától.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, felsõfokú szakirányú végzettség, mérlegképes könyvelõi szakképesítés,
költségvetési intézményi vezetõi gyakorlat.
A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai munkáját, az egyetem mûködési, beruházási, fejlesztési tevékenysége stratégi-
ájára vonatkozó elképzeléseit, terveit. Elõnyben részesülnek a felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi gyakorlattal
rendelkezõ pályázók.
A szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatait, részletes önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt mellékelni kell a pá-
lyázathoz.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 90 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

MÉRNÖKI KAR
GÉPÉSZMÉRNÖKI INTÉZETÉBEN
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata az egyetem különbözõ szakjain a Mûszaki mechanika III., IV. címû tantárgy elõ-
adása és gyakorlatainak vezetése, az Anyagmozgató gépek és fémszerkezetek tantárgy gyakorlati részének oktatása, az
anyagszerkezeti laboratórium irányítása és fejlesztése, szakdolgozati és TDK-témák kiírása.
Vegyen részt az intézetben folyó tudományos és kutatómunkában és annak koordinálásában. Erõsítse az intézet hazai és
nemzetközi kapcsolatait.
A pályázó rendelkezzék a feladatokhoz kapcsolódó tudományos fokozattal, az általa mûvelt tudományterület átfogó is-
meretével, jelentõs publikációs tevékenységgel, legalább egy államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával, a
munkakör betöltéséhez szükséges oktatói gyakorlattal és tapasztalattal.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

részmunkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett részmunkaidõs (87 órás) egyetemi docens feladata az egyetem különbözõ szakjain a Szerkezeti anyagok és
technológiájuk I–III. címû tantárgy elõadása és gyakorlatainak vezetése, az anyagszerkezeti kutatások irányítása és fej-
lesztése, szakdolgozati és TDK-témák kiírása.
Erõsítse az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatait. Vegyen részt az intézetben folyó tudományos és kutatómunkában és
annak koordinálásában.
A pályázó rendelkezzék a feladatokhoz kapcsolódó tudományos fokozattal, az általa mûvelt tudományterület átfogó is-
meretével, jelentõs publikációs tevékenységgel, legalább egy államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával, a
munkakör betöltéséhez szükséges szakmai gyakorlattal.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
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A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti osztályon szerezhetõk be [8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
MÛVÉSZETI KAR
ZENEMÛVÉSZETI INTÉZETÉHEZ
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Zenemûvészeti Intézetben a gitár szakirány különbözõ szintjein a fõtárgyi és
kamarazene programok megvalósításában és megújításában kezdeményezõ szerepet vállalni. A pályázó legyen alkalmas
a korszerû mûvészeti eredmények hiteles képviseletére, mûvészeti programok önálló vezetésére mind a graduális, alap-
és mesterképzés, mind a posztgraduális és doktori képzésekben. A kinevezendõ egyetemi docensnek együtt kell mûköd-
nie a szaktanszék és az intézet mûvész- és tanárképzési programjaiban oktató kollégákkal, valamint feladata segíteni az
elõadó-mûvészeti képzés gitár szakterület könyvtári hátterének fejlesztését.
A pályázónak rendelkeznie kell doktori fokozattal vagy azzal egyenértékû mûvészeti díjjal, a kari szabályzatban elõírt
elõadói és oktatói gyakorlattal, idegen nyelvi készségekkel, elismert hazai és nemzetközi mûvészeti eredményekkel. Ha-
bitusában meg kell jelennie a közönséggel és a mûvésznövendékekkel, tanárjelöltekkel megvalósítandó aktív kapcsolat
fenntartására irányuló készségnek. A pályázat elbírálásánál értékeljük a nemzetközi kapcsolatrendszert, a mértékadó ha-
zai és nemzetközi szakmai körök elõtt is elismert elõadói-oktatói munkásságát.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR dékánja
pályázatot hirdet a
HUMÁNTUDOMÁNYI, NYELVI ÉS TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Pedagógia Docentúra
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docens feladata:
– a didaktika, a tantervelmélet, tananyagfejlesztés, az iskolaszervezet-tan, valamint a pedagógiai tervezés tárgyak elõ-
adásainak és szemináriumainak tartása,
– az intézet akkreditált pedagógus-továbbképzési programjaiban oktatóként való közremûködés,
– részvétel az intézet kutatómunkájában, nemzetközi pályázatok koordinálása,
– diplomadolgozatok bírálata és konzulensi feladatok ellátása,
– az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak ápolása.

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
– pedagógia szakos középiskolai tanári, valamint – lehetõleg – általános iskolai tanító végzettség,
– neveléstudományi doktori (PhD) fokozat,
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– többéves közoktatási gyakorlat,
– legalább egy – de lehetõleg két – világnyelven legalább középfokú nyelvtudás,
– önálló kutatási eredményeket is tartalmazó nyilvános elõadások tartásának képessége és publikálása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 15.
A munkakör betöltésének várható idõpontja: 2008. július 1.
Az alkalmazás jellege: határozatlan idõtartamú.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– szakmai-tudományos tevékenységét kifejtõ részletes önéletrajzát,
– a hazai és nemzetközi szakmai, tudományos és közéleti tevékenységének leírását, tudományos publikációinak jegyzé-
két,
– a bemutatkozó magyar és idegen nyelvû nyilvános elõadás témájának vázlatát,
– az iskolai végzettségét, a további végzettségeket, a tudományos fokozatot, a nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizo-
nyítványok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az illetékes testületek és bizottságok megismerhetik,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetem FHIV Személyzeti osztályától beszerezhetõ személyi és tudományos tevékenység nyilvántartásához szük-
séges adatlapot és a pályázati anyag kezelésérõl szóló, az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot.

A pályázat beadásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot négy példányban a SZIE GTK dékánjának címezve az FHIV Személyzeti osztályára kell benyújtani a 2100
Gödöllõ, Páter Károly u. 1. címre.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a SZIE FHIV Személyzeti osztálya ad a (28) 522-002-es telefonszámon.

REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docens feladata lesz:
– „Regionális gazdaságtan”, „Regionális és kistérségi politika” és „Területfejlesztés” tantárgyak meghirdetése, elõadá-
sok és gyakorlatok tartása, valamint vizsgáztatás,
– részvétel a PhD-képzésben, PhD-disszertációk, TDK-dolgozatok, diplomatervek konzulensi és bírálati feladatainak el-
látása,
– részvétel a GTK és az intézet kutató-, fejlesztõ- és közéleti munkáiban,
– az intézet külsõ kapcsolatainak erõsítése.

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– legalább nyolcéves oktatói-kutatói gyakorlat regionalizmus témakörben,
– PhD doktori fokozat (gazdálkodás és szervezéstudományok témakörben),
– legalább két nyelvbõl igazolt állami nyelvvizsga,
– tudományos és publikációs tevékenység regionalizmus témakörben,
– nyilvános bemutatkozó elõadás tartása idegen nyelven,
– külföldi szakmai tapasztalat, nemzetközi kapcsolatok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 15.
A munkakör betöltésének várható idõpontja: 2008. június 1.
Az alkalmazás jellege: határozatlan idõtartamú.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét kifejtõ részletes önéletrajzot,
– a hazai és nemzetközi szakmai, tudományos és közéleti tevékenységének leírását, tudományos publikációinak jegyzé-
két,
– a bemutatkozó magyar és idegen nyelvû nyilvános elõadás témáját, vázlatát,
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– az iskolai végzettséget, a további végzettségeket, a tudományos fokozatot, a nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizo-
nyítványok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az illetékes testületek és bizottságok megismerhetik,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetem FHIV Személyzeti osztályától beszerezhetõ személyi és tudományos tevékenység nyilvántartásához szük-
séges adatlapot és a pályázati anyag kezelésérõl szóló, az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot.

A pályázat beadásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot négy példányban a SZIE GTK dékánjának címezve az FHIV Személyzeti osztályára kell benyújtani a 2100
Gödöllõ, Páter Károly u. 1. címre.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a SZIE FHIV Személyzeti osztálya ad a (28) 522-002-es telefonszámon.

Dr. Villányi László s. k.,
egyetemi tanár, dékán

Az ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
Magyar Irodalomtudományi Tanszékén
tanszékvezetõi állás betöltésére

A tanszékvezetõ feladata lesz a tanszék képzési, tudományos és kutatási tevékenységének megszervezése, irányítása, ha-
zai és nemzetközi oktatási és kutatási programokban való részvétel, a tanszéki oktatók szakmai fejlõdésének elõsegítése,
szakmai feltételek megteremtése a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához.
Pályázhatnak tudományos fokozattal és szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezõ, teljes munkaidõben foglalkoz-
tatott egyetemi, illetve fõiskolai tanárok vagy docensek, akik a tanszéket hazai és nemzetközi fórumokon megfelelõ
szakmai színvonalon képviselni tudják, és megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket a fõiskolai, illetve a
kari szabályzatok elõírnak.
A pályázathoz mellékelni kell szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-
nyelv-tudást tanúsító okiratot, publikációs és tudományos munkák jegyzékét, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sze-
mélyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez a pályázó hozzájárul. Azon pályázók, akik
már korábban is láttak el tanszékvezetõi feladatot, az elõzõ idõszak vezetõi tapasztalatainak, eredményességének értéke-
lését is csatolniuk szükséges.

Középkori és Újkori Magyar Történelem Tanszékén
tanszékvezetõi állás betöltésére

A tanszékvezetõ feladata lesz a tanszék képzési, tudományos és kutatási tevékenységének megszervezése, irányítása, ha-
zai és nemzetközi oktatási és kutatási programokban való részvétel, a tanszéki oktatók szakmai fejlõdésének elõsegítése,
szakmai feltételek megteremtése a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához.
Pályázhatnak tudományos fokozattal és szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezõ, teljes munkaidõben foglalkoz-
tatott egyetemi, illetve fõiskolai tanárok vagy docensek, akik a tanszéket hazai és nemzetközi fórumokon megfelelõ
szakmai színvonalon képviselni tudják, és megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket a fõiskolai, illetve a
kari szabályzatok elõírnak.
A pályázathoz mellékelni kell szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-
nyelv-tudást tanúsító okiratot, publikációs és tudományos munkák jegyzékét, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sze-
mélyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez a pályázó hozzájárul. Azon pályázók, akik
már korábban is láttak el tanszékvezetõi feladatot, az elõzõ idõszak vezetõi tapasztalatainak, eredményességének értéke-
lését is csatolniuk szükséges.
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GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
Vállalkozás-gazdaságtan Tanszékén
tanszékvezetõi állás betöltésére

A tanszékvezetõ feladata lesz a tanszék képzési, tudományos és kutatási tevékenységének megszervezése, irányítása, ha-
zai és nemzetközi oktatási és kutatási programokban való részvétel, a tanszéki oktatók szakmai fejlõdésének elõsegítése,
szakmai feltételek megteremtése a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához.
Pályázhatnak tudományos fokozattal és szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezõ, teljes munkaidõben foglalkoz-
tatott egyetemi, illetve fõiskolai tanárok vagy docensek, akik a tanszéket hazai és nemzetközi fórumokon megfelelõ
szakmai színvonalon képviselni tudják, és megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket a fõiskolai, illetve a
kari szabályzatok elõírnak.
A pályázathoz mellékelni kell szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-
nyelv-tudást tanúsító okiratot, publikációs és tudományos munkák jegyzékét, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sze-
mélyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez a pályázó hozzájárul. Azon pályázók, akik
már korábban is láttak el tanszékvezetõi feladatot, az elõzõ idõszak vezetõi tapasztalatainak, eredményességének értéke-
lését is csatolniuk szükséges.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszékén
tanszékvezetõi állás betöltésére

A tanszékvezetõ feladata lesz a tanszék képzési, tudományos és kutatási tevékenységének megszervezése, irányítása, ha-
zai és nemzetközi oktatási és kutatási programokban való részvétel, a tanszéki oktatók szakmai fejlõdésének elõsegítése,
szakmai feltételek megteremtése a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához.
Pályázhatnak tudományos fokozattal és szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezõ, teljes munkaidõben foglalkoz-
tatott egyetemi, illetve fõiskolai tanárok vagy docensek, akik a tanszéket hazai és nemzetközi fórumokon megfelelõ
szakmai színvonalon képviselni tudják, és megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket a fõiskolai, illetve a
kari szabályzatok elõírnak.
A pályázathoz mellékelni kell szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-
nyelv-tudást tanúsító okiratot, publikációs és tudományos munkák jegyzékét, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sze-
mélyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez a pályázó hozzájárul. Azon pályázók, akik
már korábban is láttak el tanszékvezetõi feladatot, az elõzõ idõszak vezetõi tapasztalatainak, eredményességének értéke-
lését is csatolniuk szükséges.

Sportági Tanszékén
tanszékvezetõi állás betöltésére

A tanszékvezetõ feladata lesz a tanszék képzési, tudományos és kutatási tevékenységének megszervezése, irányítása, ha-
zai és nemzetközi oktatási és kutatási programokban való részvétel, a tanszéki oktatók szakmai fejlõdésének elõsegítése,
szakmai feltételek megteremtése a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához.
Pályázhatnak tudományos fokozattal és szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezõ, teljes munkaidõben foglalkoz-
tatott egyetemi, illetve fõiskolai tanárok vagy docensek, akik a tanszéket hazai és nemzetközi fórumokon megfelelõ
szakmai színvonalon képviselni tudják, és megfelelnek azoknak a követelményeknek, amelyeket a fõiskolai, illetve a
kari szabályzatok elõírnak.
A pályázathoz mellékelni kell szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-
nyelv-tudást tanúsító okiratot, publikációs és tudományos munkák jegyzékét, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sze-
mélyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez a pályázó hozzájárul. Azon pályázók, akik
már korábban is láttak el tanszékvezetõi feladatot, az elõzõ idõszak vezetõi tapasztalatainak, eredményességének értéke-
lését is csatolniuk szükséges.
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Valamennyi tanszékvezetõi megbízásra pályázatot nyújthat be, aki a fõiskolával kinevezett közalkalmazotti jogvi-
szonnyal rendelkezik. A pályázatokat az intézmény rektorának címezve az Eszterházy Károly Fõiskolára kell benyújtani
(3300 Eger, Eszterházy tér 1.) a pályázat megjelenésétõl számított 30 napon belül.
A vezetõi megbízás kezdete 2008. július 1., a megbízás idõtartama legfeljebb öt év. A pályázatok elbírálásának határide-
je a benyújtás határidejét követõ 60. nap.

Az ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA
könyvtári fõigazgatói állására

A megbízandó fõigazgató feladata lesz: a fõiskolai könyvtár mûködésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzé-
se, a kutatás tervezése, az oktató-kutató munka információellátásának összehangolása; a fõiskola alapvetõ feladatai
megvalósításának elõsegítéséhez a nyomtatott, elektronikus szakirodalmi források biztosítása, gazdaságos beszerzésé-
nek, kiadásának és forgalmazásának elõsegítése és koordinálása; kapcsolatot tart a hazai és nemzetközi könyvtárakkal;
munkáltatói jogkört gyakorol a központi könyvtár munkatársai felett a rektori utasításban meghatározottak szerint; mint
munkáltatói jogkörrel rendelkezõ magasabb vezetõ, feladatát a fõiskola rektorának felügyelete alatt, az általános és fej-
lesztési rektorhelyettes közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

A pályázóval szemben támasztott követelmények [a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és intézményi speciális elvárások
alapján]: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, szakirányú egyetemi végzettség, az integrált könyvtári rendszer és
az elektronikus könyvtár irányításához szükséges ismeretek, idegen nyelv ismerete, publikációs tevékenység.

A könyvtári fõigazgatói pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását,
– eddigi szakmai, tudományos tevékenységét,
– a könyvtári fõigazgatói megbízás betöltésére vonatkozó részletes vezetõi elképzeléseit, programját a könyvtár mûkö-
désével kapcsolatban.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító oklevelek másolatait,
– publikációs jegyzéket,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban részt vevõ személyek általi megismeréséhez a
pályázó hozzájárul.

A magasabb vezetõi megbízás kezdete: 2008. július 1., a megbízás idõtartama legfeljebb 5 év.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtás határidejét követõ 60. nap.
A pályázatot az Eszterházy Károly Fõiskola rektorának címezve a Humán Erõforrások Osztályára lehet benyújtani, 3300
Eger, Eszterházy tér 1. A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni a (36) 520-426-os telefonszámon lehet.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Kiskunlacháza Nagy-
községi Önkormányza-
tának
Képviselõ-testülete
2340 Kiskunlacháza,
Kossuth tér 1.

Kiskunlacháza-Áporka
Óvodai Társulás

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év óvodapedagó-
gus-munkakörben szer-
zett gyakorlat,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a nevelõtestület számára
biztosított véleményezési határ-
idõt követõ 30. nap után követ-
kezõ képviselõ-testületi ülés
idõpontja.
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Elõny: vezetõi gyakor-
lat, angol, német vagy
orosz nyelv (illetõleg
más, az EU hivatalos
nyelvének) ismerete.

A képviselõ-testület fenntartja
magának a jogot, hogy a pályá-
zatot érvénytelennek nyilvánítja.
A pályázathoz mellékelni kell:
közjegyzõ által hitelesített okle-
vélmásolat.
A pályázatot három példányban,
zárt borítékban személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
Pc., f: Kiskunlacháza Nagyköz-
ségi Önkormányzat
dr. Répás József polgármester
2340 Kiskunlacháza, Kossuth
tér 1.
Tel./fax: (24) 519-840
e-mail: kkl.polgarmester@za-
fir.tvnet.hu

Balatonkenese Nagy-
község Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
8174 Balatonkenese,
Béri Balogh Ádám
tér 1.

Kippkopp Óvoda és
Bölcsõde
8174 Balatonkenese,
Balaton u. 63.

Szakirányú v., pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett legalább öt év szgy.
Pedagógus-szakvizsga,
vagy azzal egyenértékû
szakképzettség, leg-
alább öt év vezetõi gya-
korlat, bölcsõdei
vezetésben való jártas-
ság.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõen a
szakmai véleményezés utáni
30. napot követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot, nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó
személyét érintõ kérdés tárgya-
lásakor nyílt vagy zárt ülés tartá-
sát kéri.
Pc: Sörédi Györgyné
polgármester
Balatonkenese Nagyközség Ön-
kormányzatához
8174 Balatonkenese,
Béri Balogh Ádám tér 1.

Mohács Város Polgár-
mesteri Hivatala
7700 Mohács,
Széchenyi tér 1.

Eötvös Utcai Óvoda
7700 Mohács,
Eötvös u. 26.
Tel.: (69) 322-283

Szakirányú v., öt év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Juttatás: vp. 230%
Pc: polgármester, Mohács Város
Polgármesteri Hivatala
Tel.: (69) 505-500

Petõfibánya Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3023 Petõfibánya,
Bánya út 3.

Napközi Otthonos
Óvoda

Felsõfokú szakirányú
v., legalább öt év óvo-
dapedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy közoktatá-
si vezetõ v., idegen
nyelv ismerete, számí-
tástechnikai ismeretek,

ÁEI: 2008. aug. 2.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: Petõfibánya Község Ön-
kormányzatának Képviselõ-tes-
tülete a pályázat benyújtási
határidõt követõ legközelebbi
ülésén dönt.

938 OKTATÁSI KÖZLÖNY 9. szám



1. 2. 3. 4.

saját gépjármû és veze-
tõi jogosítvány.

Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell:
adatkezelési nyilatkozatot arról,
hogy a pályázat elbírálásában
részt vevõk a pályázat tartalmát
megismerhetik, nyilatkozatot ar-
ról, hogy a pályázatának zárt
vagy nyílt ülésen történõ tárgya-
lását kéri.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
A pályázat elbírálását követõ
8 napon belül a pályázatok egy-
idejû visszaküldésével minden
pályázó írásbeli értesítést kap.
A pályázatot zárt borítékban
„pályázat óvodavezetõi munka-
körre” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Petõfibánya polgármestere
Tel.: (37) 387-303

Iskolaigazgató

Baracska Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2471 Baracska,
Kossuth u. 29.

Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi
Társulás által fenntar-
tott Kozma Ferenc
Általános Iskola
2471 Baracska,
Templom u. 19.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség.
Legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget igazoló okmá-
nyok hitelesített másolatát,
nyilatkozatot, hogy a pályázati
anyagba az eljárásban részt ve-
võk betekinthetnek.
A pályázatot zárt borítékban sze-
mélyesen vagy postai úton „Is-
kolaigazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f: Boriszov Zoltán Baracska
Község polgármestere
2471 Baracska, Kossuth u. 29.
Tel.: (22) 454-050

Budapest Fõváros XVI.
Kerületi Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
1163 Budapest,
Havashalom u. 43.

Lemhényi Dezsõ
Általános Iskola
1163 Budapest,
Hõsök fasora 30.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, ötéves
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ 60. nap.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi szakmai tevékenységet be-
mutató részletes ön.

9. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 939



1. 2. 3. 4.

Pc: Budapest fõváros XVI. Ke-
rületi Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának Mûvelõdési
Ügyosztálya.
A borítékra kérjük ráírni: Pályá-
zat a Lemhényi Dezsõ Általános
Iskola igazgatói álláshelyére

Erdõtelek község
Önkormányzata
3358 Erdõtelek,
Fõ u. 105.

Mikszáth Kálmán
Általános Iskola

Felsõfokú iskolai vég-
zettség és szakképzett-
ség, öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ 60 na-
pon belül.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázat
tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen
kéri, adatvédelmi nyilatkozatot.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Bakos Károly polgármester
3358 Erdõtelek, Fõ u. 105.
Tel./fax: (36) 496-001

Galgahévíz Község
Önkormányzata
2193 Galgahévíz,
Fõ út 143.
Tel.: (28) 460-041

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2193 Galgahévíz,
Széchenyi u. 1.

Szakirányú felsõfokú
pedagógus v., legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakirányú szakkép-
zettség, vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártát követõ soros
képviselõ-testületi ülés idõpont-
ja.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozat, nyílt
vagy zárt ülés tartására vonatko-
zó nyilatkozat.
A pályázatot zárt borítékban
„Igazgatói pályázat” megjelölés-
sel kell benyújtani.
Pc.: Galgahévíz Község Önkor-
mányzat polgármestere.

Irinyi József Általános
Iskola
4274 Hosszúpályi,
Szabadság tér 30.

Sinay Miklós Tagintéz-
mény
4273 Hajdúbagos,
Iskola u. 18.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a tagintézmény nevelõtes-
tületének véleménye és a Hajdú-
bagosi képviselõ-testület
egyetértését követõen 8 napon
belül.
A pályázatot zárt borítékban
„Tagintézmény-vezetõi pályá-
zat” megjelöléssel személyesen
vagy postai úton kell benyújtani.
Pc., f: Kun Imréné igazgató
Tel.: (52) 598-430
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Közép-Szabolcsi Kis-
térségi Többcélú Társu-
lás
4484 Ibrány,
Hõsök tere 3.

Árpád Fejedelem Álta-
lános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

Szakirányú felsõfokú
v., legalább tíz év szak-
irányú vezetõi gyak.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi képesítés (szak-
vizsga).

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
A pályázat benyújtását követõen a
Társulási Tanács a nevelõtestület
és az érdekképviseleti szervek vé-
leményét kikéri, ezt követõen a
Társulási Tanács Közoktatási Bi-
zottságának szakmai állásfoglalá-
sát figyelembe véve dönt az
iskolaigazgató személyérõl.
A pályázathoz csatolni kell: nyilat-
kozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagba az illetékes sze-
mélyek, testületek betekinthetnek.
Szl. nincs.
A pályázatot három példányban
és elektronikusan (CD-lemez)
kell benyújtani.
Pc: Berencsi Béla Közép-Szabol-
csi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsának elnöke
4484 Ibrány, Hõsök tere 3.

Mátraderecske és Mát-
raballa Községi Önkor-
mányzatok
3246 Mátraderecske,
Hõsök tere 12.

Mátraderecske–Mátra-
balla Óvoda és Általá-
nos Iskola
3246 Mátraderecske,
Kossuth u. 2.
(az intézményhez tarto-
zik a székhelytelepülé-
sen 1–8. osztályos
iskola és tagóvoda,
valamint tagiskola és
tagóvoda Mátraballán)

Szakirányú felsõfokú
v., pedagógus-szakvizs-
ga, legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
töltött szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre, teljes munkaidõre szól.
Pbhi: 2008. máj. 26.
Pehi: 2008. jún. 30.
A megbízásról Mátraderecske és
Mátraballa Községi Önkormány-
zatok Képviselõ-testületei dönte-
nek együttes ülésükön.
Az elbírálók fenntartják maguk-
nak azt a jogot, hogy a pályázat
eredménytelenségét kimondják.
A pályázathoz csatolni kell: a
pedagógus-szakvizsga letételét
igazoló okirat másolatát, nyilat-
kozatot arról, hogy a pályázat el-
bírálására vonatkozó
elõterjesztést a képviselõ-testü-
letek nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalják.
Pc: Mátraderecske Községi Ön-
kormányzat polgármestere 3246
Mátraderecske, Hõsök tere 12.
Tel.: (36) 476-240
Fax: (36) 476-325

A pályázatot személyesen vagy
postai úton „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
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Mogyoród Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2146 Mogyoród,
Dózsa György út 40.

Szent László Általános
Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.
Minimum öt éves szgy.
és vezetõi gyakorlat.
Elõny: tanügy-igazgatá-
si szakképesítés.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. máj. 31.
Az igazgatót a képviselõ-testület
nevezi ki.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázat
tartalmát harmadik személy is
megismerheti.
Pc: Mogyoród Nagyközség Pol-
gármesteri Hivatal Titkársága
f: Babicz László polgármester
Tel.: (28) 540-716

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

Nemzetõr Általános
Iskola
2200 Monor, Nemzetõr
u. 22–26.

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

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

Nézsa és Környéke
Oktatási Intézmény-
fenntartó Társulás
2618 Nézsa,
Park u. 1.

Általános Iskola
2618 Nézsa,
Szondi út 99.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejének lejártától számított
45 napon belül.
A pályázatok elbírálására a tár-
sulási tanács (Nézsa, Alsópe-
tény, Keszeg, Legénd
Önkormányzatának Képvise-
lõ-testületei) jogosult.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levelek, bizonyítványok hiteles
másolatát.

Pc: Nézsa Községi Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatala 2618
Nézsa, Park u. 1.
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Apáczai Nevelési és
Általános Mûvelõdési
Központ
7632 Pécs,
Apáczai körtér 1.

1. sz. Általános Iskola
7632 Pécs,
Apáczai körtér 1.

Mûvészeti Iskola
7632 Pécs,
Apáczai körtér 1.

Gimnázium és Szak-
középiskola
7632 Pécs,
Apáczai körtér 1.

Martyn Ferenc Mûvé-
szeti Szabadiskola
7625 Pécs,
Cserzõ köz 2.

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., öt év szgy.

szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., öt év
szgy.

egyetemi v., öt év szgy.

szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., öt év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. júl. 21-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 15.
Pc: Turi Katalin igazgató
7632 Pécs, Apáczai körtér 1.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 15.
Pc: Turi Katalin igazgató
7632 Pécs, Apáczai körtér 1.

Mecsekaljai Óvoda,
Általános Iskola és
Középiskola
7633 Pécs,
Bánki Donát út 2.

Mecsekaljai Óvoda,
Általános Iskola
és Középiskola
7633 Pécs,
Bánki Donát út 2.

Mecsekaljai Óvoda,
Általános Iskola
és Középiskola Jurisics
Utcai Általános Iskolája
7624 Pécs,
Jurisics Miklós u. 17.

Mecsekaljai Óvoda,
Általános Iskola
és Középiskola Köztár-
saság Téri Általános
Iskolája
7623 Pécs,
Köztársaság tér 1.

Mecsekaljai Óvoda,
Általános Iskola
és Középiskola
Pázmány Péter Utcai
Óvoda és Általános
Iskolája
7634 Pécs,
Pázmány Péter u. 27.

Fõiskolai vagy egye-
temi v., öt év szgy.
elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított legfeljebb
35 nap.
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Mecsekaljai Óvoda,
Általános Iskola és
Középiskola Pázmány
Péter Utcai Óvoda és
Általános Iskolája
Rácvárosi Tagóvoda
7634 Pécs,
Pázmány Péter u. 27.

Mecsekaljai Óvoda,
Általános Iskola és
Középiskola Pázmány
Péter Utcai Óvoda és
Általános Iskolája
Istenkúti Tagóvoda
7634 Pécs,
Pázmány Péter u. 27.

Mecsekaljai Óvoda,
Általános Iskola és
Középiskola Testneve-
lési Általános és
Középiskolája
7633 Pécs,
Radnóti Miklós u. 2.

Egyetemi v., öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû v.

Pilis Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2721 Pilis,
Kossuth Lajos u. 47.

Gubányi Károly
Általános Iskola

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett tanári v.,
legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû szakirányú
szakképzettség, hasonló
munkakörben szerzett
gyakorlat.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 26. 16.00 óra.
Juttatás: szl. igény esetén.
A fenntartó a pályázati eljárás-
ban biztosítja, hogy a pályázat
iránt érdeklõdõk a pályázatok el-
készítéséhez szükséges tájékoz-
tatást megkapják, továbbá, hogy
a közoktatási intézményt megis-
merhessék.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat a Gubányi Károly Ál-
talános Iskola – általános iskolai
közoktatási intézmény igazgatói
álláshelyének betöltésére” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc., f: Szabó Márton Pilis város
polgármestere 2721 Pilis,
Kossuth Lajos u. 47.
Tel.: (29) 498-142
A pályázat kiírója a pályázat
eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartja.
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Váchartyán Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2164 Váchartyán,
Fõ u. 55.

Apáczai Csere János
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
2164 Váchartyán,
Halászi K. u. 2.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: lakás megbeszélés szerint.
A pályázatot zárt borítékban, két
példányban „Intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc.: Váchartyán Község Polgár-
mesteri Hivatala
Juhász István polgármester
2164 Váchartyán, Fõ u. 55.

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-
Egyetemváros

Árvay József Gyakorló
Általános Iskola
Az igazgató feladata: az
egyetem szervezeti és
mûködési szabályzatá-
ban meghatározott és a
Comenius Tanítóképzõ
Fõiskolai Karral kötött
belsõ megállapodás
alapján a gyakorló álta-
lános iskola irányítása.

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább
tízéves, a közoktatás-
ban eltöltött gyakorlat,
valamint pedagó-
gus-szakvizsga.
Elõny: tudományos fo-
kozat, jelentõs pedagó-
giai tevékenység,
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 1-jéig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot egy eredeti és két
másolati példányban kell bekül-
deni.
Pc: Miskolci egyetem rektorának
címezve, az egyetem Humánpo-
litikai Irodájába
3515 Miskolc-Egyetemváros,
A/4. épület 210. szoba, ahol a
szabályzatok megtekinthetõk.

Szegedi Tudomány-
egyetem

Ságvári Endre
Gyakorló Általános
Iskola

Egyetemi szintû tanári
v. és többéves vezetõi
és szakvezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejét követõ 60. nap.
Pc: SZTE Rektori Hivatal
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
A pályázatok formai feltételeirõl
ugyanitt lehet érdeklõdni.
Tel.: (62) 544-008

Egyéb vezetõ

Szada Község
Önkormányzata
2111 Szada,
Dózsa György út 88.

Székely Bertalan Álta-
lános Mûvelõdési Köz-
pont
2111 Szada,
Dózsa György út 63.
(A munkakörhöz tartozó
fõbb tevékenységi kö-
rök: általános iskolai ok-
tatás, óvodai nevelés,
közmûvelõdés, közét-
keztetés irányítása.

Felsõfokú v., oktatási
intézményben szerzett
vezetõi, legalább 3–5
év vezetõi tapasztalat.
Megtekintés: vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: emelt szintû
szakképesítés, angol
nyelvbõl középfokú
C típusú általános

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás határozott idõre,
öt évre, teljes munkaidõre szól.
Pehi: 2008. jún. 16.
A pályázatot postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
233/2008. azonosító számmal,
valamint „ÁMK igazgató” meg-
jelöléssel kell beküldeni.
Pc: Székely Bertalan Általános
Mûvelõdési Központ
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Az irányítása alá tarto-
zó személyek száma
összesen: 21 fõ.)

nyelvvizsga, felhaszná-
lói szintû MS Office
(irodai alkalmazások),
pedagógus-szakvizsga
B kategóriás jogosít-
vány.

2111 Szada, Dózsa György út
88. és elektronikus úton Jámbor
Lajos részére jegyzo@szada.hu
f: Jámbor Lajos
Tel.: (28) 503-065

Földes Nagyközségi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
4177 Földes,
Karácsony S. tér 5.

Karácsony Sándor
Általános Mûvelõdési
Központ
4177 Földes,
Karácsony S. tér 6.

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., legalább öt év pe-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõi szakvizsga, ide-
gennyelv-ismeret, aktív
pályázati tevékenység,
felsõfokú közgazdasági
v., számítógépes isme-
retek.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: igény esetén szl.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló oklevél hi-
telesített másolatát.
A pályázatot írásban, egy pél-
dányban „ÁMK igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc., f: Jeneiné Egri Izabella pol-
gármester 4177 Földes,
Karácsony S. tér 5.
Tel.: (54) 531-000

Mohács Város Polgár-
mesteri Hivatala
7700 Mohács,
Széchenyi tér 1.

Széchenyi István
Általános Mûvelõdési
Központ
7700 Mohács,
Széchenyi tér 17.
Tel.: (69) 322-802

Szakirányú v., öt év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Juttatás: vp. 250%.
Pc: Mohács város polgármestere
Tel.: (69) 505-500

Pedagógus állások

Csolnok és Környéke
Körzeti Óvoda Sári
Tagóvoda
2523 Sárisáp,
Szent István u. 1.
Tel.: (33) 518-322

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. (lehet pálya-
kezdõ is)

ÁEI: azonnal.
Pc: Lakics Gyuláné
tagintézmény-vezetõ

Bánki Donát Szakképzõ
Iskola és Kollégium
8400 Ajka,
Bródy I. u. 2.
Tel./fax: (88) 508-200

Fizika–matematika sza-
kos tanár,
gépész vagy közlekedé-
si mûszaki tanár,
gazdasági végzettségû
tanár

Egyetemi v.,

fõiskolai v.

ÁEI: 2008. júl. 15.
Pbhi: 2008. máj. 15.
Pc: Nagy Zoltán igazgató
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Dominó Általános
Iskola
1096 Budapest,
Lenhossék u. 24–28.
Tel.: 455-1020
Fax: 455-1025
e-mail: lenhos-
sek@gmail.com, isko-
la@lenhossek.hu

Földrajz szakos tanár

rajz szakos tanár

Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, földrajz–bár-
mely szakos tanári
diploma

felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, rajz–bármely
szakos tanári diploma

Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tától számított legkésõbb 15 nap.
Részmunkaidõ (heti 13 óra).
Teljes állás betöltéséhez napközi
(nem garantált) lehetõsége.

Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tától számított legkésõbb 15 nap.
Részmunkaidõ (heti 12 óra).
Teljes állás betöltéséhez napközi
(nem garantált) lehetõsége.

Jakabszállás-Fülöp-
jakab ÁMK
6078 Jakabszállás,
Kun u. 2.

Napközis nevelõ Tanítói v. ÁEI: 2008. máj. 1.
A megbízás határozott idõre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15 napon belül.
Pc: ÁMK igazgató
Tel.: (76) 382-056

Szorgalmatos Község
Általános Mûvelõdési
Központ
4441 Szorgalmatos,
Közép út 11.
Tel./fax: (42) 372-316
e-mail: isko-
la@amk-szorgalma-
tos.sulinet.hu

Biológia–testnevelés
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Gélákné
Székely-Szabó Kornélia
igazgató

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egye-
temváros

Árvay József Gyakorló
Általános Iskola Tanító
és gyógytestnevelõ
szakos tanár

Fõiskolai v., legalább
megkezdett gyógytest-
nevelõ szakos
tanulmány

ÁEI: 2008. júl. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15 napon belül.
Juttatás: étkh.

Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny LII. évfolyamának 7. számában a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény Igazgatótanácsa által az értelmi fogyatékos tanulókat nevelõ-oktató szakiskolában meghirdetett munkahely meg-
nevezése helyesen: intézményegység-vezetõ.

Szabó Imre s. k.,
elnök-igazgató

* * *

Az Oktatási Közlöny LII. évfolyam 8. számának 865. oldalán a Szigetcsép Község Önkormányzatának Képviselõ-testü-
lete, valamint a 866. oldalon a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett pályázati felhívás tévesen került
közzétételre a pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére vonatkozó pályázati kiírások között, mivel mindkettõ intéz-
ményvezetõi álláshely betöltésére vonatkozik. A pályázati kiírások feltételei változatlanok!

Szerkesztõség
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

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

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

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

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

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

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja –

az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére

bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat,

-tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szak-

ellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmé-

nyek; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

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

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti

Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben meg-

rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/

kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

fél évre: 12 726 Ft áfával.

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,

8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

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