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KÖZLEMÉNYEK
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium közleménye
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására kiírt
felzárkóztató pályázat eredményérõl
Sorszám

Pályázó neve

Megye

Megítélt támogatás
(Ft)

1. Csanádpalota Város Önkormányzata

CSO

152 000

2. Székkutas Község Önkormányzata

CSO

130 000

3. Makó Város Önkormányzata

CSO

388 000

4. Nagykálló Város Önkormányzata

SZB

167 000

5. Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatala

SZB

93 000

6. Nyírmada Város Önkormányzata

SZB

71 000

7. Jászboldogháza Község Polgármesteri Hivatala

JNSZ

34 000

8. Kunszentmárton Város Önkormányzata

JNSZ

93 000

9. Martfû Város Önkormányzata

JNSZ

167 000

JNSZ

388 000

10. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Pályázó neve

Megye

Megítélt támogatás
(Ft)

11. Túrkeve Város Önkormányzata

JNSZ

204 000

12. Doboz Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

BE

56 000

13. Vésztõ Város Önkormányzata

BE

241 000

14. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

BE

241 000

15. Békés Város Önkormányzata

BE

241 000

16. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

BE

389 000

17. Újkígyós Nagyközség Önkormányzata

BE

93 000

18. Akasztó Község Önkormányzata

BÁCS

167 000

19. Baja Város Önkormányzata

BÁCS

462 000

20. Rém Község Önkormányzata

BÁCS

34 000

21. Tiszakécske Város Önkormányzata

BÁCS

506 000

22. Orgovány Község Önkormányzata

BÁCS

167 000

23. Madaras Község Önkormányzata

BÁCS

34 000

24. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

BÁCS

93 000

25. Kerekegyháza Város Önkormányzata

BÁCS

93 000

26. Kalocsa Város Önkormányzata

BÁCS

314 000

27. Felsõszentiván Község Önkormányzata

BÁCS

167 000

28. Dunaegyháza Község Önkormányzata

BÁCS

37 000

29. Csákvár Nagyközség Önkormányzata

FE

49 000

30. Csór Község Önkormányzata

FE

130 000

31. Ercsi Város Önkormányzata

FE

56 000

32. Gárdony Város Önkormányzata

FE

167 000

33. Káloz Község Önkormányzata

FE

56 000

34. Sárkeresztúr Község Önkormányzata

FE

49 000

35. Sárosd Nagyközség Önkormányzata

FE

56 000

36. Ásotthalom Község Önkormányzata

CSO

196 000

37. Ópályi Község Önkormányzata

SZB

130 000

38. Tiszavasvári Város Önkormányzata

SZB

314 000

39. Karád Község Önkormányzata

SO

41 000

40. Mohács Város Önkormányzata

BAR

425 000

41. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

BAR

754 000

42. Sellye Város Önkormányzata

BAR

241 000

43. Szurdokpüspöki Község Önkormányzata

NO

56 000

44. Kömlõd Község Önkormányzata

KO

63 000

45. Ács Város Önkormányzata

KO

93 000

46. Mocsa Község Önkormányzata

KO

63 000

47. Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata

GY

754 000

48. Kapuvár Város Önkormányzata

GY

388 000

49. Rábapatona Község Önkormányzata

GY

56 000
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3099

Pályázó neve

Megye

Megítélt támogatás
(Ft)

50. Esztergom Város Önkormányzata

KO

684 000

51. Oroszlány Város Önkormányzata

KO

388 000

52. Kemecse Városi és Iskolai Közmûvelõdési Könyvtár

SZB

130 000

53. Mátészalka Város Önkormányzata

SZB

388 000

54. Nagyhalász Város Polgármesteri Hivatala

SZB

204 000

55. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

HB

754 000

56. Balmazújváros Város Önkormányzata

HB

750 000

57. Berettyóújfalu Város Önkormányzata

HB

684 000

58. Biharnagybajom Község Önkormányzata

HB

241 000

59. Fülöp Község Önkormányzata

HB

241 000

60. Hajdúdorog Város Önkormányzata

HB

204 000

61. Hajdúnánás Város Önkormányzata

HB

167 000

62. Hajdúsámson Város Önkormányzata

HB

800 000

63. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata

HB

462 000

64. Kaba Város Önkormányzata

HB

130 000

65. Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

HB

329 000

66. Sáránd Község Önkormányzata

HB

167 000

67. Alsózsolca Város Önkormányzata

BAZ

93 000

68. Felsõzsolca Város Önkormányzata

BAZ

241 000

69. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

BAZ

800 000

70. Mucsony Nagyközség Önkormányzata

BAZ

241 000

71. Sajóvámos Község Önkormányzata

BAZ

93 000

72. Szirmabesenyõ Nagyközség Önkormányzata

BAZ

241 000

73. Szikszó Város Önkormányzata

BAZ

56 000

74. Önkormányzati Hivatal, Taktabáj

BAZ

85 000

75. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

BAZ

351 000

76. Sándorfalva Város Önkormányzata

CSO

241 000

77. Szentes Város Önkormányzata

CSO

754 000

78. Gyöngyös Város Önkormányzata

HE

388 000

79. Hatvan Város Önkormányzata

HE

204 000

80. Ludas Község Önkormányzata

HE

56 000

81. Tiszanána Község Önkormányzata

HE

85 000

82. Verpelét Nagyközség Önkormányzata

HE

267 000

83. Zagyvaszántó Község Önkormányzata

HE

56 000

84. Veresegyház Város Önkormányzata

PE

241 000

85. Budakeszi Város Önkormányzata

PE

167 000

86. Diósd Község Önkormányzata

PE

93 000

87. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

PE

800 000

88. Göd Város Önkormányzata

PE

93 000
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Pályázó neve

Megye

Megítélt támogatás
(Ft)

89. Gödöllõ Város Önkormányzata

PE

388 000

90. Gyál Város Önkormányzata

PE

800 000

91. Inárcs Község Önkormányzata

PE

167 000

92. Isaszeg Nagyközség Önkormányzata

PE

167 000

93. Kistarcsa Város Önkormányzata

PE

241 000

94. Nagykáta Város Önkormányzata

PE

241 000

95. Táborfalva Község Önkormányzata

PE

241 000

96. Dunaföldvár Város Önkormányzata

TO

167 000
24 140 000

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság közleménye
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és temetési
helyeket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított
döntési jog alapján:
1. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2010. június 15-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
28/2010. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Gyõr-Moson-Sopron megye
alábbi településeinek sírhelyeit:
Csorna, Premontrei székesegyház
apáti kripta

Név

Tevékenység

Szenczy Imre

szerzetes, kanonok, prelátus, pedagógus,
botanikus, klasszika-filológus, az MTA
tagja

Csorna, Szent Antal temetõ
Parcella

Szakasz

Sor

Sír

Név

Tevékenység

IV

Az 1919-es vörösterror áldozatainak sírja

V

Horváth Tibor

premontrei szerzetes, kanonok, történész,
régész, numizmatikus

V

Pákay Arnold

premontrei szerzetes, kanonok, pedagógus,
botanikus, mûvelõdéstörténész, muzeológus

Dunasziget, Doborgazszigeti temetõ
Parcella

Szakasz

Sor

Sír

Név

Zsigmond Imre

Tevékenység

1956-os forradalmár
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Feketeerdõ, köztemetõ
Parcella

Szakasz

3

Sor

E

Sír

3

Név

Kérészy Zoltán

Tevékenység

jogász, egyetemi tanár, rektor

Gyõr, Nádorvárosi temetõ
Parcella

Szakasz

Sor

Sír

Név

Tevékenység

II

kripta

918

Domonkos István

katolikus pap, író, mûfordító

II

külön sírhely

945/a

Mille Géza

mezõgazdász, agrárpolitikus

III

c

6

Vayda Emil

pedagógus, hegedûmûvész, karnagy, zeneszerzõ, sportszervezõ

V

díszsírhely 40

Kautz Gusztáv

jogász, akadémiai igazgató

V

díszsírhely 46/a

Karsay Sándor

evangélikus püspök, egyházi író

V

díszsírhely 108

Petz Aladár

orvos, sebész, kórházigazgató, feltaláló,
történész

V

külön sírhely

136

Balics Lajos

kanonok, nagyprépost, fõiskolai tanár, rektor, egyháztörténész

VII

f

35

Halász Ödön

az 1956-os forradalom áldozata

IX

osztrák–magyar hõsi halottak sírjai

X

kripta

388

Szabó József

evangélikus püspök, irodalomtörténész,
mûgyûjtõ

XI

kripta

354

Schrikker Sándor

kertész, mezõgazdász

XI

a

1

Ajer Mihály

alezredes

XIV

osztrák–magyar hõsi halottak sírjai

XVIII

kripta

580

Franek Gábor

zeneszerzõ, zenepedagógus, karnagy

XIX

D

25

Zsák Viktor

kohómérnök, egyetemi tanár, gyárigazgató

XXI

L

53

Szõke Béla

régész, történész, múzeumigazgató

XXI

N

67

Udvaros István

politikus, nemzetgyûlési képviselõ, polgármester

XXIII/J

k

15

Lissák Kálmán

orvos, fiziológus, neurológus, egyetemi tanár, rektor, az MTA tagja

XXIV

f

11

Chalupetzky Ferenc

sakkozó, nemzetközi mester, szakíró

XXVI

gy

43

Patay Éva

festõmûvész, grafikus

XXVII

magyar hõsi halottak sírjai

XXVIII

D

19

Horn Miklós

mezõgazdász, növénynemesítõ

Gyõr, Újvárosi temetõ
Parcella

Szakasz

Sor

Sír

Név

Tevékenység

I

S

9-10

Máté Mária

az 1956-os forradalom áldozata

VII

B

4

Szabó Béla

az 1956-os forradalom áldozata
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Gyõr, Bencés templom
Név

Bognár Cecil

Tevékenység

szerzetes, pszichológus, pedagógus, egyetemi tanár, dékán

Gyõr, Szentlélek-templom
Szektor

Oszlop

A

5

Szint

b

Név

Jenei Ferenc

Tevékenység

irodalom- és mûvelõdéstörténész, múzeumigazgató

Gyõr, Szent Imre-templom
Sír

99

Név

Módi Mihály

Tevékenység

klasszika-filológus, mûfordító, egyetemi
tanár

Kisfalud, köztemetõ
Parcella

Szakasz

Sor

Sír

Név

Szüllõ Géza

Tevékenység

jogász, politikus, országgyûlési képviselõ,
MTA tagja

Mosonmagyaróvár, Mosoni temetõ
Parcella

Szakasz

Sor

I. kriptacsoport

Sír

12

Név

Kühne Ede

Tevékenység

gépészmérnök, gépgyáros

Mosonmagyaróvár, Magyaróvári temetõ
Parcella

Szakasz

Sor

Sír

Név

Tevékenység

I. kriptacsoport

6

Kolbai Károly

mezõgazdász, növénynemesítõ, fõiskolai
és egyetemi tanár, rektor

II. kriptacsoport

7

Grábner Emil

mezõgazdász, növénynemesítõ, kísérletügyi fõigazgató

III. kriptacsoport

15

Ivánfi Ede

piarista szerzetes, történész, heraldikus,
múzeumalapító

1

a

7

Csiszár József

mezõgazdász, mikrobiológus

1

a

7

Csiszár Vilmos

állatorvos, bakteriológus, gazdaságtörténész, fõiskolai és egyetemi tanár

5

f

6

Bittera Miklós

mezõgazdász, akadémiai tanár

I/b

B

16

Weintrager László

1956-os forradalmár

XIX

d

1-2

Czifrik Lajos

1956-os forradalmár

XIX

d

1-2

Kiss Antal

1956-os forradalmár
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Mosonszentmiklós, köztemetõ
Parcella

5

Szakasz

Sor

A

Sír

7

Név

Vargha Damján

Tevékenység

ciszterci szerzetes, irodalomtörténész,
egyetemi tanár, rektor, az MTA tagja

Pannonhalma, Bencés Fõapátság, Bazilika
Név

Tevékenység

Fehér Ipoly

szerzetes, fõapát, pedagógus, természettudományi író, az MTA tagja

Kelemen
Krizosztom

szerzetes, fõapát, pedagógus, az MTA tagja

Kruesz Krizosztom

szerzetes, fõapát, pedagógus, természettudományi író, az MTA tagja

Pannonhalma, Bencés Fõapátság, Boldogasszony-kápolna
Sír

Név

Tevékenység

93

Csóka Lajos

szerzetes, fõiskolai tanár, mûvelõdésés egyháztörténész

96

Karsai Géza

szerzetes, fõiskolai tanár, irodalom- és mûvelõdéstörténész, folklorista

16

Lovas Elemér

szerzetes, fõiskolai tanár, régész, történész,
muzeológus

86

Mécs László

premontrei szerzetes, kanonok, költõ

77

Mihályi Ernõ

szerzetes, fõiskolai tanár, mûvészettörténész

46

Palatin Gergely

szerzetes, fõiskolai tanár, fizikus, fotómûvész

78

Radó Polikárp

szerzetes, fõiskolai és egyetemi tanár, mûvelõdés- és egyháztörténész

9

Sárközy Pál

szerzetes, fõapát, fõiskolai tanár és igazgató, matematikus, tudománytörténész

98

Szigeti Kilián

szerzetes, fõiskolai tanár, zenetörténész,
karnagy, orgonamûvész

Pannonhalma, Gyõrszentmártoni temetõ
A pannonhalmi szociális otthonban elhunyt szerzetesek sírkertje
Röjtökmuzsaj, Kastélypark
Név

Nagy Ferenc

Tevékenység

jogász, egyetemi tanár, dékán, országgyûlési képviselõ, államtitkár, az MTA tagja
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2. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2010. május 19-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
26/2010. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Fiumei úti temetõ (1086 Budapest, Fiumei út 16.) alábbi sírhelyét:
Parcella

sor

sír

37

1

19

3. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2010. június 15-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
29/2010. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Semmelweis Ignác hamvainak nyugvóhelyét (Budapest – Tabán, Orvostörténeti Múzeum udvara).
4. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2010. szeptember 8-án tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
41/2010. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította Szmodits Kázmér építészmérnök Farkasréti temetõ (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.) 60/1-es parcella sövény mögötti 1. sor 16. sírhelyét.
5. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2010. szeptember 8-án tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
42/2010. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította
– Grósz Emil orvos újratemetése utáni új sírhelyét: Fiumei úti temetõ 29/2-es parcella 4. sor 19. sírhely (1086 Budapest, Fiumei út 16.). Egyben törölte a védettséget a régi sírhelyrõl: Fiumei úti temetõ 47-es parcella 9. sor 33. sírhely
(1086 Budapest, Fiumei út 16.),
– Petróczy István ezredes újratemetése utáni új sírhelyét: Fiumei úti temetõ 52-es parcella 2 szakasz U1 sírhely (1086
Budapest, Fiumei út 16.). Egyben törölte a védettséget a régi sírhelyrõl: Farkasréti temetõ Érdi úti XXVII, 46-os fülke
(1124 Budapest, Németvölgyi út 99.).
Dr. Boross Péter s. k.,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke

A Németh László Társaság Országos Középiskolai Tanulmánypályázata 2010/2011.
A pályázat célja, hogy elõsegítse a modern magyar irodalomban (és különösen Németh László életmûvében) rejlõ szellemi értékek beépítését az ifjúság erkölcsi tudatába, hozzájáruljon a középiskolai tanulók irodalmi mûveltségének bõvítéséhez, s lehetõvé tegye a korosztály legjobbjai számára a tapasztalatgyûjtést a kutató- és elemzõ munka folyamatában és
módszereiben, értekezõ prózai mûvek készítésében.
A pályázatot tizenkettedik alkalommal hirdetjük meg a 9–12. (13.) évfolyamos középiskolai tanulók számára.
Pályatételek
1. A közösségteremtés igénye Németh László Égetõ Eszter c. regényében
2. A XX. századi novellisztika hagyományának folytatása Sánta Ferenc Isten a szekéren c. kötetében
3. Egy határon kívül élõ mai magyar költõ bemutatása
A három pályatétel közül egy kidolgozásával lehet nevezni. A pályázat egyéni verseny.
A pályázat formai követelményei: a pályamûveket két példányban, maximum huszonöt oldal terjedelemben, a szakirodalmi források pontos feltüntetésével, jeligésen kell beküldeni a Németh László Gimnázium és Általános Iskola címére
(6800 Hódmezõvásárhely, Ormos E. u. 18.) Árva László igazgató nevére 2011. február 18-ig (a postabélyegzõ dátuma).
Zárt borítékban kérjük mellékelni a szerzõ nevét, osztályát, lakcímét, magyartanára nevét, iskolájának bélyegzõlenyomatát, címét és telefonszámát. Kérjük, hogy a szaktanár a tanuló önálló munkáját a fenti adatokat tartalmazó azonosító
lapon aláírásával igazolja. A formai elõírások betartásának hiánya vagy pontatlansága hátrányosan érintheti a pályázót.
Bármilyen felmerülõ kérdésre a Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, Árva László ad felvilágosítást telefonon [(62) 533-137] és elektronikus levélben (titkarsag@nlg.hodtav.hu).
A pályázat értékelése 2011 áprilisában esedékes. Az eredményrõl minden pályázó iskolája értesítést kap.
Németh László Társaság
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Versenyfelhívás a „Lélektõl lélekig” irodalmi gyermekfesztiválra
A Siklósi Közoktatási Intézmény (Batthyány Kázmér Általános Iskola 7800 Siklós, Köztársaság tér 6.) „Lélektõl lélekig” mottóval irodalmi gyermekfesztivált rendez 2011. március 24–26-án Siklóson.
A fesztiválra magyar iskolák tanulói és a határainkon túl élõ magyar nyelven tanuló gyermekek nevezhetnek az alábbi
korcsoportokban:
I. korcsoport: az általános iskolák 3., 4. és 5. évfolyamos tanulói
II. korcsoport: az általános iskolák 6., 7. és 8. évfolyamos tanulói
Nevezni maximum 5 perces lírai vagy epikai alkotással lehet az alábbi évfordulókra figyelemmel:
125 éve született Tóth Árpád
115 éve született Tamási Áron
105 éve született Zelk Zoltán
90 éve született Pilinszky János
90 éve született Csorba Gyõzõ
A versenyzõknek 2010. november 30-ig kell jelentkezniük az alábbi régióközpontokban, ahol az elõdöntõket rendezik.
Régióközpontok Magyarországon az általános iskolák részére:
– Bocskai István Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Hortobágy u. 6.
– Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16.
– KTKT Általános Iskola és Középiskola 6200 Kiskõrös, Vasvári Pál u. 2.
– Kodály Zoltán Ének-zene Általános Iskola 5000 Szolnok, Kassai u. 29.
– Várdomb-Alsónána Óvoda és Általános Iskola 7146 Várdomb, Kossuth L. u. 121.
Minden régióból korcsoportonként 2-2 (összesen 4) fõ juthat tovább a siklósi fesztiválra.
Információkért hívható a fõszervezõ: Ferencz Jenõné (72) 495-019. Továbbá: Karli Mónika, telefon: (72) 495-018,
fax: (72) 495-019, Schmidt Bernadett, telefon: 06 (70) 314-1069.
Paczur István s. k.,
igazgató

A Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola közleménye
A Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyûipari Tagintézménye az
Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA-X. „Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása a 2010/2011. tanévre”
címû kiírásra benyújtott pályázatán 200 000 Ft támogatást nyert.
Az összeget a tagintézmény országos természettudományi verseny lebonyolítására kívánja felhasználni.
Szeged, 2010. 09. 28.
Deák Attila s. k.,
fõigazgató
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény oktatói álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
Mechanika és Tartószerkezetek Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére
A pályázó feladata
– a tanszék által meghirdetett tartószerkezeti tantárgyak oktatása, elõadások tartása,
– tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése,
– elõadások rendszeres tartása, szükség szerint gyakorlatok vezetése, részvétel a posztgraduális képzésben,
– idegen nyelvû elõadások tartása,
– rendszeres vizsgáztatás,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése és a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõrzése, az oktatói utánpótlás nevelése,
– tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, illetve diplomamunkát készítõ hallgatók munkájának irányítása,
– tevékeny részvétel az egyetemi, kari közéletben,
– országos és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése,
– önálló tudományos munka végzése, rendszeres hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység folytatása,
törekvés tudományos mûhely kialakítására,
– rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó termelési gyakorlattal, az új kutatási eredmények gyakorlati
alkalmazásának elõsegítése, figyelemmel kísérése és a tananyagba való beépítése,
– elõadások tartásával aktív részvétel hazai és külföldi szakmai tanácskozásokon, konferenciákon.
A pályázat feltételei:
– egyetemi, építõmérnök vagy gépészmérnök végzettség,
– doktori fokozat,
– legalább nyolcéves szakmai gyakorlat, amelybõl legalább öt év oktatói-kutatói munka,
– a jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintû ismerete és ennek egyetemi szinten
történõ elõadására való képesség, amelyet a jelölt az érintett karon nyilvánosan meghirdetett, bírálóbizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvû elõadáson bizonyít (habilitált jelöltnél ettõl el kell tekinteni),
– önállóan vagy társszerzõvel megírt jegyzetek, tudományos tevékenységet dokumentáló hazai és külföldi publikációk,
– tudományos konferenciákon tartott elõadások,
– a jelölt képes legyen idegen nyelven elõadást tartani.
Elõnyt jelent
– habilitáció.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, szakmai, fényképes önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatait,
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a magyar és idegen nyelvû bemutatkozó elõadásának témáját és vázlatát,
– szakmai, tudományos és oktatói munkájának eredményeit,
– megjelent hazai és külföldi publikációinak jegyzékét,
– a konferenciákon megtartott elõadásainak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.
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A pályázattal kapcsolatban információt a SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar Mechanika és Tartószerkezetek Tanszék vezetõje, dr. Hajdu Miklós fõiskolai tanár nyújt. A pályázatot a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjához
(1146 Budapest, Thököly út 74.) kell megküldeni öt példányban, a megjelenéstõl számított 30 napon belül. A munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidõt követõen a határidõben beérkezõ pályázati anyagok pályáztatását az egyetem foglalkoztatási követelményrendszer szabályainak megfelelõen lefolytatja, majd dönt, melynek eredményérõl a pályázók (telefonon vagy e-mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak.
Az elutasított pályázatok iratanyagait a döntést követõen 90 napig át lehet venni az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Dékáni Hivatalában (1146 Budapest, Thököly út 74.). A 90 napos határidõn túl a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.
Dr. Makovényi Ferenc s. k.,
dékán

Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

ÁEI: 2011. január 3.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. november 30.
Pehi: 2010. december 10.
A pályázatot postai úton kell benyújtani. Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
Csatolandó: szakmai ön., om.,
adatvédelmi nyilatkozat, b.
ÁEI: a Pehi-t követõen azonnal.
Teljes munkaidõ.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2010. november 15.
Pehi: 2010. november 26.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
A borítékra kérjük írják rá a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:
SZI1/883-1/2010, valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus
Csatolandó: om., b., ön.
Pc: Mérk-Vállaj Általános
Mûvészeti Központ
4352 Mérk, Béke u. 19.,
személyesen: Reszlerné
Pásztor Andrea igazgató
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
4352 Mérk, Béke u. 19.
A kinevezési jogkör gyakorlója
személyes elbeszélgetésre kizárólag a pályázati felhívásban
foglaltaknak mindenben megfelelõ pályázókat hívja be.
f: Reszlerné Pásztor Andrea
Telefon: (44) 554-044
ÁEI: 2010. november 1.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: ön., om.
f: az intézmény fõigazgatója
(82) 527-445

Ajka Városi Óvoda
8400 Ajka,
Bródy Imre u. 7.
Telefon: (88) 508-160

Óvodapedagógus
8400 Ajka,
Bródy Imre u. 6.
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Lf: óvodai csoportban
végzett nevelõ-oktató
tevékenység.

Fõiskolai óvodapedagógusi v., büntetlen elõélet

Mérk-Vállaj Általános
Mûvészeti Központ

Mérk-Vállaj ÁMK
Német Nemzetiségi
Óvoda
Szabolcs-SzatmárBereg megye
4351 Vállaj,
Temetõ u. 1.
Óvodapedagógus
Határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Lf: óvodapedagógiai
feladatok.

Fõiskola, óvodapedagógus, legalább 5 év feletti
óvodapedagógus munkakörben szerzett szgy.,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség, büntetlen elõélet.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintû önállóság,
együttmûködési készség,
felelõsségtudat, konfliktuskezelés, tolerancia.
Elõny: alap szintû számítógép-kezelõi ismeret, a
helyi viszonyok ismerete, német (sváb) népismeret, hagyományok
ismerete.

Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky
József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója, Diák- és
Gyermekotthona
7400 Kaposvár,
Somssich Pál u. 8.

Óvodapedagógus
logopédiai óvodában,
határozatlan idejû kinevezéssel.

Felsõfokú óvodapedagógusi v., legalább 3 év
szgy.
Elõny: fejlesztési szakirányú v., szakvizsga
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Pedagógus
1

Vak Bottyán János
Mûszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
3200 Gyöngyös,
Than K. u. 1.
Telefon: (37) 505-100
Fax: (37) 505-108
E-mail: vbj@vbjnet.sulinet.hu
Bárdos László
Gimnázium
2800 Tatabánya,
Gál I. ltp. 701.
Telefon: (34) 339-571
Fax: (34) 311-749

2

3

4

Mérnök informatikus
vagy informatika szakos középiskolai tanár

Szakirányú felsõfokú
(egyetem) v.

ÁEI: 2011. augusztus 19.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: 2011. június 30.
Pehi: 2011. július 9.
A pályázatot postai úton kell benyújtani.
Csatolandó: b., om.

Könyvtáros bármely
szakos vagy (könyvtáros középiskolai) tanár

Fõiskolai vagy egyetemi
v.

ÁEI: 2010. november 8.
A pályázatot postai vagy elektronikus úton kell benyújtani
Pleier Tamás igazgató részére.
Csatolandó: szakmai ön., a végzettséget és szakképzettséget
igazoló oklevelek, b., esetleges
referenciák megjelölése.
Pc: Bárdos László Gimnázium
2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 701.,
e-mail: pleier.tamas@gmail.com
f: az iskola igazgatójánál
személyesen vagy telefonon:
(34) 512-351

Egyéb
Somogy Megyei
Önkormányzat
Duráczky József
Óvodája, Általános
Iskolája, Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye, Nevelési Tanácsadója, Diák- és
Gyermekotthona
7400 Kaposvár,
Somssich Pál u. 8.

Gyógytornász

Fõiskolai gyógytornász
v.

ÁEI: személyes egyeztetés után
azonnal.
Ill: Kjt. szerint.
Egyéb juttatások: gyp. pótlék.
Pbhi: a közlönyben történõ
megjelenést követõ 10. munkanap.
Csatolandó: ön., om.
f: az intézmény fõigazgatója
(82) 527-445
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Pályázati felhívás kulturális intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázatnak a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Ff. közmûvelõdési v. és
szakképzettség, vagy
nem szev. és ff szakirányú mszv.
Végzettségének és szakképzettségének, vagy a
szakirányú szakvizsgájának megfelelõ feladatkörben legalább 5 év
szgy., kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenység.

ÁEI: 2010. december 1.
A megbízás 2015. november
30-ig, 5 évre szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján (kozigallas.gov.hu) történõ megjelenést követõ 40. nap.
Pehi: 2010. november 15.
Csatolandó: om., b., szgy.
hivatalos igazolása, sz. ön., vpr.
sz. héfe
adv, hozzájáruló ny.

Tiszaföldvár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zs. út 2.
Telefon: (56) 470-017
Fax: (56) 470-001

Városi Mûvelõdési
Ház,
5430 Tiszaföldvár,
Malom út 1.
Igazgató
(magasabb vezetõ)

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Veszprém Megyei
Levéltár igazgatója

2

3111

3

Veszprém Megyei
Levéltár
Pápai Levéltára
8500 Pápa, Széchenyi
István u. 20.
Levéltárvezetõ
(igazgatóhelyettesi
beosztásban)

4

Szev., legalább 5 év
szgy., tt., büntetlen elõélet

A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell ajánlott
küldeményként benyújtani.
Pc: Tiszaföldvár Város Polgármestere,
5430 Tiszaföldvár,
Bajcsy-Zs. út 2.
ÁEI: 2011. január 1.
A kinevezés 1 év határozott idõre szól (2011. december 31-ig).
Ill: Kjt. szerint + eüp. + vp.
Pbhi: a közlönyben történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a Veszprém Megyei Önkormányzat beadási határidõt
követõ közgyûlésén.
Csatolandó: sz. ön., a levéltári
egység vezetésére vonatkozó sz.
pr., b.
Pc: Veszprém Megyei Levéltár
igazgatójának címezve
8200 Veszprém, Pf. 835
vagy személyesen az intézmény
titkárságán kell benyújtani.

Megsemmisített és elveszett bizonyítványok listája
A Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium (2170 Aszód, Hatvani út 3.) az alábbiakban
közzéteszi a 2009/2010. tanévben megsemmisített és elveszett bizonyítványok listáját
Rontott bizonyítványok:
Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bizonyítvány raktári száma

A. Tü. 575/új
A. Tü. 575/új
A. Tü. 575/új
A. Tü. 575/új
A. Tü. 575/új
A. Tü. 575/új
A. Tü. 575/új
A. Tü. 575/új
A. Tü. 570
A. Tü. 500
A. Tü. 500
A. Tü. 500
A. Tü. 500
A. Tü. 500
A. Tü. 500

Bizonyítvány sorszáma

PTA 161151
PTA 161152
PTA 161154
PTA 161159
PTA 161161
PTA 161163
PTA 161171
PTA 161184
PTL 179939
P44D 085553
P44D 085555
P44D 085584
P44D 085589
P44D 085583
P44E 046131

Megemmisítés dátuma

2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
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Sorszám

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bizonyítvány raktári száma

A. Tü. 505/KF
A. Tü. 505/KF
A. Tü. 505/KF
A. Tü. 505/KF
A. Tü. 505/KF
A. Tü. 505/KF
A. Tü. 505/KF
A. Tü. 933/k/új
A. Tü. 933/k/új
A. Tü. 933/k/új
A. Tü. 931/új
A. Tü. 931/új
A. Tü. 931/új
A. Tü. 931/új
A. Tü. 505/KF

Bizonyítvány sorszáma

P58E 000091
P58E 000093
P58E 000094
P58E 000096
P58D 000145
P58D 000150
P58F 000152
PTM 007590
PTM 007604
PTM 007611
PTM 003332
PTM 003323
PTM 003324
PTM 003374
P58F 000254
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Megemmisítés dátuma

2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.
2010. szeptember 20.

Elveszett bizonyítvány:
Sorszám

1.

Bizonyítvány raktári száma

A. Tü. 933/k/új

Bizonyítvány sorszáma

PTJ 00393

Elveszett

2010. július 31.
Csobán Attila s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Bõr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinikához
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: orvostanhallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a
gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, gyógyító és kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: orvosegyetemi végzettség, bõrgyógyászat, nemibetegségek és kozmetológia szakvizsga, büntetlen
elõélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, jelentõs tudományos tevékenység, legalább 12 éves oktatói gyakorlat, hazai
és nemzetközi szinten való elismertség, a MAB által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak teljesítése, angol nyelven elõadói és vitakészség.
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Magatartástudományi Intézetéhez
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: orvostanhallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a
gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ és kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: orvosegyetemi végzettség, szociológusi szakirányú végzettség, büntetlen elõélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, jelentõs tudományos tevékenység, legalább 12 éves oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten való elismertség, a MAB által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak teljesítése, angol nyelven elõadói és vitakészség.

Sebészeti Klinikához
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: orvostanhallgatók magyar és angol nyelvû oktatásának koordinálása, a gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, gyógyító és kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: orvosegyetemi végzettség, általános sebészet szakvizsga, gasztroenterológiai sebészeti jártasság,
büntetlen elõélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, legalább 12 éves oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten való elismertség, a MAB által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak teljesítése, angol nyelven elõadói és vitakészség.

Szívgyógyászati Klinikához
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: orvostanhallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a
gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, gyógyító és kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: orvosegyetemi végzettség, aneszteziológia és intenzív terápia-, sebészet- és szívsebészet szakvizsga, büntetlen elõélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, legalább 12 éves oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten
való elismertség, a MAB által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak teljesítése, angol nyelven elõadói és vitakészség.

Reumatológiai és Immunológiai Klinikához
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: orvostanhallgatók magyar és angol nyelvû oktatásának koordinálása, a gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, gyógyító és kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: orvosegyetemi végzettség, reumatológia-, belgyógyászat-, klinikai immunológia és allergológia- és
gasztroenterológia szakvizsga, büntetlen elõélet, doktori (PhD) fokozat, habilitáció, jelentõs tudományos tevékenység,
legalább 12 éves oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten való elismertség, a MAB által javasolt egyetemi tanári
követelményrendszerben foglaltak teljesítése, angol nyelven elõadói és vitakészség.

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikához
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: orvostanhallgatók magyar, angol és német nyelvû oktatásának koordinálása, a
gyakorlatos képzés felügyelete, elõadások tartása magyar és angol nyelven, részvétel az oktató-nevelõ, gyógyító és kutatómunkában, részvétel a graduális és posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban.
Pályázati feltételek: orvosegyetemi végzettség, pszichiátria és pszichoterápia szakvizsga, büntetlen elõélet, doktori
(PhD) fokozat, habilitáció, jelentõs tudományos tevékenység, legalább 12 éves oktatói gyakorlat, hazai és nemzetközi
szinten való elismertség, a MAB által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak teljesítése, angol nyelven elõadói és vitakészség.
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EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása; az oktató és a tudományos munka szervezése; a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegû részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárásokban; rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban idegen nyelven is; rendszeres és
sokrétû kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével. Feladata továbbá a szervezeti egységhez
rendelt tanulmányi követelmények áttekintése, tantárgyvezetõként az oktatás koordinálása; részvétel a képzési programok kidolgozásában, az oktatás színvonalának növelése és kontrollja, a minõségbiztosítás/minõségirányítás elveinek érvényesítése az oktatásban; olyan önálló kutatási pályázatok tervezése, beadása és olyan kutatási munkák irányítása, amelyek kutatócsoportos formában kiterjednek közvetlen munkatársaira is; szakdolgozati témák meghirdetése, szakdolgozatok bírálata; magas szintû intézményi és országos tudományos diákköri tevékenység irányítása.
Pályázati feltételek: egyetemi okleveles ápoló végzettség, az egészségtudományok területén szerzett PhD fokozat és habilitáció, az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág átfogó ismerete és alkotó mûvelése, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú elõadások tartásához idegen
nyelven is szükséges felkészültség, legalább angol középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsga, felsõoktatási
intézményben legalább 10 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony.

FELNÕTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERÕFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR
Szak- és Továbbképzõ Intézetéhez
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az intézet munkájának irányítása; az intézetben dolgozó munkatársak munkájának koordinálása és felügyelete; az intézet kezelésében lévõ szakok kezelése, szükséges szakmai koordináció biztosítása; az intézet kezelésében lévõ szakok mintatanterveinek tervezése, betartása, képzési folyamat biztosítása; FSZ szakok
vizsgaszervezésének koordinálása és felügyelete; szakmai gyakorlat koordinálása; esetleges szakindítási tevékenység.
Pályázati feltételek: a MAB által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak teljesítése; felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony,
MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció, neveléstudomány területen nemzetközi
szinten való elismertség, kiemelkedõ tudományos kutatói munkásság, nemzetközi kutatásokban való aktív részvétel.

Kultúratudományi Intézetéhez
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az intézet kommunikáció-, nevelés- és mûvelõdésfilozófiai, valamint kultúra- és
médiatudományi kutatási programjainak szakmai irányítása; a fenti témakörökön belül magyar és idegen nyelvû elõadások tartása, szemináriumok vezetése; az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak erõsítése, bõvítése az oktatás és a tudományos kutatás területén; a doktori képzésben részt vevõ intézeti munkatársak, a tanársegédek tanulmányainak és tudományos munkájának vezetése; az intézeti tudományos diákköri és szakkollégiumi tevékenység koordinációja; az alap- és mesterszak szakfelelõsi teendõinek ellátása.
Pályázati feltételek: MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció, a MAB által javasolt
egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak teljesítése; felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; közéleti elismertség; oktatói, tudományos, doktori iskolai tanári, témavezetõi szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett
hazai és nemzetközi tapasztalatai alapján alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek
tanulmányi és tudományos munkáját vezetni; legalább 5 tudományos könyv szerzõje vagy szerkesztõje legyen; nemzetközi szakmai konferenciákon szerzett oktatói, elõadói tapasztalattal rendelkezzen, ezt elõsegítendõ a megfelelõ nemzetközi kapcsolatrendszer, valamint rendelkezzen legalább 5 külföldi folyóiratban vagy külföldön megjelent idegen nyelvû
tanulmánykötetben publikált tanulmánnyal, szükséges legalább egy világnyelv elõadói szintû ismerete. (Legalább két
C típusú középfokú nyelvvizsga.)
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KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Gazdálkodástudományi Intézetéhez
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: részvétel az intézet tanszékének oktatási feladataiban, magyar és angol nyelven
egyaránt; részvétel a Doktori Iskolák munkájában, mint a doktoranduszok témavezetõje, illetve oktatóként; magas színvonalú, nemzetközileg is jegyzett kutatási tevékenység.
Pályázati feltételek: MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció, felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony, iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatási és tudományszervezõi tapasztalat és irányítási készség, idegen nyelvû elõadás, szeminárium tartása és publikációs tevékenység; rendszeres szakmai közéleti tevékenység; széles
körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezzen. Továbbá feltétel, hogy az oktatói, tudományos és szakmai tevékenysége, valamint az oktatásban szerzett tapasztalatai alapján alkalmas
legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkáját vezetni; rendelkezzen megfelelõ nemzetközi kapcsolatrendszerrel és szakmai közéleti elismertséggel.

MÛVÉSZETI KAR
Zenemûvészeti Intézetéhez
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az elõadómûvészet klasszikus harsona szakirány különbözõ szintjein a fõtárgyi
és kamarazenei programok megvalósításában és megújításában kezdeményezõ szerepet vállalni, legyen alkalmas a korszerû mûvészeti eredmények hiteles képviseletére, mûvészeti programok önálló vezetésére mind a graduális , alap (BA)
és mester (MA), mind a posztgraduális és doktori (DLA) képzésekben, készültséggel kell rendelkeznie a klasszikus elõadómûvész- és tanárképzésbõl induló, arra alapozott, de megújuló specializációk, szakirányok vezetésére, együtt kell
mûködnie a szaktanszék és az intézet elõadómûvész- és tanárképzési programjaiban oktató kollégákkal, segítenie kell az
elõadó-mûvészeti képzés harsona szakterület könyvtári hátterének fejlesztését, oktató és tudományos, illetve mûvészeti
tevékenységével igazolnia kell, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi,
tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére, iskolateremtõ egyéniség.
Pályázati feltételek: doktori fokozat, vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj és habilitáció; rendelkezzék legalább tizenkét
éves (5 év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve egyéb önálló szakirányú tevékenység beszámítható)
elõadói és oktatói gyakorlattal, valamint olyan szintû idegennyelv-ismerettel, hogy elõadás megtartására is képes legyen,
és elismert hazai és nemzetközi mûvészeti eredményekkel; habitusában meg kell jelennie a kollégákkal, más intézményekkel és a növendékekkel, tanárjelöltekkel megvalósítandó aktív kapcsolat fenntartására irányuló készségnek.

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Romanisztikai Intézet
Francia Tanszékére
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: oktatási és oktatásszervezési feladatok ellátása a BA és MA képzésben; szakdolgozati témavezetõi feladatok ellátása; fiatal kollégák tudományos elõmenetelének segítése; nemzetközi kapcsolatok biztosítása; BA alapvizsga, valamint államvizsga elnöki feladatok ellátása; aktív részvétel a kari bizottságok munkájában
(Kari Tanács, Képzési Bizottság, Ad Hoc Bizottság, Pályázati és Külkapcsolati Bizottság); a francia levelezõ program
felelõse; a francia tanári továbbképzés szervezõje, valamint a vezetõtanári szakirányú továbbképzés – Romanisztika
szakirány (francia, olasz, latin, spanyol) felelõse.
Pályázati feltételek: MA vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció; felsõoktatási intézményben
20 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; nyelvtudomány területen kiemelkedõ, nemzetközileg elismert tudományos kutatói munkásság; oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett
tapasztalat; iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatási és tudományszervezõi tapasztalat, irányítási készség; alkalmas legyen oktató, tudományos és szakmai tevékenysége, valamint az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi,
tudományos munkájának vezetésére; széles körû hazai és nemzetközi (francia és frankofon) kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezzen; idegen nyelven (francia, olasz) is képes legyen elõadás, szeminárium tartására, megfelelõ publikációs tevékenység végzésére. (Francia nyelv, felsõfok C típus, olasz nyelv, felsõfok C típus, latin – egyetemi alapvizsga.)
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Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékére
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: tudományos, kutatói, szakmai tevékenység, rendszeres publikálás; részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon; tudományos elõadások tartása hazai és nemzetközi egyetemeken; hazai és nemzetközi kutatásokban, pályázatokban való részvétel a reneszánszkutatás terén; oktatói és oktatásszervezõi tevékenység, új
módszerek, eljárások, tananyagok kidolgozása, bevezetése a BA és MA szintû oktatásba, a hallgatókkal folytatott intenzív munka, felkészítés a TDK, OTDK konferenciákra; kutatásszervezõi tevékenység, hazai és nemzetközi konferenciák,
elõadás-sorozatok szervezése, hazai és nemzetközi projektek, pályázatok, programok kidolgozása, vezetése; a PhD-képzésben, PhD-dolgozatok vezetésében, konferenciák szervezésében való aktív részvétel; a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok erõsítése.
Pályázati feltételek: MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció; felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; az adott
tudomány területen kiemelkedõ, nemzetközileg elismert tudományos kutatói munkásság; alkalmas legyen az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkásság,
oktatási és tudományszervezõi tapasztalat és irányítási készség; széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel,
valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezzen; idegen nyelven is képes legyen elõadás, szeminárium tartására,
megfelelõ publikációs tevékenység végzésére (angol, olasz középfokú C, angol felsõfokú A nyelvvizsga).

Néprajz-Kulturális AntropológiaTanszékére
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: aktív, irányító részvétel a doktori program mûködésében; oktatás – elsõsorban
MA és PhD szinten; nemzetközi kapcsolatok biztosítása, aktív pályázói munka, tanszéki könyvsorozat szerkesztése.
Pályázati feltételek: MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció; megvédett DSc disszertáció; felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; az adott tudományterületen kiemelkedõ, nemzetközileg elismert tudományos kutatói munkásság; alkalmas legyen az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkásság; oktatási és tudományszervezõi tapasztalat és irányítási készség; széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezzen; idegen nyelven is képes legyen
elõadás, szeminárium tartására, megfelelõ publikációs tevékenység végzésére (felsõsokú nyelvvizsga három világnyelvbõl).

Neveléstudományi Intézet
Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszékére
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: oktatói, kutatói feladatok ellátása; doktori témavezetés, közremûködés tudományos minõsítõ eljárásokban; MA szakon oktatás, szakdolgozati témavezetés; alkotó közremûködés (tanterv- és tananyagfejlesztés, kurzustartás, vizsgáztatás, szakdolgozat-vezetés stb.); Tankönyvkutató Mûhely irányítása; Neveléstudomány MA szakon oktatás, szakdolgozati témavezetés; Tantervfejlesztõ tanár MA szakon oktatás, szakdolgozati témavezetés; alkotó közremûködés más intézeti képzések, szakok, szakirányok munkájában (történettudományi, könyvtártudományi intézet); hazai és külföldi egyetemekkel, kutatóhelyekkel, szakmai közösségekkel való kapcsolatok kiszélesítése; az intézet külföldi kapcsolatainak szervezése, ERASMUS-hallgatóknak idegen nyelvû kurzusok tartása; részvétel a
kutató, fejlesztõ, oktató tevékenységben, az intézeti feladatok megoldásában; fiatal kollégák elõmenetelének támogatása
(közös kutatások, publikációk, pályázatok); részvétel a Neveléstudományi Intézet kutató, fejlesztõ, oktató tevékenységében, az intézeti feladatok megoldásában, valamint az egyetemen folyó szakmai közéleti munkában, a kari, egyetemi
feladatok megoldásában.
Pályázati feltételek: felsõoktatási intézményben legalább 15 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; MA vagy azzal egyenértékû tanári képzettség történettudományból, PhD fokozat neveléstudományból, habilitáció történettudományból; doktori iskola oktatási, kutatási, tudományszervezési tevékenységében
szerzett tapasztalat; a tankönyvkutatás, tankönyvtörténet és történelemdidaktika területén hazai és nemzetközi elismertség; kiemelkedõ tudományos kutatói munkásság; Doktori Iskola oktatási, kutatási, tudományszervezési tevékenységében szerzett tapasztalat; alkalmas legyen az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján a
hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; védéssel
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záruló doktori témavezetés, széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, szakmai közéleti elismertség; hazai és
nemzetközi szakmai folyóirat mûködtetésében szerzett tapasztalat, valamint külföldi oktatási és kutatási tapasztalat; elõadás és szemináriumvezetés, rendszeres publikációs tevékenység idegen nyelven; oktatásfejlesztési, tudományszervezõi, kutató csoportvezetési tapasztalat és irányítási készség; (felsõfokú tárgyalóképes nyelvtudás egy idegen nyelven,
valamint ECDL Start-vizsga.)

Neveléstudományi Intézet
Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszékére
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: oktatói, kutatói, vezetõi feladatok ellátása; Oktatás és Társadalom Doktori Iskola munkájában való részvétel; doktori témavezetés, közremûködés tudományos minõsítõ eljárásokban; Tantervfejlesztõ
tanár MA szak vezetése; alkotó közremûködés más intézeti képzések, szakok, szakirányok munkájában (tanterv- és tananyagfejlesztés, kurzustartás, vizsgáztatás, /ön/értékelés stb.); külföldi egyetemekkel, kutatóhelyekkel való kapcsolattartás; kurzustartás idegen nyelven; kollégák elõmenetelének támogatása (közös kutatások, publikációk, pályázatok);
kurzustartás idegen nyelven; diák-tehetséggondozás (tudományos diákköri dolgozatok, diákkonferenciák, fórumok támogatása); részvétel a kutató, fejlesztõ, oktató tevékenységben, az intézeti feladatok megoldásában, valamint az egyetemen folyó szakmai közéleti munkában, a kari, egyetemi feladatok megoldásában.
Pályázati feltételek: tanári és pedagógia szakos képzettség; kandidátusi és/vagy PhD fokozat neveléstudományból; habilitáció neveléstudományból; felsõoktatási intézményben legalább 20 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó
munkavégzésre irányuló jogviszony; a neveléstudomány területén hazai és nemzetközi elismertség; kiemelkedõ tudományos kutatói/fejlesztõi munkásság; alkalmas legyen az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkásság, tudományszervezõi tapasztalat és irányítási kompetenciák birtoklása, széles körû szakmai, közéleti tevékenység, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, szakmai közéleti elismertség; idegen nyelven is képes legyen elõadás, szeminárium tartására, megfelelõ publikációs tevékenység végzésére; legalább egy felsõfokú és egy középfokú nyelvvizsga.

Nyelvtudományi Tanszékére
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium profiljába illeszkedõ
két szakterületen (magyar mint idegen nyelv/hungarológia; alkalmazott nyelvészet az idegen nyelvek oktatásában) az
oktatói, kutatói, oktatásszervezési és tudományszervezési feladatok ellátása és koordinálása, kapcsolatot tartva az adott
területek országos fórumaival, illetve a Doktori Iskolával; a hungarológia szakterületén a Szeminárium országos vezetõi
szerepének és nemzetközi elismertségének további megerõsítése, ezen belül a megfelelõ (a magyar mint idegen nyelv tanára) MA-szak nappali és levelezõ tagozatos indításának akkreditációja.
Pályázati feltételek: MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció; felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; a magyar
mint idegen nyelv/hungarológia tudományterületének olyan országosan (illetve az érintett szakmai körben nemzetközileg) elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos kutatói munkásságot fejt ki, s e szakterület egyetemi oktatásában
gazdag tapasztalatokkal rendelkezik; alkalmas legyen az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; iskola-, illetve mûhelyteremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatás- és tudományszervezõi tapasztalat és irányítási készség; idegen nyelven is képes elõadás, szeminárium tartására; a nemzetközileg is alapvetõen magyar munkanyelvû hungarológia mûvelésében megfelelõ publikációs tevékenységet végez, illetve külföldi szakmai fórumokon elõadásokat tart idegen nyelven is; széles körû szakmai, közéleti tevékenység; széles körû hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, szakmai közéleti elismertség; elõadó- és publikációképes felsõfokú nyelvtudás.
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Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékére
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: addiktológiai kutatási folyamatok és mûhely vezetése; szakfelelõsi feladatok ellátása a szociális munka alapszakon és az egészségügyi szociális munka mesterszakon; egyetemi elõadások tartása a szociális munka, az addiktológia, a mentálhigiéné, a családkonzultáció és a kliens-szakember kapcsolat pszichológiája területén.
Pályázati feltételek: orvosi diploma; PhD fokozat (idegtudományok); habilitáció (pszichológiatudományok); pszichiátriai-, pszichoterápiás- és addiktológiai szakvizsga; felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; részvétel a szociális továbbképzési rendszer tananyagfejlesztésében; kutatás- és oktatásvezetési tapasztalatok; az addiktológia, a mentálhigiéné (health promotion) a szociális
munka olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos kutatói munkásságot fejt ki ; alkalmas legyen az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján a hallgatók, a doktori képzésben részt
vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai
munkásság, oktatási és tudományszervezõi tapasztalat és irányítási készség; idegen nyelven is képes legyen elõadás, szeminárium tartására, megfelelõ publikációs tevékenység végzésére; rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat;
széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik [két középfokú nyelvvizsga (az egyik angol)].

Szociológia Tanszékére
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a szociológia tudományterületén belül a népességszociológiai tárgyak tananyagának fejlesztése; a demográfiai, a szociológiai problémák feldolgozásához szükséges népesség-statisztikai módszertan
oktatása; empirikus-elemzési gyakorlatok elterjesztése, a népesedési elõrejelzések alapjainak kutatására való készség kialakítása a hallgatók képzésében.
Pályázati feltételek: MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció; felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; az adott
tudományterület – szociológia és demográfia – olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos
kutatói, illetve rendszeres publikációs tevékenységet fejt ki; kutatásaival alakítja a nemzetközi kutatási tematikát, rendszeresen részt vesz nemzetközi konferenciákon; német–holland–magyar oktatásfejlesztési TEMPUS projekt keretében
kidolgozott anyag résztvevõjeként, illetve nemzetközi kutatási együttmûködései révén képes arra, hogy elõsegítse a tanszék oktatási-kutatási tevékenységének a nemzetközi életbe történõ integrálódását; alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére; iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatási és tudományszervezõi tapasztalat és irányítási készség; eddigi tananyag-fejlesztési munkája a hazai szociológusoktatásban alaptankönyvként szerepel; idegen nyelven is képes elõadás, szeminárium
tartására; publikációs tevékenysége magas szintû, idegen nyelven is rendszeresen publikál nemzetközileg jegyzett folyóiratokban, rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, számtalan nemzetközi és hazai szakmai szervezet tagja.
Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, valamint szakmai közéleti elismertsége, tapasztalatai alapján alkalmas egy széleskörû érdeklõdésre számító PhD program kidolgozására, illetve a képzésben MA-PhD szinten részt vevõ hallgatók kutatómunkájának nemzetközi projektekhez való csatlakoztatására. Angol és német nyelven középfokú nyelvvizsgával
rendelkezzen, ezeken a nyelveken rendszeres elõadások, elemzések, kutatási beszámolók írása.

Történettudományi Intézet
Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékére
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: tanszékvezetõ-helyettesi feladatok ellátása: oktatásszervezés a képzés BA, MA,
PhD szintjén; rendszeres részvétel a doktori képzésben, vizsgáztatás, védések szervezése; szakdolgozati és doktori témavezetés; fiatal kollégák tudományos elõmenetelének segítése; a tanszék kutatómunkájában tevékeny pályázati részvétel;
a tanszék külföldi kapcsolatainak szervezése; ERASMUS-hallgatóknak idegen nyelvû kurzusok tartása.
Pályázati feltételek: MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció, felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; történelem
szakos végzettség, a koraújkori (különös tekintettel Kelet-Európa) történelem területén szerzett kandidátusi vagy PhD
fokozat és habilitáció; rendelkezzen két önálló könyvvel, 20 magyar nyelvû tanulmánnyal, melyek egy része a szakma
vezetõ folyóirataiban jelent meg, továbbá legalább 8 idegen nyelvû publikációval, legalább 70-es hazai citációs index-
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szel, továbbá különbözõ nyelvterületrõl külföldi hivatkozásokkal és recenziókkal; a hallgatók, a doktori képzésben részt
vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére alkalmas legyen; oktatásfejlesztésre vonatkozó
publikáció, védéssel záruló doktori témavezetés és kutatócsoport-vezetési tapasztalat; iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatási és tudományszervezõi tapasztalat és irányítási készség; rendelkezzen az OTDK-n
helyezést elért hallgatóval, valamint tapasztalattal a hallgatóknak és a fiatal oktatóknak a tudományszervezésbe, illetve a
kutatásba történõ bevonása terén; rendszeres oktatás doktori iskolában; idegen nyelven elõadás, szeminárium tartása,
több féléves idegen nyelvû oktatási tapasztalat (pl. ERASMUS) és legalább 10 rangos külföldi konferencia-elõadás; külföldön megjelent tanulmányok (minimum 3); különbözõ nyelveken folytasson rendszeres szakmai közéleti tevékenységet; PhD védésen, habilitáción való közremûködési tapasztalat; konferenciaszervezési tapasztalat, az anyaintézményen
kívüli kutatási programban való részvétel, hazai szakmai szervezetekben való tagság, külföldi egyetemi kapcsolatok,
rangos külföldi ösztöndíjak, külföldi meghívásos elõadások; a középkori és koraújkori egyetemes történelem oktatásában és kutatásszervezésében való részvétel; széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, valamint szakmai közéleti elismertség; felsõfokú tárgyalóképes angol és orosz nyelvtudás (C típusú nyelvvizsga).

Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszékére
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: magas színvonalú tudományos, kutatói, szakmai tevékenység, rendszeres publikálás, részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon, tudományos elõadások tartása hazai és nemzetközi egyetemeken,
hazai és nemzetközi kutatásokban, pályázatokban való részvétel; magas színvonalú oktatói és oktatásszervezõi tevékenység, új módszerek, eljárások, tananyagok kidolgozása, bevezetése a BA és MA szintû oktatásba, a hallgatókkal
folytatott intenzív munka, felkészítés a TDK, OTDK konferenciákra; magas színvonalú kutatásszervezõi tevékenység,
hazai és nemzetközi konferenciák, elõadás-sorozatok szervezése, hazai és nemzetközi projektek, pályázatok, programok
kidolgozása, vezetése; a PhD-képzésben, PhD-dolgozatok vezetésében, konferenciák szervezésében való aktív részvétel; a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok erõsítése.
Pályázati feltételek: MA/MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció; felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatási és tudományszervezõi tapasztalat és irányítási készség; idegen nyelven is képes elõadás, szeminárium tartására, megfelelõ publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is; angol, francia, német, orosz nyelvtudás.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Környezettudományi Intézetébe
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a földtudományi képzés geológus szakirányának vezetése; részvétel a földtudományi képzésben; a Földtudományi Doktori Iskola munkájában oktatóként és témavezetõként való részvétel; geológia
kutatások irányítása, a kutatásokban való részvétel.
Pályázati feltételek: természettudományos MSc vagy azzal egyenértékû végzettség; MTA doktora fokozat és habilitáció
a földtudományok területén, rendelkezzen hazai és nemzetközi szakmai elismertséggel a geológia területén; a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság által javasolt egyetemi tanári követelményrendszerben foglaltak teljesítése; felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; az oktatási tevékenység idõtartamába beszámolható az 5 év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony.

Biológiai Intézetébe
egyetemi tanári állásra
A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: az intézet oktatási feladataiban az Ökofiziológia, a Fotoszintézis biológia, a Biofizika és a Biostatisztika tantárgyak oktatása; kiemelt feladata az oktatói és tudományos utánpótlás nevelése, pályázatok
koordinálása és írása, aktív nemzetközi publikációs tevékenység és nemzetközi kapcsolatok kialakítása és ápolása az
ökofiziológia és a vele rokon területeken.
Pályázati feltételek: természettudományos MSc vagy azzal egyenértékû végzettség, doktori fokozat és habilitáció; felsõoktatási intézményben legalább 12 év idõtartamú oktatási tevékenység ellátását célzó munkavégzésre irányuló jogviszony; az oktatási tevékenység idõtartamába beszámolható az 5 év szakirányú munkavégzésre irányuló jogviszony; a biológia (növényélettan és ökofiziológia) olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki kiemelkedõ tudományos kutatói,
illetve mûvészi munkásságot fejt ki; a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudomá-
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nyos munkájának vezetésére alkalmas legyen; iskolateremtõ oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatási és tudományszervezõi tapasztalat és irányítási készség; idegen nyelven is képes legyen elõadás, szeminárium tartására, megfelelõ publikációs tevékenység végzésére; rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat; széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetésébõl állnak (az egyetemi tanári pályázatok esetében a Magyar Felsõoktatási és Akkreditációs
Bizottság „Egyetemi tanári pályázatok elbírálásának jogszabályi háttere és kívánalomrendszere” szerintiek az irányadóak), illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített (honosított) másolatát, illetve egy
érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
Az egyetemi tanári pályázatokat 8 példányban – a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Központ honlapján már megjelent idõpontig – 2010. november 30-ig a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati hirdetmény Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Központ
honlapján szereplõ számát.
A pályázatokat elektronikus formában is kérjük eljuttatni a következõ címre:
fuchs.eva@pte.hu (telefonszám: (72) 501-500/2405).
A pályázatok elbírálása a felsõoktatási törvényben, a PTE vonatkozó szabályzataiban foglaltak alapján, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium (jogelõd Oktatási és Kulturális Minisztérium ) személyügyi határidõs feladatjegyzéke és a MAB bírálati rendje szerint történik.
Dr. Bódis József s. k.,
rektor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
rektora pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI KAR
Filozófia Tanszékére
részfoglalkozású fõiskolai docensi munkakör betöltésére, 2011. január 1-jétõl, határozatlan idõre
A kinevezendõ oktató feladata:
– részvétel a tanszéken folyó oktatásfejlesztõ munkában, jegyzetek, oktatási segédanyagok szerkesztése,
– részvétel a tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi feladatok ellátásában,
– új alapszakok, ill. mesterszakok kidolgozásában való aktív közremûködés,
– szakmai publikációs tevékenységének központjába elsõsorban a politikai filozófia és az erkölcsfilozófia témakörei tartozzanak,
– hazai és külföldi szakmai konferenciákon és rendezvényeken való részvétel, közremûködés pályázatok elõkészítésében,
– a hallgatók szakdolgozatainak témavezetése,
– a szakkollégiumi hallgatók tehetséggondozása,
– felkérés alapján aktív részvétel a fõiskolai és kari bizottságok munkájában, a fõiskolai közéletben, az intézményi, regionális és országos szakmai testületekben.
Pályázati feltételek:
– filozófia szakos középiskolai tanári oklevél megléte,
– PhD-fokozat filozófiatudományból,
– legalább 8 éves szakmai gyakorlat,
– szakirányú tudományos publikációs tevékenység, elsõsorban az angol–amerikai politikai filozófia területérõl,
– középfokú angol nyelvvizsga,
– a doktori fokozat szerzésétõl számított legalább 3 év szakmai gyakorlat.
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A pályázathoz csatolni kell:
– az egyetemi oklevél másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolatát,
– publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat beadási határideje: 2010. december 15.
A pályázat benyújtásának módja: írásban, lezárt borítékban a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Iroda részére kell benyújtani (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B).

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
1 fõ egyetemi tanári kinevezésre
Feladata a környezettudomány területén:
– a természetvédelem és az ökológia területekhez tartozó tantárgyak oktatása és tananyagának fejlesztése,
– tantervek, tantárgyi programok, tematikák kidolgozása és folyamatos fejlesztése; új oktatási anyagok kidolgozása, tankönyvek és jegyzetek írása, szerkesztése és az abban részt vevõk munkájának irányítása; elõadások rendszeres megtartása, a hallgatók vizsgáztatása, a vizsgakövetelmények meghatározása;
– tudományos diákkörös dolgozatot készítõ hallgatók munkájának irányítása;
– záróvizsgák, szakdolgozatok (diplomadolgozatok, diplomatervek) védésének a vezetése;
– a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõrzése, oktatói és kutatói utánpótlás nevelése és képzése;
– személyes részvétel a kutatómunkában, lehetõség szerint kutatócsoportok szervezésében, tudományos ösztöndíjasok
munkájának irányítása;
– tudományos publikációk elkészítése és közreadása bel- és külföldi folyóiratokban és tudományos tanácskozásokon;
– rendszeres kapcsolattartás a gyakorlattal és aktív hazai és nemzetközi szakmai-tudományos kapcsolattartás oktatási és
kutatási intézményekkel, szakmai egyesületekkel; szakmai tudományos elõadások tartása, vitaülések szervezése és vezetése idegen nyelven is;
– részvétel a hazai és külföldi szakmai közéletben,
– a Környezettudományi Intézetben folyó biodiverzitás, monitoring és ökológiai kutatómunka és az ehhez tartozó pályázati és publikációs tevékenység irányítása.
Pályázati feltételek:
– legalább tízéves szakmai és vezetõi gyakorlat;
– tudományterülete, illetve az oktatott diszciplína nemzetközi szintû ismerete és ennek az oktatómunkában való alkalmazása, alkalmasság a hallgatók, illetve tanársegédek tudományos munkájának irányítására, segítésére;
– az oktatott diszciplína egy-egy meghatározott területének tudományos alaposságú mûvelése, hazai- és külföldi publikációk, magyar nyelvû szakkönyvek vagy könyvrészletek, hazai és nemzetközi konferenciákon való rendszeres részvétel, az ezeken megtartott elõadások;
– MTA doktora,
– biológiatudomány kandidátusa.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztására, munkaköri besorolására vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációs tevékenységét,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét, jövõbeni terveit,
– idegennyelv-tudására vonatkozó információkat.
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A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– tudományos fokozatot tanúsító dokumentum hiteles másolatát,
– a publikációs jegyzékét,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– idegennyelv-tudást igazoló dokumentum hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
A kinevezésre 2011. szeptember 1. napjától kerül sor, a bérezés a Kjt. szerint történik.
A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 15 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B).
Prof. Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

AZ ANDRÁSSY GYULA BUDAPESTI NÉMET NYELVÛ EGYETEM
pályázatot hirdet
rektori pozíció betöltésére
A hivatalba lépés idõpontja a 2010/2011-es akadémiai év tavaszi szemeszterének kezdete. A rektori megbízatás három
évre szól. A rektor felelõs az egyetem jogszerû és szakszerû vezetéséért, képviseletéért és stratégiai fejlesztéséért. Mivel
az egyetem rektora a kutatásba és oktatásba is bekapcsolódik, a hivatal betöltésének feltétele egy professzúra vezetése is.
A jelölttel szemben támasztott elvárások és egyéb információk az alábbi honlapon találhatók: http://www.andrassyuni.eu/stellenangebote.
Kamp Ágnes s. k.,
rektori hivatal vezetõ

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Igazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Gondozási Központ
(5741 Kétegyháza,
Fõ tér 9.)
Intézményvezetõ
Lf: az intézmény folyamatos mûködéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, a szakmai munka
irányítása, gazdálkodási, ellenõrzési, munkáltatói és kiadmányozási
jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a jogszabályban meghatározott
szervezetekkel.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. számú mellékletében foglalt – magasabb vezetõre
vonatkozó – képesítési
elõírások szerinti iskolai
v. és szakképzettség,
szociális szakvizsga, legalább 5 év felsõfokú v-t,
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén betöltött munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. január 1.
Az intézményvezetõi kinevezés
határozott idõre, 5 évre, 2015.
december 31-ig szól.
Ill: Kjt. szerint.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a képviselõ-testület 2010.
decemberi ülésén, elõtte szakmai bizottság bírálja a pályázatokat.
A pályázatot írásos nyomtatott
formában kell benyújtani.
Kérjük a borítékon feltüntetni:
„Gondozási Központ intézményvezetõi pályázat”
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, továbbá a pályázati
felhívásban megfogalmazott tartalmi követelmények, nyilatkozat, melyben a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, a külön jogszabályban elõírt
további követelmények igazolására vonatkozó om., nyilatkozatok, szgy-t igazoló om., b.
Pc: Kalcsó Istvánné polgármester
5741 Kétegyháza, Fõ tér 9.
f: Kétegyháza Nagyközség
polgármestere
Telefon: (66) 250-122

Kétegyháza
Nagyközség
Önkormányzata
5740 Kétegyháza,
Fõ tér 9.
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32. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában
megjelent
AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –
Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel eredményesen
tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti programozási idõszakban
még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás
kapcsán számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat,
gondolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok
formájában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a
kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata, a
stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõsség,
hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével, a
Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámoláshoz
szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre a
helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok
keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a
szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.
A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
..................................................................................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...................................................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
…………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
dr. Oros Paulina fordításában
Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam
címû könyvét
A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.
Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.
A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam
címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ...............................................
Utca, házszám: .......................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül 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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32. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs
A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI
címû kötetét
A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.
A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Elek Balázs
A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI
címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................
Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül 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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû kötetét
Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .....................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..........................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül 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
A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû kötetét
Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott
napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül
a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az
intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári
átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben
közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor
királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben
részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe
ajánljuk.
A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Beöthy Zsigmond
ELEMI MAGYAR KÖZJOG
címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................
Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
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Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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