
KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
FAIPARI MÉRNÖKI KAR
ÉPÍTÉSTANI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– környezetmérnök szakos hallgatók számára a Terület és településrendezés, valamint a Városépítés és mûemlékvéde-
lem tárgyak elõadásainak megtartása,
– környezetmérnök (BSc) és Természetvédelmi mérnök (MSc) szakos hallgatók számára a Városépítés és mûemlékvé-
delem tárgyak elõadásainak megtartása,
– a környezetmérnök szakos hallgatók számára a Területfejlesztés szakirány Regionális tervezés tárgy elõadásainak ve-
zetése,
– a kreditrendszerû és BSc-okleveles környezetmérnök-képzés keretében bevezetett új diszciplínák – Településföldrajz,
Településszociológia – oktatása,
– Andragógia BSc szakon a Felnõttképzés-területfejlesztés tárgy tantárgyi felelõseként a tárgy kidolgozása, oktatása,
– az Építéstani Intézet által a Közgazdaságtudományi karon oktatott és oktatandó tárgyak kidolgozása és oktatása,
– a regionális folyamatok, regionalizmus témakörének feldolgozása,
– idegen nyelvû szakmai (területfejlesztés, településfejlesztés) folyóiratok tanulmányozása, fordítása, feldolgozása,
– diplomamunkák konzulensi feladatainak ellátása.

Pályázhatnak azok, akik:
– okleveles földrajztanári vagy geográfus diplomával,
– PhD-fokozattal,
– 5 évnél hosszabb idejû felsõoktatási gyakorlattal rendelkeznek.
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A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, illetményét,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– oktató-, nevelõ-, tudományos munkásságra vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását és jelentõsebb tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot két példányban,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, tudományos munkák
publikációs jegyzékét,
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két példányban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A betöltendõ állás után az illetményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tv.
alapján biztosítjuk.
Az egyetemi docensi pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül – 2 példányban –
a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánjához (9400 Sopron, Ady Endre u. 5.) kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Faipari Mérnöki Kar dékánja ad a (99) 518-271-es telefonszá-
mon.
Az egyetemi docensi pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ 3 hónapon belül történik.

egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– oktatja az Építéstani Intézet által gondozott Alapozás, Teherviselõ Faszerkezetek I., Teherviselõ Faszerkezetek II.,
Épületdiagnosztika, Statika–Szilárdságtan 1., Statika–Szilárdságtan 2., Statika–Szilárdságtan 3., Statika–Szilárdságtan 4.
címû tárgyakat,
– oktatja a Mûszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet által gondozott Tartószerkezetek 1. címû tárgyat,
– részt vesz a tananyagok folyamatos fejlesztésében, az építõipar, a felnõttképzés területén folyó kutatómunkában, a
TDK-munkákban, kari, egyetemi tervezési és szakértési feladatok ellátásában,
– részt vesz szakdolgozatok, diplomamunkák konzulensi feladatainak ellátásában.

Pályázhatnak azok, akik:
– okleveles építõmérnökök és tudományos fokozattal, rendelkeznek,
– angol, német, francia nyelvekbõl legalább középfokú C típusú állami nyelvvizsgával rendelkeznek,
– a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti tervezõi és szakértõi névjegyzékében szerepelnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, illetményét,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– oktató-, nevelõ-, tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, jelentõsebb külföldi tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot két példányban,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák publikációs jegyzékét,
– egyéb tudománynépszerûsítõ tevékenységének jegyzékét (egyéb cikkek, elõadások stb.),
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két példányban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített bizottságok, testületek megismerjék.
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A betöltendõ állás után az illetményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tör-
vény alapján biztosítjuk.
Az egyetemi docensi pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül – 2 példányban –
a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánjához (9400 Sopron, Ady Endre u. 5.) kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Faipari Mérnöki Kar dékánja ad a (99) 518-271-es telefonszá-
mon.
Az egyetemi docensi pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ 3 hónapon belül történik.

INFORMATIKAI ÉS GAZDASÁGI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– oktatja az Informatikai és Gazdasági Intézet által gondozott gazdaságinformatikus BSc szakon az Operációs rendsze-
rek, a Számítógép-hálózatok tantárgyakat,
– részt vesz a BSc-képzésben az Informatikai infrastruktúra üzemeltetése tárgy kidolgozásában,
– kidolgozza és oktatja az MSc-képzés hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos tantárgyát, illetve tantárgyait,
– önálló laboratóriumi feladatokat, TDK-dolgozatokat, szakdolgozatokat, diplomamunkákat konzultál,
– vezeti a PhD-hallgatók kutatási tevékenységét,
– aktív szerepet vállal az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak építésében, valamint
– kutatási és fejlesztési projektjeinek megfogalmazásában, teljesítésében és témavezetésében.

Pályázhatnak azok, akik:
– informatikusi, villamosmérnöki vagy programtervezõ matematikusi diplomával és tudományos fokozattal rendelkez-
nek,
– oktatási, oktatásszervezési és nemzetközi együttmûködési, kutatási gyakorlatuk, illetve tapasztalatuk van.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, illetményét,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– oktató-, nevelõ-, tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, jelentõsebb külföldi tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot két példányban,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák publikációs jegyzékét,
– egyéb tudomány-népszerûsítõ tevékenységének jegyzékét (egyéb cikkek, elõadások stb.),
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két példányban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített bizottságok, testületek megismerjék.

A betöltendõ állás után az illetményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tör-
vény alapján biztosítjuk.
Az egyetemi docensi pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül – 2 példányban –
a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánjához (9400 Sopron, Ady Endre u. 5.) kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Faipari Mérnöki Kar dékánja ad a (99) 518-271-es telefonszá-
mon.
Az egyetemi docensi pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ 3 hónapon belül történik.
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TERMÉKTERVEZÉSI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– oktatja a faipari mérnöki MSc szakon a Gyártmányfejlesztés, a Könnyûipari BSc szakon a Minõségmenedzsment, a
Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet által gondozott Ipari termék- és formatervezõ BSc szakon a Minõségirá-
nyítás, a Tervezés módszertan, a Mûszaki tervezés, a Termékszimuláció, Prototípus készítés címû tárgyakat,
– részt vesz az MSc szintû Fa- és bútoripari terméktervezõ mérnöki szak tantervének, egyes tantárgyainak kidolgozásá-
ban,
– részt vesz a tananyagok folyamatos fejlesztésében, a faipar, terméktervezés területén folyó kutatómunkában, a
TDK-munkában,
– részt vesz szakdolgozatok, diplomamunkák konzulensi feladatainak ellátásában.

Pályázhatnak azok, akik:
– okleveles faipari mérnöki diplomával és tudományos fokozattal rendelkeznek,
– egy évnél hosszabb bútoripari szakmai gyakorlatuk, legalább ötéves, részben idegen nyelvû oktatási gyakorlatot tud-
nak felmutatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, illetményét,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– oktató-, nevelõ-, tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, jelentõsebb külföldi tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot két példányban,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák publikációs jegyzékét,
– egyéb tudomány-népszerûsítõ tevékenységének jegyzékét (egyéb cikkek, elõadások stb.),
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két példányban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített bizottságok, testületek megismerjék.

A betöltendõ állás után az illetményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tör-
vény alapján biztosítjuk.
Az egyetemi docensi pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül – 2 példányban –
a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánjához (9400 Sopron, Ady Endre u. 5.) kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Faipari Mérnöki Kar dékánja ad a (99) 518-271-es telefonszá-
mon.
Az egyetemi docensi pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ 3 hónapon belül történik.

FA- ÉS PAPÍRIPARI TECHNOLÓGIÁK INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– oktatja az Okleveles könnyûipari mérnöki szakon a Mechanikai papírfeldolgozás és Vegyi papírfeldolgozás tárgyakat,
vezeti az Okleveles könnyûipari mérnöki szakon a Szál- és Rosttechnológia, valamint a Polimerfizika és feldolgozástan,
a Könnyûipari BSc szakon a Mûanyagfeldolgozás laborgyakorlatokat,
– részt vesz az MSc-szintû Könnyûipari mérnöki szak tantervének, egyes tantárgyainak kidolgozásában,
– részt vesz a tananyagok folyamatos fejlesztésében, a rost- és papíripar területén folyó hazai és nemzetközi kutatómun-
kákban, TDK-munkák vezetésében,
– részt vesz szakdolgozatok, diplomamunkák konzulensi feladatainak ellátásában.
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Pályázhatnak azok, akik:
– okleveles faipari mérnöki és okleveles papíripari mérnöki diplomával és tudományos fokozattal rendelkeznek,
– egy évnél hosszabb faipari, papíripari nemzetközi szakmai gyakorlatuk van, illetve legalább ötéves, részben idegen
nyelvû oktatási gyakorlatot tudnak felmutatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, illetményét,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– oktató-, nevelõ-, tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit,
– tudományos fokozatát, idegennyelv-tudását, jelentõsebb külföldi tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot két példányban,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák publikációs jegyzékét,
– egyéb tudomány-népszerûsítõ tevékenységének jegyzékét (egyéb cikkek, elõadások stb.),
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot két példányban,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített bizottságok, testületek megismerjék.

A betöltendõ állás után az illetményt a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. tör-
vény alapján biztosítjuk.
Az egyetemi docensi pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül – 2 példányban –
a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar dékánjához (9400 Sopron, Ady Endre u. 5.) kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Faipari Mérnöki Kar dékánja ad a (99) 518-271-es telefonszá-
mon.
Az egyetemi docensi pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ 3 hónapon belül történik.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Közgazdaságtan Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata a közgazdaságtan tárgyak – alap- és alkalmazott Makro- és Mikroökonómia, Köz-
gazdasági elméletek története, Ökonometria – oktatásának irányítása, e tárgyak valamelyikének oktatása és kutatása, a
tanszék posztgraduális programjának kialakítása, szakvezetõi feladatok ellátása, a tanszék fejlesztése, hazai és nemzet-
közi kapcsolatok bõvítése, ápolása.
A pályázó rendelkezzék szakirányú tudományos fokozattal, a hazai és külföldi felsõoktatásban szerzett oktatási gyakor-
lattal, jelentõs hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, számottevõ hazai és külföldi publikációs tevékenységgel, legalább
egy idegen nyelv elõadói szintû ismeretével.

A megbízás 2008. október 1-jétõl legfeljebb 5 évig terjed.
A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 4 hónapon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be, 8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236.
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GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a jog egyes szakterületeinek, így különösen a gazdasági jog, a köz- és szakigazga-
tás, valamint az európai uniós ismeretek (jogrendszer, szervezet és mûködés, szakpolitika) témaköreiben meghirdetett elõ-
adások tartása, gyakorlatok vezetése, tananyag összeállítása, fejlesztése; jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása. Szakképzett-
sége alapján alkalmas legyen az agrárgazdaságtan tárgykörébe tartozó ismeretek (elsõsorban makroszintû ágazati elemzé-
sek) oktatására is. Irányítja a TDK- és szakdolgozat, valamint a doktori (PhD) disszertációt készítõk munkáját, részt vesz a
felsorolt szakterületekhez kapcsolódó doktori iskola munkájában. Bekapcsolódik az egyetemi, illetve a hazai és nemzetkö-
zi tudományos közéletbe, tudományos eredményeit hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálja, tudományos elõadáso-
kon vagy más szakmai rendezvényeken elõadásokat tart, pályázati (várhatóan eredményes) tevékenységet folytat.
A pályázó rendelkezzék állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel (elõnyt jelent, ha agrárfelsõfokú képzettséggel is
bír), PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal, legalább tízéves felsõoktatási tapasztalattal, rendszeres ma-
gyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel, hazai és külföldi szakmai kapcsolatokkal, egy világnyelv elõadói
szintû ismeretével.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 120 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be, 8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236.

Kertészeti Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata a gyümölcstermesztés, faiskolai termesztés, pomológia, a növényi szaporodás és
szaporítás biológia szakterületek témaköreiben meghirdetett elõadások tartása, gyakorlatok vezetése, tananyag összeál-
lítása, fejlesztése; jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása. Irányítja a TDK- és szakdolgozat, valamint doktori (PhD) disszer-
tációt készítõk munkáját, részt vesz a felsorolt szakterületekhez kapcsolódó doktori iskola munkájában. Bekapcsolódik
az egyetemi, illetve a hazai és nemzetközi tudományos közéletbe, tudományos eredményeit hazai és nemzetközi folyó-
iratokban publikálja, tudományos elõadásokon vagy más szakmai rendezvényeken elõadásokat tart. Irányítja a tanszék
gyümölcstermesztés területén folytatott kutatómunkáját, különös tekintettel a génbanki tevékenységre, továbbá eredmé-
nyes pályázati tevékenységet folytat.
A pályázó rendelkezzék kertészmérnöki vagy agrárkémikus agrármérnöki egyetemi végzettséggel, genetika szakmérnöki
diplomával, PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal, legalább nyolcéves felsõoktatási tapasztalattal, rend-
szeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel, széles körû hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel, egy vi-
lágnyelv elõadói szintû ismeretével.
A pályázat elbírálására legkésõbb a beadási határidõ lejártát követõ 120 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Személyzeti Osztályon szerezhetõk be, 8200
Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236.

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Nemzetközi Kommunikáció Tanszékére
fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére,
továbbá a
Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszékére
két fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ oktató feladata:
– mûvelt tudományterületének megfelelõen elõadások, szemináriumok, konzultációk megtartása, vizsgáztatás,
– tantárgyának folyamatos fejlesztése, és részvétel a tantervek korszerûsítésében,
– adjunktusok és tanársegédek oktatási tevékenységének és a doktoranduszok tudományos munkájának vezetése,
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– diplomatervek, szakdolgozatok készítésének szakmai vezetése és a kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása,
– részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK-témák kijelölése és a hallgatók ez irányú munkájának irányítása,
– folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése és részvétel habilitációs eljárásban,
– tudományos eredményeinek rendszeres publikálása,
– aktív részvétel a tudományos közéletben.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– mesterfokozat (egyetemi végzettség) és szakképzettség,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– tudományos fokozat,
– hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
– aktív részvétel a tudományos közéletben,
– legalább nyolcéves oktatási vagy
– legalább hároméves oktatói gyakorlat a tudományos fokozat megszerzésétõl számítva.

A pályázat részei:
– önéletrajz,
– motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelésekkel),
– tudományos munkák jegyzéke,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok
másolata,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megis-
merhetik.

A pályázatot az egyetem rektorának címezve, a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Rektori Titkársá-
gon, 9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. ép. 203.
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.

A MÛSZAKI TUDOMÁNYI KAR
JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET
Informatika Tanszékére
Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszékére
Mûszaki Tanárképzõ Tanszékére
Távközlési Tanszékére

A BAROSS GÁBOR ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI INTÉZET
Építészeti és Épületszerkezettani Tanszékére
Épülettervezési Tanszékére
Szerkezetépítési Tanszékére

fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakörök betöltésére

A kinevezésre kerülõ oktató feladata:
– mûvelt tudományterületének megfelelõen elõadások, szemináriumok, konzultációk megtartása, vizsgáztatás,
– tantárgyának folyamatos fejlesztése, és részvétel a tantervek korszerûsítésében,
– adjunktusok és tanársegédek oktatási tevékenységének és a doktoranduszok tudományos munkájának vezetése,
– diplomatervek, szakdolgozatok készítésének szakmai vezetése és a kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása,
– részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK-témák kijelölése és a hallgatók ez irányú munkájának irányítása,
– folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése, és részvétel habilitációs eljárásban,
– tudományos eredményeinek rendszeres publikálása,
– aktív részvétel a tudományos közéletben.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– mesterfokozat (egyetemi végzettség) és szakképzettség,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– tudományos fokozat,
– hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
– aktív részvétel a tudományos közéletben,
– legalább nyolcéves oktatási vagy
– legalább hároméves oktatói gyakorlat a tudományos fokozat megszerzésétõl számítva.

A pályázat részei:
– önéletrajz,
– motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelésekkel),
– tudományos munkák jegyzéke,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok
másolata,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megis-
merhetik.

A pályázatot az egyetem rektorának címezve, a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Rektori Titkársá-
gon, 9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. ép. 203.
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.

A VARGA TIBOR ZENEMÛVÉSZETI INTÉZET
Zenekari Hangszerek Tanszékére
két fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ oktató feladata:
– mûvészeti területének megfelelõen elõadások, szemináriumok, konzultációk megtartása, vizsgáztatás,
– tantárgyának folyamatos fejlesztése, és részvétel a tantervek korszerûsítésében,
– adjunktusok és tanársegédek oktatási tevékenységének és a doktoranduszok mûvészi tevékenységének vezetése,
– diplomatervek, szakdolgozatok készítésének szakmai vezetése és a kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása,
– részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK-témák kijelölése és a hallgatók ez irányú munkájának irányítása,
– folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése, és részvétel habilitációs eljárásban,
– elismert mûvészi tevékenység folytatása,
– aktív részvétel a mûvészeti közéletben.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– mesterfokozat (egyetemi végzettség) és szakképzettség,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– tudományos fokozat (DLA vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj: Liszt-díj),
– hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
– aktív részvétel a mûvészeti közéletben,
– legalább nyolcéves oktatási vagy azzal egyenértékû mûvészi elõadói gyakorlat,
– legalább hároméves oktatói gyakorlat a tudományos fokozat megszerzésétõl számítva.

A pályázat részei:
– önéletrajz,
– motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelésekkel),
– tudományos munkák, illetve mûvészeti tevékenység jegyzéke,
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– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok
másolata,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megis-
merhetik.

A pályázatot az egyetem rektorának címezve, a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Rektori Titkársá-
gon, 9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. ép. 203.
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.

A DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Bûnügyi Tudományok Tanszékére
Jogtörténeti Tanszékére
Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékére
Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszékére
fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakörök betöltésére

A kinevezésre kerülõ oktató feladata:
– mûvelt tudományterületének megfelelõen elõadások, szemináriumok, konzultációk megtartása, vizsgáztatás,
– tantárgyának folyamatos fejlesztése, és részvétel a tantervek korszerûsítésében,
– adjunktusok és tanársegédek oktatási tevékenységének és a doktoranduszok tudományos munkájának vezetése,
– diplomatervek, szakdolgozatok készítésének szakmai vezetése és a kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása,
– részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK-témák kijelölése és a hallgatók ez irányú munkájának irányítása,
– folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése, és részvétel habilitációs eljárásban,
– tudományos eredményeinek rendszeres publikálása,
– aktív részvétel a tudományos közéletben.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– mesterfokozat (egyetemi végzettség) és szakképzettség,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– tudományos fokozat,
– hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
– aktív részvétel a tudományos közéletben,
– legalább nyolcéves oktatási vagy legalább hároméves oktatói gyakorlat a tudományos fokozat megszerzésétõl szá-
mítva.

A pályázat részei:
– önéletrajz,
– motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelésekkel),
– tudományos munkák jegyzéke,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok
másolata,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megis-
merhetik.

A pályázatot az egyetem rektorának címezve, a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Rektori Titkársá-
gon, 9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. ép. 203.
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.
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A MÛSZAKI TUDOMÁNYI KAR
JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET
Audi Hungária Belsõégésû Motorok Tanszékére
fõfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ oktató feladata:
– mûvelt tudományterületének megfelelõen elõadások, szemináriumok, konzultációk megtartása, vizsgáztatás,
– tantárgyának folyamatos fejlesztése, és részvétel a tantervek korszerûsítésében,
– adjunktusok és tanársegédek oktatási tevékenységének és a doktoranduszok tudományos munkájának vezetése,
– diplomatervek, szakdolgozatok készítésének szakmai vezetése és a kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása,
– részvétel a hallgatói tehetséggondozásban, TMDK-témák kijelölése és a hallgatók ez irányú munkájának irányítása,
– folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése, és részvétel habilitációs eljárásban,
– tudományos eredményeinek rendszeres publikálása,
– aktív részvétel a tudományos közéletben.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– mesterfokozat (egyetemi végzettség) és szakképzettség,
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– tudományos fokozat,
– hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
– aktív részvétel a tudományos közéletben,
– legalább nyolcéves oktatási vagy
– legalább hároméves oktatói gyakorlat a tudományos fokozat megszerzésétõl számítva.

A pályázat részei:
– önéletrajz,
– motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelésekkel),
– tudományos munkák jegyzéke,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok
másolata,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megis-
merhetik.

A pályázatot az egyetem rektorának címezve, a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Rektori Titkársá-
gon, 9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. ép. 203.
A benyújtással egyidejûleg a pályázatot (értelemszerûen a dokumentummásolatok nélkül!) meg kell küldeni az
iro@sze.hu elektronikus postai címre is.

Dr. Szekeres Tamás s. k.,
rektor

A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA KOLLÉGIUMÁNAK
kollégiumi nevelõtanár, igazgató munkakörének betöltésére

Az álláshely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján lett meghirdetve.

A vezetõi megbízás szintje: magasabb vezetõ.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2008. szeptember 1.
A jogviszony idõtartama: határozatlan.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
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A vezetõi megbízás idõtartama: 2008. szeptember 1-jétõl 2013. augusztus 31-ig.
A munkavégzés helye: Magyar Táncmûvészeti Fõiskola Kollégiuma, 1145 Budapest, Amerikai út 100.

A munkakörébe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
– a közoktatásra vonatkozó jogszabályok és a fenntartó elvárásai alapján kialakítja a kollégium sajátos arculatát, biztosít-
ja munkarendjét,
– elkészíti az intézmény mûködési dokumentumait,
– irányítja és ellenõrzi a szakmai, nevelési tevékenységet,
– képviseli a kollégiumot,
– vezeti a nevelõtestületet, gyakorolja a munkáltatói jogkört a nevelõtestület tagjai felett,
– felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelõmunka egészséges és biztonsá-
gos feltételeinek megteremtéséért, valamint a balesetek megelõzéséért,
– irányítja az intézményi adminisztrációs és adatszolgáltatási feladatokat,
– pályázik és szorgalmazza a pályázatokon való részvételt külsõ erõforrások bevonása érdekében.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: az intézmény speciális helyzete és az ott folyó nevelõmunka sajátosságai miatt pályázatot csak az in-
tézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló, egyetemi végzettségû pedagógusok nyújthatnak be, akik legalább tíz-
éves szakmai gyakorlattal, továbbá legalább 5 év vezetõi tapasztalattal rendelkeznek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– vezetõi program,
– a képzettséget tanúsító okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézményi sza-
bályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázó a vezetõi programjában térjen ki arra, hogy az iskolai és kollégiumi étkeztetés szervezését és felügyeletét a je-
lenlegi intézményi gyakorlathoz képest milyen változásokkal tartja célszerûnek ellátni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 30.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola címére történõ meg-
küldésével, 1145 Budapest, Columbus u. 87–89.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.

Dr. Bolvári-Takács Gábor s. k.,
rektorhelyettes

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
pályázatot hirdet az
EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBA (4400 Nyíregyháza)
matematika–informatika szakos tanári megbízás ellátására

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes, részletes szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi),
– matematika–informatika szakos egyetemi végzettséget igazoló okmányok másolatát,
– korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.

A pályázatot elnyert tanári kinevezésre 2008. szeptember 1. napjától kerül sor, határozott idõre. A pályázat elbírálásának
határideje: 2008. május 30.
Bérezés a Kjt. szerint.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b címre kérem
megküldeni a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
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ének-zene–bármely szakos tanári megbízás ellátására

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes, részletes szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi),
– ének-zene–bármely szakos tanári végzettséget igazoló okmányok másolatát,
– korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.

A pályázatot elnyert tanári kinevezésre 2008. szeptember 1. napjától kerül sor, határozott idõre. A pályázat elbírálásának
határideje: 2008. május 30.
Bérezés a Kjt. szerint.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b címre kérem
megküldeni a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

olasz–bármely szakos tanári megbízás ellátására

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes, részletes szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi),
– olasz–bármely szakos egyetemi/fõiskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
– korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.

A pályázatot elnyert tanári kinevezésre 2008. szeptember 1. napjától kerül sor, határozott idõre. A pályázat elbírálásának
határideje: 2008. május 30.
Bérezés a Kjt. szerint.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b címre kérem
megküldeni a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

két napközis foglalkozást tartó pedagógusi megbízás ellátására

A pályázathoz csatolni kell:
– fényképes, részletes szakmai önéletrajzot,
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi),
– tanítói oklevél másolatát,
– korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.

A pályázatot elnyert tanári kinevezésre 2008. szeptember 1. napjától kerül sor, határozott idõre. A pályázat elbírálásának
határideje: 2008. május 26.
Bérezés a Kjt. szerint.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b címre kérem
megküldeni a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

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

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Balmazújváros Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4060 Balmazújváros,
Kossuth L. tér 4–5.

Egyesített Óvoda és
Bölcsõde Intézmény
4060 Balmazújváros,
Dózsa Gy. u. 18.

Felsõfokú iskolai v. és
óvodapedagógusi szak-
képzettség, legalább öt
év óvodapedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagógus-

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
60. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a
felsõfokú végzettséget igazoló
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munkakörben fennálló
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a meg-
bízással egyidejûleg pe-
dagógus-munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy közokta-
tás-vezetõi szakvizsga
megléte, vezetõi gya-
korlat.

okirat hiteles másolatát, nyilat-
kozatot arra vonatkozóan, hogy
a pályázat anyagát az eljárásban
részt vevõk megismerhetik, ill.
az abban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati kiírással
összefüggõ közléséhez hozzájá-
rul.
A pályázatot két példányban,
zárt borítékban kell benyújtani.
Pc: Balmazújváros város polgár-
mestere

Bágyogszovát, Bodon-
hely Községek Képvi-
selõ-testületei
9145 Bágyogszovát,
József A. u. 1.

Napközi Otthonos
Óvoda

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga,
vagy közoktatás-veze-
tõi szakképpesítés.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettsége tanúsító oklevelet, okle-
veleket, vagy azok közjegyzõ
által hitelesített másolatát, ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolásokat.
Pc: Bágyogszovát község
polgármestere.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.

Berhida Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
8181 Berhida,
Veszprémi u. 1–3.

Hétszínvirág Óvoda
(részfoglalkozású ma-
gasabb vezetõ)

Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v., legalább öt év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.,
elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. máj. 20.
Pehi: 2008. jún. 26., melyen sze-
mélyes megjelenés is szükséges.
Juttatás: vp. a részfoglalkozás
miatt a 200% 50%-a.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okiratok hiteles
másolatát, a pályázó nyilatkoza-
tát arról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázatot postán vagy szemé-
lyesen egy példányban, zárt bo-
rítékban „Hétszínvirág
Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
Pc: Berhida város polgármestere
f: Berhida Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala.
Tel.: (88) 585-620
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Borsodnádasd Város
ÁMK igazgatója
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.

ÁMK Napközi
Otthonos Óvoda
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 12.

Felsõfokú iskolai (fõis-
kolai, egyetemi szintû)
v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
öt év óvodapedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: kép-
zettséget igazoló okirat vagy an-
nak hiteles másolatát.
A pályázatot „Napközi Otthonos
Óvoda intézményegység-vezetõ”
jelöléssel, zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: ÁMK igazgató

Erzsébet Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
7661 Erzsébet,
Fõ u. 135.

Erzsébeti Gyermekszív
Óvoda

Szakirányú felsõfokú
v., német nemzetiségi
óvodai pedagó-
gus-szakvizsga, élelme-
zésvezetõi v. vagy
annak elvégzésének
vállalása határidõn be-
lül.
Elõny: ha a pályázó
vállalja a helyben lete-
lepedést.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Polgármesteri Hivatal
7661 Erzsébet, Fõ u. 135.
f: Horváth János polgármester
Tel.: (20) 947-8818

Csongrád Kistérség
Egyesített Nevelési
Intézménye
6645 Felgyõ,
Templom u. 1.

Tömörkény István Nap-
közi Otthonos Óvoda
Tagóvoda-vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év óvoda-
pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõt
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc., f: Egyesített Nevelési Intéz-
mény mb. igazgatója
6645 Felgyõ, Templom u. 1.
Tel.: (20) 314-2367

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

Óvodai
tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú szakirányú
óvodapedagógusi v.,
legalább öt év óvodá-
ban szerzett szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben (óvodában)
fennálló határozatlan
idejû alkalmazás.
Elõny: óvodavezetõi
szakvizsga, óvodában
szerzett vezetõi gyak.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat megjelenésétõl
számított 60 napon belüli igaz-
gatótanácsi ülés.
Juttatások: jogszabály, ill. fenn-
tartói döntés alapján.
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Általános Mûvelõdési
Központ
5746 Kunágota,
Rákóczi F. u. 11.

ÁMK 1. Számú
Óvodája
5746 Kunágota

ÁMK 2. Számú
Óvodája
5746 Kunágota

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 15.

Kunpeszér Községi Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
6096 Kunpeszér,
Béke u. 8.

Napközi Otthonos
Óvoda
6096 Kunpeszér,
Arany J. u. 1.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus szakképesítés,
legalább öt év szgy.,
nevelési intézményben
óvodapedagógus-mun-
kakörben fennálló hatá-
rozatlan idõre szóló
munkaviszony.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 26.
Juttatás: vp., tp.
Pc., f: Kunpeszér község polgár-
mestere.
Tel.: (76) 373-042
A képviselõ-testület megbízza a
jegyzõt a pályázati eljárás elõké-
szítésével és a lebonyolítással
kapcsolatos feladat ellátásra.

Letenye Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
8868 Letenye,
Kossuth L. u. 10.

Városi Óvoda
8868 Letenye,
Bajcsy-Zs. u. 2.

Óvodapedagógusi v., öt
év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.
Elõnyt jelenthet: idegen
nyelv középfokú isme-
rete, vezetõi gyakorlat
logopédusi v., felhasz-
nálói szintû számítógé-
pes ismeret.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pehi: a jogszabályban meghatá-
rozott véleményezési határidõk
betartásával a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzõ-
könyvek beérkezését, ill. a Hu-
mán és Ügyrendi Bizottság
ülését követõ testületi ülés.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: a
szakirányú felsõfokú végzettsé-
get igazoló hiteles oklevél máso-
latot, a pályázó önéletrajzát, ami
tartalmazza eddigi munkahe-
lyeit.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc. f: Letenye város polgármes-
tere
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.
Tel.: (93) 544-970

Létavértes Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
4281 Létavértes,
Kossuth u. 4.

Létavértes Város Nap-
közi Otthonos Óvoda

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., pedagó-
gus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség, legalább öt
év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ soron következõ
képviselõ-testületi ülésen kerül
sor.
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A pályázathoz csatolni kell: a
képzettséget igazoló okirat hite-
les másolatát, adatvédelmi nyi-
latkozatot.
A pályázatot zárt borítékban
„Létavértes Város Napközi Ott-
honos Önálló Óvoda intézmény-
vezetõi pályázat” megjelöléssel
írásban kell benyújtani.
Pc: Menyhárt Károly polgármes-
ter.
f: dr. Gál Zsuzsa aljegyzõ
Tel.: (52) 585-068

Magyarbán-
hegyes-Nagykamarás
Általános Iskola és
Óvoda
Magyarbánhegyes,
Kossuth L. u. 58.

Óvoda
5751
Nagykamarás,
Ady E. u. 9.

Szakirányú felsõfokú
v., nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idejû alkalmazás, leg-
alább öt év óvodapeda-
gógusi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
60. nap.
Juttatás: vp., tp., étkh.
Pc: Arany János Általános Iskola
5751 Nagykamarás, Ady E. u. 1.
Kalmár Mihály igazgató.
A pályázatot egy példányban
zárt borítékban kell benyújtani.

Magyarnándori Általá-
nos Iskola és Óvoda
2694 Magyarnándor,
Iskola út 1.
Tel.: (35) 572-009

Csemetekert Tagóvoda
Cserháthaláp,
Fõ út 1.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pc: Szána Gábor igazgató

Mogyoród Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2146 Mogyoród,
Dózsa Gy. u. 40.

Önkormányzati Óvoda Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., minimum öt
éves szgy.
Vezetõ óvodapedagó-
gus szakirányú szak-
képzettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A vezetõt a képviselõ-testület
nevezi ki.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget, szakkép-
zettséget igazoló iratokat, a pá-
lyázó nyilatkozatát arról, hogy a
pályázat tartalmát harmadik sze-
mély is megismerheti.
Pc: Mogyoród Nagyközség
Polgármesteri Hivatalának
Titkársága
2146 Mogyoród,
Dózsa Gy. u. 40.
f: Babicz László polgármester
Tel.: (28) 540-716
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Móri Többcélú Kistér-
ségi Társulás Társulási
Tanácsa
8060 Mór,
Szent István tér 2.

Zengõ Óvoda
8053 Bodajk,
Bányát ltp. 15.
Óvodavezetõ, aki gesz-
tor intézményvezetõje-
ként ellátja a Zengõ
Óvoda és tagintézmé-
nyei tekintetében a ve-
zetõi feladatokat.

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., és szakkép-
zettség, legalább öt év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
Társulási Tanács ülése.
A pályázathoz csatolni kell:
3 hónapnál nem régebbi b., vagy
a feladóvevényt, nyilatkozatot,
hogy a pályázatnak zárt vagy
nyílt ülésen való elbírálását kéri.
A pályázatot két példányban,
írásban, zárt borítékban „Intéz-
ményvezetõi pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Móri Kistérségi Iroda
8060 Mór, Szent István tér 2.

Mórahalom Város Kép-
viselõ-testülete
6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 2.

Napközi Otthonos
Óvoda
Mórahalom

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 10 éves
szgy.
Szakvizsga további fel-
tétel: mórahalmi lakó-
hely, legalább 10 éves
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat megjelenésétõl
számított 60. nap.
Juttatás: magasabb vp.

Nagykáta Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
2761 Nagykáta,
Dózsa Gy. u. 2.

Hancurka Napközi
Otthonos Óvoda
2760 Nagykáta,
Dózsa Gy. u. 24.

Hétszínvirág Napközi
Otthonos Óvoda
2760 Nagykáta,
Somogyi B. u. 1.

Kisherceg Napközi
Otthonos Óvoda
2760 Nagykáta,
Vásártér u. 1.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év óvo-
dapedagógus-munka-
körben eltöltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napot követõ
elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: rész-
letes szakmai ön., iskolai végzett-
séget és szakképzettséget,
amennyiben van: tudományos fo-
kozatot, állami nyelvvizsgát iga-
zoló okirat másolatát,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó
hozzájárul, hogy pályázatát az el-
járásban részt vevõk megismerjék.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc: Tarnavölgyiné
dr. Tényi Ágnes Nagykáta város
önkormányzat jegyzõje

Tápszentmiklós Község
Önkormányzata
9094 Tápszentmiklós,
Fõ út 146.

Napközi Otthonos
Óvoda

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
Pc., f: Kovács József
Tápszentmiklós polgármestere
9094 Tápszentmiklós,
Fõ út 146.
Tel.: (96) 554-019,
(30) 300-3455
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Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Balmazújváros Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4060 Balmazújváros,
Móricz Zs. u. 1–3.

Bocskai István és
Kalmár Zoltán Egyesí-
tett Általános Iskola
4060 Balmazújváros,
Móricz Zs. u. 1–3.

Felsõfokú (egyetemi,
fõiskolai) szakirányú v.,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy közokta-
tás-vezetõi szakvizsga
megléte, vezetõi gya-
korlat.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
60. nap.
A pályázathoz csatolni kell: a
felsõfokú végzettséget igazoló
okirat hiteles másolatát, nyilat-
kozatot arra vonatkozóan, hogy
a pályázat anyagát az eljárásban
részt vevõk megismerhetik, ill.
az abban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati kiírással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul.
A pályázatot két példányban,
zárt borítékban kell benyújtani.
Pc: Balmazújváros város polgár-
mestere

Berhida Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
8181 Berhida,
Veszprémi u. 1–3.

Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
(részfoglalkozású
magasabb vezetõ)

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pbhi: 2008. máj. 20.
Pehi: 2008. jún. 26., melyen sze-
mélyes megjelenés szükséges.
Juttatás: vp: részfoglalkozás mi-
att a 200% 50%-a.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okiratok hiteles
másolatát, a pályázó nyilatkoza-
tát arról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázatot postán vagy szemé-
lyesen vagy példányban, zárt bo-
rítékban „Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény ve-
zetõi pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc: Berhida város polgármestere
f: Berhida Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Tel.: (88) 585-620
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ELTE TÓFK Gyakorló
Általános Iskola és
Középiskola

Igazgató
Az igazgató feladatai a
nevelõtestület vezetése,
a nevelõ és oktató mun-
ka irányítása és ellenõr-
zése, a nevelõtestület
jogkörébe tatozó dönté-
sek elõkészítése és vég-
rehajtásuk szakszerû
megszervezése, ill. el-
lenõrzése, a költségve-
tés alapján a személyi
és tárgyi feltételek biz-
tosítása, az érdekképvi-
seleti szervekkel és a
diákönkormányzattal
való együttmûködés, a
gyermek- és ifjúságvé-
delmi munka irányítása,
a tanulóbaleset megelõ-
zésével kapcsolatos te-
vékenység irányítása.
A közoktatási
intézmény vezetõje
képviseli az intézményt.

Egyetemi v. és legalább
tízéves szgy., melybõl
legalább öt év a peda-
gógusjelöltek gyakorlati
képzési tevékenységé-
hez is kapcsolódik.
Tudományos fokozat,
vagy jelentõs pedagó-
gusi (szakmai, tan-
könyvírói,
programkészítõi stb.)
tevékenység.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás legalább öt, legfel-
jebb 10 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 90 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképzettséget, tudományos
fokozatot, idegennyelv-ismeretet
igazoló oklevél hiteles másola-
tát.
Pc: ELTE Fõtitkársága Budapest
V., Szerb u. 21–23.
1364 Budapest, Pf. 109

Magyarlak Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9962 Csörötnek,
Vasúti út 5.

Magyarlak–Csörötnek
Általános Iskola és
Óvoda
9963 Magyarlak,
Kossuth u. 236.

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógus
v., öt éves szgy., peda-
gógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: megjelenéstõl számított
90. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.
A pályázatot „Igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel kell benyúj-
tani.
Pc: Magyarlak község polgár-
mestere Csörötnek–Magyar-
lak–Kondorfa Körjegyzõség
9962 Csörötnek, Vasúti u. 5.
F: tel.: (94) 541-000,
(94) 541-022

Fáy András Református
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény

Gazdasági vezetõ Szakirányú felsõfokú v. Jelentkezés: Tasi Kálmán
igazgatónál
Tel.: (29) 433-554
e-mail: iskola@gomba.hu
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Gyulaháza Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4545 Gyulaháza,
Petõfi u. 45.

Dr. Kozma Pál Általá-
nos Iskola és Életfa
Óvoda
Gyulaháza-Nyírtass
4545 Gyulaháza,
Petõfi u. 62.

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

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-
testületi ülés.
Juttatás: vp: 300%
A pályázathoz mellékelni kell: a
végzettséget tanúsító eredeti ok-
levelet vagy annak közjegyzõ ál-
tal hitelesített másolatát, korábbi
munkaviszonyra vonatkozó iga-
zolásokat.
Pc: Gyulaháza Község Önkor-
mányzatának polgármestere
4545 Gyulaháza, Petõfi u. 45.
A pályázatot zárt borítékban
postai úton ajánlott küldemény-
ként vagy személyesen „Intéz-
ményvezetõi pályázat dr. Kozma
Pál Általános Iskola és Életfa
Óvoda” megjelöléssel kell be-
nyújtani.

Hajdúdorog Város
Önkormányzata
4087 Hajdúdorog,
Tokaji út 4.

2. Számú Általános
Iskola
4087 Hajdúdorog,
Nánási út 11.

Szakirányú gyógypeda-
gógiai v., öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejének
lejártát követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: a
végzettséget igazoló oklevél hi-
telesített másolatát.
A pályázatot egy eredeti és egy
másolati példányban zárt borí-
tékban „Vezetõi pályázat” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
f: Hajdúdorog Városi Polgár-
mesteri Hivatal Titkársága
Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyzõ
Tel.: (52) 572-135

Hosszúpályi Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4274 Hosszúpályi,
Szabadság tér 30.

Irinyi József Általános
Iskola
4274 Hosszúpályi,
Szabadság tér 30.
A vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
Székhelyintézmény és
tagintézmények vezeté-
se, általános iskolai ma-
gasabb vezetõi
feladatainak ellátása.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a nevelõ-testületi vélemé-
nyezési határidõ lejárta utáni
30. napot követõ elsõ képvi-
selõ-testületi ülés idõpontja.
Pc: Hosszúpályi Nagyközség
Önkormányzat polgármestere
4274 Hosszúpályi, Szabadság
tér 30.
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Az intézmény tagintéz-
ményei:
Hosszúpályi Irinyi
József Általános Iskola
Hajdúbagosi Tagintéz-
ménye
4273 Hajdúbagos,
Iskola u. 18.

Hosszúpályi Irinyi
József Általános Iskola
Monostorpályi
Tagintézménye
4275 Monostorpályi,
Landler tér 5.

A pályázatot zárt borítékban
„Iskolaigazgatói pályázat” meg-
jelöléssel személyesen vagy pos-
tai úton kell benyújtani.
f: Berényi András polgármester
Tel.: (52) 598-413

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

Általános iskolai
tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
szakirányú képzettség,
legalább öt év közokta-
tási intézményben szer-
zett szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben fennálló hatá-
rozatlan idejû
alkalmazás.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi képesítés, nevelési,
oktatási intézményben
szerzett vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a pályázat megjelenésétõl
számított 60 napon belüli igaz-
gatótanácsi ülés.
Juttatások: jogszabály, ill. fenn-
tartói döntés alapján.

Letenye Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
8868 Letenye,
Kossuth L. u. 10.

Andrássy Gyula
Általános Iskola
8868 Letenye,
Bajcsy-Zs. u. 2.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.
Elõnyt jelenthet: idegen
nyelv középfokú isme-
rete, vezetõi gyakorlat,
felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeret, gép-
jármû-vezetõi engedély.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a jogszabályban meghatá-
rozott véleményezési határidõk
betartásával a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzõ-
könyvek beérkezését, ill. a Hu-
mán és Ügyrendi Bizottság
ülését követõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázathoz csatolni kell: a
szakirányú felsõfokú végzettsé-
get igazoló hiteles oklevélmáso-
lat, a pályázó eddigi
munkahelyeit.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc., f: Letenye város polgármes-
tere
8868 Letenye, Kossuth L. u. 10.
Tel.: (93) 544-970
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Móri Többcélú Kistér-
ségi Tárulás
8060 Mór,
Szent István tér 2.

Radnóti Miklós
Általános Iskola
8060 Mór,
Szent István tér 9.
igazgató, aki gesztor in-
tézmény vezetõjeként
ellátja a Radnóti Miklós
Általános Iskola és tag-
intézményei tekinteté-
ben a vezetõi
feladatokat.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, német
nyelv ismerete.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
Társulási Tanács ülése.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
3 hónapnál nem régebbi b., vagy
a feladóvevényt, nyilatkozatot,
hogy a pályázatnak zárt vagy
nyílt ülésen való elbírálását kéri.
A pályázatot két példányban,
írásban, zárt borítékban „Intéz-
ményvezetõi pályázat” megjelö-
léssel kell benyújtani.
Pc: Móri Kistérségi Iroda
8060 Mór, Szent István tér 2.

Nagyréde Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3214 Nagyréde,
Fõ út 4.

Szent Imre Általános
Iskola, Könyvtár és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
3214 Nagyréde,
Fõ út 10–12.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt éves
szgy., elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. júl. 16.
A megbízás 2013. júl. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozat, amelyben a pályázó
hozzájárul, hogy a pályázat elbí-
rálásában közremûködõk a pá-
lyázatba betekintsenek.
Pc: Balázs József Községi Ön-
kormányzat polgármestere
3214 Nagyréde, Fõ út 4.
A pályázatot „Igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel kell benyúj-
tani.
f: (37) 373-011

Petneháza Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4542 Petneháza,
Magyar u. 2.

Petneházy Dávid
Általános Iskola és
Intézményei

Felsõfokú iskolapeda-
gógiai képesítés, öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., köz-
oktatás-vezetõi
szakvizsga.
Elõny: két év iskolave-
zetõi gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolásokat.
Pc., f: Németh Zoltán, Petneháza
Község Polgármesteri Hivatalá-
nak jegyzõje
4542 Petneháza, Magyar u. 2.
f: Németh Zoltán jegyzõ,
valamint Tóth Istvánné
polgármester.
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Szécsény Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3170 Szécsény,
Rákóczi út 84.

II. Rákóczi Ferenc Böl-
csõde, Óvoda, Általá-
nos Iskola, Gimnázium
és Szakközépiskola
3170 Szécsény,
Rákóczi út 90.
Munkakörbe tartozó lé-
nyeges feladatok: az in-
tézményvezetõ felelõs
az intézményben a
gyermekek bölcsõdei és
óvodai neveléséért, a
tanulók oktatásának-ne-
velésének megszervezé-
séért, az intézmény
mûködéséért, a szemé-
lyi, tárgyi és anyagi fel-
tételek biztosításáért,
irányításáért.

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

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
képviselõ-testületi ülésen kerül
sor. A pályázat kiírója fenntartja
a jogot, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítja.
Ez esetben 90 napon belül új pá-
lyázatot ír ki.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget tanúsító ok-
iratok közjegyzõ által hitelesített
másolatát, eddigi munkaviszo-
nyokról, a szakmai gyakorlatról
szóló igazolásokat, nyilatkoza-
tot, hogy a pályázatának zárt
vagy nyílt ülésen történõ tárgya-
lását kéri, nyilatkozatot, amely-
ben hozzájárul, hogy a
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
5. § (10) bekezdésében kialakí-
tásához a pályázat tartalmát
megismerhetik.
A pályázatot három példányban,
zárt borítékban „Intézményveze-
tõi pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Szécsény város polgármeste-
re (32) 370-199, (32) 370-566

Pályázati felhívás
pedagógus állások betöltésére

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

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

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

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

meg.
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Rövidítések:

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

Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Hétszínvirág Óvoda
1118 Budapest,
Dayka Gábor út 4/b

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a határidõ lejárta után tíz
nap.
Juttatás: ill. a közalkalmazotti
besorolás szerint F/1-F/4.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön., diploma hiteles
másolata.
A pályázatot személyesen kell
benyújtani.

Csongrádi Kistérség
Egyesített Nevelési
Intézménye
6645 Felgyõ,
Templom u. 1.

Felgyõ Napközi Ottho-
nos Óvoda
Dajka

8. Általános Iskola.
Elõny: dajka-szakképe-
sítés vagy szakirányú
középfokú képesítés,
gyermekszeretõ maga-
tartás, jó szintû önálló
munkavégzés.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Részmunkaidõben napi 4 órá-
ban.
A megbízás 2010. júl. 31-ig,
két évre szól.
A meghosszabbítás lehetõsége
fennáll.
Pehi: a formai és szakmai felté-
teleknek megfelelõ pályázattal
rendelkezõ pályázók meghallga-
tásra kerülnek. A személyes el-
beszélgetésen nyújtott
teljesítmény alapján születik a
döntés.
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A pályázatot két példányban kell
benyújtani.
Pc: Egyesített Nevelési Intéz-
mény mb. igazgatója
6645 Felgyõ, Templom u. 1.
f: Csongrádi Kistérségi Egyesí-
tett Nevelési Intézmény mb.
igazgató.
Tel.: (20) 314-2367

Általános Mûvelõdési
Központ
5746 Kunágota,
Rákóczi u. 11.
Kastély Óvoda
3214 Nagyréde,
Óvoda út 7.
Tel.: (37) 373-016

ÁMK 1. Sz. Óvodája
5746 Kunágota
Óvodapedagógus

Fõiskolai v.
Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: megjelenéstõl számított
50. nap.

Tanító, tanár

Fodor József Szakkép-
zõ Iskola és Gimnázium
1214 Budapest,
Tejút u. 12.

2 fõ informatika–bár-
mely szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.

Kiss Zenede Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
1028 Budapest,
Hidegkúti út 167.
Tel./fax: 274-7549,
376-8886
E-mail: zenede@t-onli-
ne.hu

Zongoratanár (félállás)
gitártanár (félállás)
ütõtanár (egész állás)
fuvolatanár (egész
állás)
szolfézstanár (egész
állás)
klarinéttanár (félállás)
néptánctanár (nõ,
félállás)

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. jún. 15-ig.

Tátra Téri Általános
Iskola
1204 Budapest,
Tátra tér 1.

Technika–bármely,
német–bármely,
matematika–bármely
szakos tanár (teljes
munkaidõben, határo-
zatlan idõre)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. aug. 1.
A pályázatot postai úton az isko-
la címére vagy a tatrater@free-
mail.hu e-mail címre kérjük
benyújtani

Közös Fenntartású
Általános Iskola
8474 Csabrendek,
Kossuth u. 14.
Tel.: (87) 453-054

Magyar szakos tanár Fõiskolai v.
Elõny: ének, német, ta-
nító szak

ÁEI: 2008. aug. 16.
Juttatás: szl., étkh.

1186 OKTATÁSI KÖZLÖNY 12. szám



1. 2. 3. 4.

Kincsõ Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
6913 Csanádpalota,
Sirály u. 6.
Tel.: (62) 555-354
Fax: (62) 555-355
E-mail: kincsoalapit-
vany@freemail.hu

4 fõ rajztanár
határozott, határozatlan
idejû, óraadói, fõállás,
félállás

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Kincsõ Alapítvány
6725 Szeged,
Bokor u. 10.
Boneczné Bak Anikó

Mátyás Király Általá-
nos Iskola és Községi
Könyvtár
8041 Csór,
Fõ tér 1.

Matematika–kémia
vagy matematika–bár-
mely szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás határozatlan idõre
szól, mely a három hónap próba-
idõ megállapítását tartalmazza.
Juttatás: étkh., utazásikölt-
ség-hozzájárulás.
Pc: Kissné Sperg Valéria intéz-
ményvezetõ
Tel.: (22) 599-551

Általános Mûvelõdési
Központ
3561 Felsõzsolca,
Szent István út 2.

ÁMK Általános Ma-
gyar–Angol Két Tanítá-
si Nyelvû Iskolája és
Szakmai Szolgáltatója
2 fõ angol–bármely sza-
kos tanár
(határozatlan idõre)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 21.
Pehi: 2008. jún. 15.
Juttatás: étkh.
Pc: Figeczki Lászlóné
ÁMK igazgató
Tel.: (46) 584-225

Vocational Academy
Kéttannyelvû Szak-
középiskola
9027 Gyõr,
Puskás T. u. 8.
Tel.: (96) 511-100
E-mail: academy@vo-
cational.hu

Angolnyelv-tanár

matematikatanár

Egyetemi, nyelvtanári
v.

egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Juttatás: szsz.
Pc: Molnár Melinda igazgató

Dr. Molnár István Óvo-
da, Általános és Speciá-
lis Szakiskola,
Kollégium és Gyermek-
otthon
4220 Hajdúböször-
mény,
Radnóti M. u. 5.

Gyógypedagógus (au-
tista tagozat) (a megbí-
zás határozott idõre,
teljes munkaidõs kine-
vezésre szól)

gyógypedagógus (szak-
iskolai) (a megbízás ha-
tározatlan idõre,
részmunkaidõben, heti
14 órára szól)
fejlesztõpedagógus
(a megbízás határozat-
lan idõre, teljes munka-
idõre szól)

Szakirányú fõiskolai v.,
3–5 éves szakmai ta-
pasztalat

gyógypedagógiai fõis-
kolai v., 3–5 éves szak-
mai tapasztalat

Tel.: (52) 561-847
Fax: (52) 561-850
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Hajósi Társult Általá-
nos Iskola és Óvoda
igazgatója
6344 Hajós,
Jókai u. 4.

Hajósi Általános Iskola
6344 Hajós,
Jókai u. 4.
1 fõ testnevelés tanítá-
sára az alsó és felsõ ta-
gozaton

Tanító–testnevelése
spec. koll.
testnevelés tanári (fõis-
kolai) v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.

Tóth Menyhért Tag-
iskola és Könyvtár
6343 Miske,
Templom tér 16.
testnevelõ tanár
testnevelés tanítása az
általános iskola felsõ ta-
gozatán

testnevelés szakon szer-
zett fõiskolai vagy
egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Batthyány Lajos ÁMK
Zeneiskolai Intézmény-
egység
9545 Jánosháza,
Sümegi u. 26.
Tel./fax: (95) 451-128

Félállású gitár szakos
tanár

félállású rézfúvós–szol-
fézs szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. jún. 13.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
E-mail: jhazazeneisk@mail.glo-
bonet.hu

Alapfokú Mûvészeti
Iskola
9241 Jánossomorja,
Óvári út 1.

Zongoratanár
egész vagy félállásban

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: étkezési csekk.
E-mail: zeneiskola@janosso-
morja.hu
Web: www.janossomorja.hu/ze-
neiskola
Tel.: (96) 565-907

Jókai Mór Gimnázium,
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
3700 Kazincbarcika,
Herbolyai út 1.
Tel.: (48) 312-533

Magyar–angol szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkezés, nõtanár részére
szf.

Szent István Általános
Iskola
8124 Káloz,
Szent István tér 9.
Tel./fax: (25) 496-013

Testnevelés–technika
vagy testnevelés–bár-
mely szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. jún. 30.
Juttatás: szl.
f: Tel.: (25) 496-013

Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Ipari Szakmunkásképzõ
és Szakiskolája
2900 Komárom,
Táncsics Mihály u. 73.

Gépész mérnöktanár,
gépész szakoktató,
villamosipari szak-
oktató,
fodrász szakoktató,
szobafestõ szakoktató,
építész mérnöktanár

Felsõfokú v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc: Berczellyné Nagy Marianna
igazgató
Tel.: (34) 344-105
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Nyíregyházi Evangéli-
kus Kossuth Lajos
Gimnázium
4400 Nyíregyháza,
Szent István út 17–19.
Tel.: (42) 410-032,
(20) 824-6246

Angol–bármely szakos
tanár

földrajz–bármely
szakos tanár

testnevelés–bármely
szakos tanár

rajz–bármely szakos
tanár

francia–bármely szakos
tanár

matematika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. máj. 20.
Jelentkezés írásban.
Pc: iskolaigazgató.

Deák Ferenc kereske-
delmi és Vendéglátó-
ipari Szakképzõ Iskola
8000 Székesfehérvár,
Károly János u. 32.

Vendéglátó szakelmélet
szakos tanár

szakás szakoktató

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Pbhi: 2008. máj. 19.
Pehi: 2008. jún. 15.
Juttatás: étkh.
Pc: Schmidt Flórián igazgató

matematika–számítás-
technika szakos tanár

magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanár

szakirányú egyetemi v.
Elõny: mûvelõdésszer-
vezõi, közoktatás-veze-
tõi v., ECDL-vizsga

Fellner Jakab Általános
Iskola és Szakközép-
iskola és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Sárberek

Mûszaki tanár gépészeti
szakmacsoport tanításá-
hoz

mûszaki oktató vasipa-
ri, gépészeti szakma-
csoport szakmai
oktatásához

mûszaki oktató villa-
mosipari szakmacsoport
szakmai oktatásához

vasipari tanmûhelyve-
zetõi munkakör betölté-
sére

mûszaki tanár

építõipari szakoktató

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

középfokú v.
Elõny: fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. máj. 15.
Pehi: 2008. jún. 15.
Juttatás: étkh.
Pc: igazgató
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Teleki-Wattay Mûvé-
szeti Iskola
2013 Pomáz,
Templom tér 3.

Gitártanár
(gyesre menõ tanár
helyettesítésére)

ÁEI: azonnal.
Elõreláthatólag 2011. jún. 30-ig.
Tel.: (26) 525-330
E-mail: teleki.wattay@pomaz.hu

Öveges József Általá-
nos Mûvelõdési
Központ
8900 Zalaegerszeg,
Iskola u. 1.
Tel.: (92) 596-693

Testnevelés–technika
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. máj. 31.
Pehi: 2008. jún. 15.
Pc: Domján István igazgató

Egyéb vezetõi állások

Balmazújváros Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 4–5.

Veres Péter Általános
Mûvelõdési Központ és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 18.

Felsõfokú (egyetemi,
fõiskolai) v., zeneisko-
lai tanári vagy egyéb
mûvészeti (tánc, dráma)
vagy közmûvelõdési
szak, legalább öt év
közmûvelõdési vagy
zeneiskolai tanári mun-
kakörben szerzett szgy.,
a nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
60. nap.
A pályázathoz csatolni kell: fel-
sõfokú végzettséget igazoló ok-
irat hiteles másolatát,
nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázat anyagát az eljá-
rásban részt vevõk megismerhe-
tik, ill. az abban foglalt
személyes adatainak a pályázati
kiírással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázatot két példányban,
zárt borítékban kell benyújtani.
Pc: Balmazújváros város polgár-
mestere

Borsodnádasd Város
ÁMK
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.

ÁMK Közösségi Ház és
Könyvtár
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.

Felsõfokú iskolai (fõis-
kolai, egyetemi szintû)
v. és szakképzettség, öt
év közmûvelõdési mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázatbenyújtás határ-
idejét követõ 30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: kép-
zettséget igazoló okirat vagy an-
nak hiteles másolatát. A
pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: ÁMK igazgatója
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Csorna Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9300 Csorna,
Szent István tér 22.

Ha a kinevezés jogát a
fenntartó gyakorolja, az
az intézmény, ahol a
munkavégzésre sor kerül:
Szociális és Gyermek-
jóléti Központ
9300 Csorna,
Szent István tér 17.
Az a szervezeti egység,
ahol a munkakört be
kell tölteni:
Szociális és Gyermek-
jóléti Központ Városi
Bölcsõde
A munkakör megneve-
zése:
bölcsõdevezetõ, az in-
tézmény vezetésére
vonatkozó magasabb
vezetõi megbízással
A munkakörhöz kap-
csolódó esetleges veze-
tõi megbízás
megnevezése:
intézményvezetõ
A vezetõi megbízás
szintje:
magasabb vezetõ
A munkavégzés helye:
9300 Csorna,
Szent István tér 17.
A munkakörbe tartozó,
illetve a vezetõi megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok felsorolása:
az intézmény vezetõi
feladatainak ellátása,
munkáltatói feladatok
ellátása, az intézmény
által ellátott étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
idõsek nappali ellátása,
családsegítés, gyermek-
jóléti szolgálat és böl-
csõdei ellátás feladatok
szervezése, az intéz-
mény alapító okiratában
meghatározott alap- és
kiegészítõ tevékenysé-
gek ellátásának biztosí-
tása, az intézmény
szakmai programjában

Felsõfokú szociális alap-
végzettség (általános
szociális munkás, szociá-
lis munkás, szociális
szervezõi, szociálpoliti-
kus, szociálpedagógus)
és az alábbi végzettségek
valamelyike: bölcsõdei
szakgondozó, csecsemõ-
és kisgyermek-gondozó,
csecsemõ- és kisgyer-
meknevelõ-, -gondozó,
csecsemõ- és gyermek-
gondozó.
Legalább öt év felsõfo-
kú v., vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás az egészségügyi
ellátás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre, teljes munkaidõben szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
való megjelenést követõ 30. nap.
A jogviszony idõtartama: határo-
zatlan.
A pályázat benyújtásának felté-
tele, hogy azt legkésõbb a
benyújtási határidõ alapján pos-
tára adják.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60. nap.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatokat elõkészítõ
bizottság véleményezi, amely a
kiírt feltételeknek megfelelõ pá-
lyázókat személyesen meghall-
gatja. Az elõkészítõ bizottság,
valamint Csorna Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete
Szociális és Egészségügyi Bi-
zottságának véleményezését kö-
vetõen a képviselõ-testület dönt.
A pályázathoz csatolni kell: va-
gyonnyilatkozat, nyilatkozat ar-
ról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, a pályá-
zat elbírálásában részt vevõk a
pályázati anyagát megismerhe-
tik, nyilatkozat, amely szerint a
gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, nyilatko-
zat, hogy hozzájárul-e a pályázat
elbírálására vonatkozó elõter-
jesztésnek a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság, ill. a
képviselõ-testület nyilvános ülé-
sén történõ tárgyalásához, nyi-
latkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázat elnyerése esetén,
megbízásával egyidejûleg a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló
törvényben elõírt vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
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meghatározott feladatok
végrehajtása és ellenõr-
zése, Városi Bölcsõde
intézményegység szak-
mai vezetése, kapcso-
lattartás a fenntartóval
és a polgármesteri hiva-
tallal, kapcsolattartás az
intézmény ellátási terü-
lete szerinti önkor-
mányzatokkal

A pályázatot postai úton, aján-
lott küldeményként „Szociális és
Gyermekjóléti Központ intéz-
ményvezetõi pályázata” megje-
löléssel kell benyújtani.
Pc., f: dr. Turi György polgár-
mester
9300 Csorna,
Szent István tér 22.
Tel.: (96) 590-112

Bocskai István Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Középiskolai Kollégi-
um, Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.
Tel.: (47) 362-132
Fax: (47) 362-533

Középiskolai kollégium Egyetemen szerzett ta-
nári vagy a Kjt. 17. §-a
szerinti és az intéz-
ményegység típusának
megfelelõ v., legalább
10 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, kollégi-
umban szerzett vezetõi
v., vezetõhelyettesi
gyakorlat, B kategóriá-
jú vezetõi engedély,
számítógép-kezelõi is-
meretek

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: a
szakképzettséget igazoló doku-
mentumok hiteles másolatát, a
pályázatot, az adatvédelmi nyi-
latkozatot és a vezetõi progra-
mot három példányban (egy
eredeti és két másolati) kell be-
nyújtani
Pc: dr. Gál András igazgató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szak-
mai Szolgáltató

Elõny: szakvizsgázott
pszichológus szakképe-
sítés, az intézmény tí-
pusának megfelelõ
legalább öt év szgy.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga vagy annak
folyamatban lévõ meg-
szerzése, „B” kategóriá-
jú vezetõi engedély és
gyakorlat, számító-
gép-kezelõi ismeretek

Simontornya Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
7081 Simontornya,
Szent István király u. 1.

Vak Bottyán Általános
Mûvelõdési Központ
7081 Simontornya,
Hunyadi János u. 15.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig szól.
Pehi: a véleményezési idõ lejár-
tát követõ 30. nap.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc., f: Simontornya város jegyzõje
7081 Simontornya,
Szent István király u. 1.
Tel.: (74) 586-929
Az intézmény megismerhetõsége
tanítási napokon, munkaidõben
biztosított
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Dr. Kettesy Aladár
Általános Iskola és
Kollégium
4032 Debrecen,
Lóverseny u. 3.
Tel.: (52) 485-083

Kollégiumvezetõ Gyógypedagógiai tanár-
képzõ fõiskolán szerzett
látásfogyatékosok peda-
gógiája szakos tanári v.,
legalább öt év, a szak-
képesítésnek megfelelõ
pedagógus-munkakör-
ben eltöltött szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. máj. 30.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc, f: Nagy Dénesné igazgató
Tel.: (52) 485-083

Tótkomlós Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
5940 Tótkomlós,
Fõ út 1.

A J. G. Tajovsky Mû-
velõdési Központ és
Városi Könyvtár, vala-
mint a Városi Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény integrációjával
2008. júl. 1-jétõl meg-
alakítandó
J. G. Tajovsky Általá-
nos Mûvelõdési
Központ

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez elõírt fõis-
kolai szintû, a mûvészeti
tárgyaknak megfelelõ
szakirányú tanári vagy
mûvész szakképzettség,
vagy egyetemi szintû
könyvtári, mûvelõdési és
felnõttképzési menedzser
(népmûvelõ, közmûvelõ-
dési elõadó) szakképzett-
ség, vagy nem szakirá-
nyú egyetemi v. és szak-
képzettségben szerzett
felsõfokú közmûvelõdési
szakember, vagy felsõfo-
kú kulturális menedzser-
szakképesítés, vagy nem
szakirányú egyetemi v.
és felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
vagy fõiskolai szintû
könyvtáros, mûvelõdés-
szervezõ (népmûvelõ,
közmûvelõdési elõadó)
szakképzettség.
Elõny: vezetõi gyakorlat,
idegen nyelv (szlovák
és/vagy angol/német)

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló okiratok hiteles
másolatát, nyilatkozatot, hogy a
pályázó hozzájárul-e ahhoz,
hogy pályázatát a képviselõ-tes-
tület nyílt ülés keretében tárgyal-
ja meg.
A pályázat iránt érdeklõdõk az
intézményeket elõzetes egyezte-
tés alapján meglátogathatják, a
szükséges információkat rendel-
kezésükre bocsátjuk.
Pc: Tótkomlós város polgármes-
tere
A pályázatot egy pld-ban „ÁMK
vezetõi pályázat” megjelöléssel,
zárt borítékban kell benyújtani.
f: dr. Sztakó József polgármester
Tel.: (68) 462-122

Mende Község Önkor-
mányzata
2235 Mende,
Fõ u. 14.

NOKI Általános Mûve-
lõdési Központ
Mende–Úri Intézmény-
fenntartói Társulás
2235 Mende,
Forrás köz 1.

Felsõfokú v., öt év ve-
zetõi gyakorlat, közok-
tatás-vezetõi szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Juttatás: vp. 300%, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Trefák Istvánné polgármester
2235 Mende,
Fõ u. 14.
Tel.: (29) 438-001
f: Fáskerti Tiborné jegyzõ
Tel.: (29) 438-007
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Közlemény

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közleménye

az iskolarendszerû szakképzések 2008. májusi szakmai írásbeli vizsgái központi tételeinek kiadási rendjérõl

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, 2008. májusi vizsgaidõszakban tar-
tandó iskolarendszerû szakmai vizsgák központi írásbeli vizsgaidõpontja a 2007/2008. tanév rendjérõl szóló 19/2007.
(III. 23.) OKM rendeletben foglaltaknak megfelelõen 2008. május 19. 8 óra.
Az írásbeli vizsgák vizsgacsoportonként csomagolt és titkosított központi tételeit az iskolák megbízottai az alábbi idõ-
pontokban vehetik át az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) kijelölt
helyiségében.

Régió (megye) megnevezése Tételátadás idõpontja
Közép-dunántúli régió
(Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye)

2008. május 6., kedd 9–15 óráig
Nyugat-dunántúli régió
(Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye)
Dél-dunántúli régió
(Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye)
Dél-alföldi régió
(Bács-Kiskun megye, Csongrád megye, Békés megye)

2008. május 7., szerda 9–15 óráig
Közép-magyarországi régió
(Budapest, Pest megye)
Észak-magyarországi régió
(Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

2008. május 8., csütörtök 9–15 óráigÉszak-alföldi régió
(Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Az iskolák írásos elõzetes bejelentése szerinti vizsgalétszámra csomagolt és titkosított tételek a fentiekben jelzett napon
és idõpontban az intézmény igazgatója által aláírt és lebélyegzett meghatalmazás ellenében, a személyi igazolvány be-
mutatásával vehetõk át. Az átvevõ az átvételt aláírásával és személyiigazolvány-számának megadásával, dátum és idõ-
pont beírásával igazolja, amellyel egyben kötelezettséget vállal a tételek sértetlen állapotban való leszállítására a megbí-
zó részére. A megbízótól Wayda Imréné képzési igazgatónak címzett írásos [levél, fax: (1) 362-8104 vagy e-mail: way-
da@vkszi.hu) visszajelzést kérünk az átadást követõ 3 napon belül, hogy a megfelelõ tételek sértetlenül, rendben megér-
keztek a felhasználás helyére. Az esetleges problémákat a wayda@vkszi.hu e-mail címen lehet jelezni.

Dr. Nagy Márta s. k.,
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Intézmény-felügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

dékáni tisztsége elnyerésére

A megbízásra kerülõ dékán fõbb feladatai:
– a kar képviselete az egyetemi, a hazai és nemzetközi fórumokon,
– a kari stratégia kialakítása és megvalósításának irányítása,
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– a kari szervezeti egységek, a karon folyó oktatási, tudományos, továbbképzési, szaktanácsadási, gazdálkodási, igazga-
tási, kutatási tevékenység szervezése, irányítása és ellenõrzése,
– a kari személyzeti munka irányítása,
– a kari költségvetés tervezése és az egyetemi költségvetés keretein belül a kar gazdálkodásának irányítása,
– a kari hivatalok irányítása,
– a kar hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása, fejlesztése, irányítása, kapcsolattartás az egyetemi és más szakmai
szervezetekkel,
– munkáltatói jogkör gyakorlása, a jogszabályokban és az egyetemi, valamint kari szabályzatokban meghatározott egyéb
feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása.

A dékáni tisztségre pályázókkal szemben támasztott követelmények:
Pályázatot a kar fõállású, teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott egyetemi tanára és egyete-
mi docense nyújthat be, aki
– a kari oktatásban meghatározó diszciplínát eredményesen mûvel,
– továbbá rendelkezik a karon legalább tízéves oktatói gyakorlattal, felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi és szer-
vezési gyakorlattal, tapasztalattal, tudományterületén hazai és nemzetközi elismertséggel, tudományos fokozattal, leg-
alább egy világnyelv tárgyalási szintû ismeretével, jelentõs publikációs tevékenységgel és
– alkalmas a kar oktatásának, kutatási programjának irányítására, az egyes szervezeti egységek tevékenységének össze-
hangolására.

A dékáni megbízás legfeljebb négy évre szól.

oktatási dékánhelyettesi tisztség betöltésére

A megbízásra kerülõ oktatási dékánhelyettes fõbb feladata:
– a karon folyó oktatási tevékenység irányítása,
– a kari intézeti oktatásfejlesztési terveinek összehangolása, különös tekintettel a kétciklusú képzési rendszerre történõ
áttérésre, és az idegen nyelvû képzési programokra,
– egységes kari oktatási stratégia kidolgozása,
– elõkészíti és folyamatosan felügyeli az oktatási folyamathoz kapcsolódó szabályzatokat, illetve a felsõoktatás szabá-
lyozási környezetének változásait,
– felügyeli továbbá a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott hallgatói ügyek intézését,
– irányítja a kari tanulmányi bizottság, tantervi bizottság, valamint a kreditátviteli bizottság munkáját.

A dékánhelyettesi tisztségre pályázókkal szemben támasztott követelmények:
Az oktatási dékánhelyettesi tisztség betöltésére pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott vezetõ oktatói nyújthatnak be, akik legalább PhD-fokozattal, valamint legalább egy világnyelv elõadói
szintû ismeretével rendelkeznek.
A dékánhelyettesi megbízás legfeljebb 4 évre szól.
A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egye-
tem foglalkoztatási szabályzatában (szervezeti és mûködési szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltéte-
leknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, vezetõi, okta-
tói és tudományos tevékenységére, elért eredményeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvé-
telét, publikációs tevékenységének ismertetését, valamint
– eddigi vezetõi tevékenységének összefoglaló tájékoztatóját,
– motivációt, továbbá a megpályázott magasabb vezetõi tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fejlesztés-
re vonatkozó elképzeléseit, vezetõi munkáját.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok – hi-
telesített – másolatát,
– személyi adatlapot (1 példányban),
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– pályázati adatlapot,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és az
egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázat elbírálása – a törvényi elõírás és a BCE szabályzatai szerint – a pályázat beadási határidejét követõ 90 napon
belül történik. A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának cí-
mezve (az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Köz-
raktár u. 4–6., VI. emelet, 639.).
Továbbá a pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai
címre is – a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentu-
mok, erkölcsi bizonyítvány (másolatai) kivételével – meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-7212) ad, egyéb információ a 482-7123-as telefonszámon kérhetõ.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
pályázatot hirdet a
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
dékáni megbízatása ellátására

A megbízandó dékán – mint önállóan gazdálkodó szervezetiegység-vezetõ – feladata a kar vezetése a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: az Egyetem) Szervezeti Felépítés és Mûködési Rendjében, illetve a
kar szervezeti és mûködési szabályzatában foglalt feladatai ellátásában. E feladatok közül különösen:
– a rektor által átruházott hatáskörben és a rektor által meghatározott körben az Egyetem, valamint a kar képviselete, to-
vábbá a rektor, mint stratégiai vezetõ interperszonális és információs, valamint döntési szerepeinek segítése általában,
– kari ügyekben kötelezettségvállalási és a kar rendelkezésére álló pénzügyi keretek tekintetében az utalványozási jog-
kör gyakorlása az Egyetem gazdálkodási szabályzata szerint,
– a kari humánpolitikai munka irányítása, a Karon foglalkoztatottak felett munkáltatói jogok gyakorlása, kari kitüntetés
adományozása az Egyetem Humánpolitikai Szabályzata szerint;
– a kari szervezeti egységek irányítása és ellenõrzése; a kari tanács üléseinek elõkészítése és az ott hozott határozatok
végrehajtása; a jogszabályokban, az egyetemi szabályzatokban és más egyetemi szabályozásokban megállapított egyéb
feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása.

A megbízás feltétele: a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel – határozatlan idejû, teljes munkaidõs
egyetemi tanári, illetve egyetemi docensi munkakörre szóló kinevezés alapján – fennálló közalkalmazotti jogviszony.
A dékáni megbízásra és javadalmazásra – mint magasabb vezetõi megbízásra – a jogszabályok közül a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, e törvények végrehaj-
tásáról rendelkezõ 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet megfelelõ rendelkezései, valamint az Egyetem szervezeti és mûkö-
dési rendje és humánpolitikai szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belsõ szabályozásai
az irányadóak.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, annak is-
mertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyeri (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét.
A pályázó ismertesse pályázatában a dékáni feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit. Ezen belül különösen, hogy a magasabb vezetõi megbízás ideje alatt a vezetésével mûködõ divízió pénzügyi
eredményének növelését hogyan tervezi elérni.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a részletes vezetõi önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, egyéb ismereteket tanúsító okiratok – munkáltató által – hitelesített másolatát,
– minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az
Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületeken kívül – az egyetemi intranet útján – az Egyetem polgárai harma-
dik személyként megismerhetik, valamint összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetésérõl a pályá-
zat elnyerése esetén.

A pályázato(ka)t a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa és a Rektori Tanács véleményezi, illetve a Kari Tanács
dönt a pályázatok rangsorolásáról. A rektor – a Kari Tanács és a Rektori Tanács véleményének mérlegelésével – dönt a
dékáni megbízás kiadásáról.
A megbízásra 2008. augusztus 1-jei hatállyal kerül sor, amely a pályázónak az Egyetemmel – határozatlan idejû, teljes
munkaidõs egyetemi tanári, illetve egyetemi docensi munkakörre szóló kinevezés alapján – fennálló közalkalmazotti
jogviszonya mellett határozott idejû, legalább három és legfeljebb négy évre szól.
A pályázat(ok) elbírálási határideje: 2008. július 31.
A pályázatokat a közzétételtõl számított 30 napon belül a rekikt@rektori.bme.hu e-mail címre, továbbá 1 eredeti és 1 máso-
lati példányban az alábbi címre kell benyújtani: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Titkárság
1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., Központi épület I. emelet 4.

Dr. Molnár Károly s. k.,
a BME rektora

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet
tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese megbízásra

A pályázóknak meg kell felelnie azon követelményeknek és alkalmasnak kell lenniük azon feladatok ellátására, amelye-
ket a hatályos jogszabályok, az ELTE Szervezeti és Mûködési Szabályzat I. kötete (SzMR), valamint a Kari Tanács által
elfogadott dékáni program a dékánhelyettesek számára meghatároz.
A dékánhelyettes feladata: képviseli a kart a dékán által meghatározott feladatokban az egyetemen és más külsõ szervek
elõtt. Felügyeli és irányítja a kar tudományszervezési és kutatásszervezési tevékenységét. Felügyeli a kar Doktori és Tu-
dományszervezési Hivatalának munkáját, továbbá a kari doktori képzés és eljárás rendjét, illetve a kari habilitációs eljá-
rás rendjét. Összehangolja és irányítja a hazai és nemzetközi kutatási pályázatokkal kapcsolatos kari tevékenységet, be-
leértve az adatszolgáltatást is. Felügyeli és irányítja a kar intézményfejlesztési tervének/stratégiájának kutatásra, tudo-
mányszervezése, innovációra vonatkozó részének kidolgozását, közremûködik végrehajtásában és ellenõrzésében. Fel-
adata a kari minõségbiztosítási és minõségfejlesztési tevékenység megszervezése, irányítása és ellenõrzése.
A dékánhelyettesi megbízásra az ELTE Bölcsészettudományi Kar teljes munkaidõre szóló közalkalmazotti jogviszony-
ban álló egyetemi tanárai, habilitált egyetemi docensei, kivételesen nem habilitált egyetemi docensei pályázhatnak [kari
SzMR 43. § (2) bekezdés].

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyét és beosztását,
– eddigi szakmai és vezetõi munkájának részletes leírását, a jelölt vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és a megvaló-
sításukra vonatkozó elgondolásait.

A pályázókról a kari tanács az ELTE SzMR-nek megfelelõen, a benyújtott pályázatok alapján véleményt nyilvánít. A dé-
kánhelyettest az ELTE BTK dékánja bízza meg [SzMR 123. § (2) bekezdés]. A dékánhelyettesi megbízás legalább há-
rom, legfeljebb öt évre szól, 65 éves korig tölthetõ be [SzMR 123. § (3) bekezdés].
A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az ELTE BTK Dékáni Titkárságának vezetõje, Kóczán András ad, telefon-
szám: (1) 485-5251.
A pályázatokat az ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A I. emelet
142.) kell a megjelenéstõl számított 20 napon belül benyújtani. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidõtõl számított
legkésõbb 60 napon belül megtörténik.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor
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A MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM
Tanárképzõ Tanszéke
pályázatot hirdet
egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a vezetõ oktató, kutató szintnek megfelelõ módon vegyen részt a tanszéken folyó
oktatási, kutatási, fejlesztõi és vezetõi tevékenységekben. Vállaljon vezetõ szerepet az MSc-szintnek megfelelõ képzésre
való átállás akkreditációs elõkészítésében, indításában és magas szintû folytatásában. Módszertani témafelelõsként ve-
gyen részt az egyetem doktori (DLA) képzésében. Vezetõ oktatóként, teoretikusként, alkotóként magas színvonalú mun-
kássággal, többéves tapasztalattal rendelkezzen.

Pályázati feltételek:
– mûvészeti egyetemen (fõiskolán) szerzett szakirányú (tanári) végzettség,
– tudományos fokozat vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj,
– egyetemi habilitáció,
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a megpályázott álláshelyre vonatkozó elképzeléseket (programot) 1-2 oldal terjedelemben,
– szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket,
– a szakirányú (tanári) végzettséget igazoló okiratokat,
– három hónapnál nem régebbi keltezésû hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– mûvészeti díjat adományozó okirat vagy PhD/DLA-oklevél másolatát,
– a habilitációs oklevél másolatát.

Ha felkeltettük érdeklõdését, kérjük, küldje el fényképes pályázatát a jelen pályázati felhívás megjelenésétõl számított
30. napig a következõ címre: Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Rektori Hivatal, 1062 Budapest, Andrássy út 69–71.
Tel.: (1) 342-1738. Fax: (1) 342-1563. E-mail: rektor@mke.hu.
A pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül kerülnek elbírálásra.

Kõnig Frigyes DLA, habil. s. k.,
rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Alkotmányjogi Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az Alkotmányjog elõadása az egységes, osztatlan jogászképzés nappali és leve-
lezõ tagozatán, az igazgatási BA szakon, valamint a szakirányú továbbképzésben, vizsgáztatási feladatok ellátása, vá-
lasztható kurzusok meghirdetése és megtartása, közremûködés a szervezeti egységi kutatásokban, a tananyagok, illetve
tansegédletek elkészítésében, rendszeres publikálás és a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tudományos diákkör tevé-
kenységének fellendítése, a tudományos utánpótlás nevelése.
Pályázhatnak mindazok, akik tudományegyetemen szerzett állam- és jogtudományi oklevéllel, PhD-címmel, 8 évet
meghaladó oktatási gyakorlattal, két világnyelv ismeretével és legalább az egyikbõl középfokú állami nyelvvizsgával,
legalább három, korábban teljesített külföldi tanulmányúttal és kiterjedt publikációs tevékenységgel rendelkeznek.
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Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Közigazgatási jog elõadása az egységes, osztatlan jogászképzés nappali és le-
velezõ tagozatán, az igazgatási BA szakon, valamint a szakirányú továbbképzésben, vizsgáztatási feladatok ellátása, vá-
lasztható kurzusok meghirdetése és megtartása, közremûködés a szervezeti egységi kutatásokban, a tananyagok, illetve
tansegédletek elkészítésében, rendszeres publikálás és a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tudományos diákkör tevé-
kenységének fellendítése, a tudományos utánpótlás nevelése.
Pályázhatnak mindazok, akik tudományegyetemen szerzett állam- és jogtudományi oklevéllel, PhD-címmel, 8 évet
meghaladó oktatási gyakorlattal, két világnyelv ismeretével és legalább az egyikbõl középfokú állami nyelvvizsgával,
legalább három, korábban teljesített külföldi tanulmányúttal és kiterjedt publikációs tevékenységgel rendelkeznek.

Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Munkajog és Társadalombiztosítási jog elõadása az egységes, osztatlan jo-
gászképzés nappali és levelezõ tagozatán, az igazgatási BA szakon, valamint a szakirányú továbbképzésben, vizsgázta-
tási feladatok ellátása, választható kurzusok meghirdetése és megtartása, közremûködés a szervezeti egységi kutatások-
ban, a tananyagok, illetve tansegédletek elkészítésében, rendszeres publikálás és a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tu-
dományos diákkör tevékenységének fellendítése, a tudományos utánpótlás nevelése.
Pályázhatnak mindazok, akik tudományegyetemen szerzett állam- és jogtudományi oklevéllel, PhD-címmel, 8 évet
meghaladó oktatási gyakorlattal, két világnyelv ismeretével és legalább az egyikbõl középfokú állami nyelvvizsgával,
legalább három, korábban teljesített külföldi tanulmányúttal és kiterjedt publikációs tevékenységgel rendelkeznek.

A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

A KECSKEMÉTI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
KERTÉSZETI FÕISKOLAI KARÁN
dékáni megbízatás ellátására

A Kecskeméti Fõiskola rektora pályázatot hirdet a felsõoktatásról szóló – többször módosított – 2005. évi CXXXIX. tör-
vény 96. §-ának (6) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. tör-
vény 23. §-ának (2) bekezdése alapján a Kertészeti Fõiskolai Karán dékáni megbízatás ellátására.
A megbízás 2008. augusztus 1-jétõl kezdõdik, 4 évre szól és egy alkalommal hosszabbítható meg.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi szintû végzettség,
– a Kecskeméti Fõiskolán határozatlan idõre szóló, teljes munkaidejû egyetemi tanári vagy fõiskolai tanári kinevezés,
– a felsõoktatási törvény szerinti tudományos fokozat,
– többéves vezetõi gyakorlat,
– államilag elismert, legalább egy középfokú C típusú vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga és egy másik idegen nyelv
tárgyalóképes szintû ismerete.
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A dékán feladata: a hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján a kar irá-
nyításával összefüggõ feladatok ellátása, különösen:
– a kar képviseletének ellátása,
– a kar képzési, tudományos kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a kar fejlesztésére és korszerûsítésére vonatkozó koncepció kialakítása és az erre irányuló munka szervezése és össze-
fogása,
– a kari humánpolitikai munka irányítása.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
– munkahelyének pontos megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait és idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– akar vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, továbbá minden olyan iratot,
amelyet a pályázó pályázatának sikere szempontjából fontosnak tart.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, egyetemi tanári vagy fõiskolai tanári kinevezést, az idegen-
nyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációinak, tudományos és mûvészeti alkotásainak, díjainak jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és a fõiskolai szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A dékánt a Kecskeméti Fõiskola szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerint a szenátus elõzetes véleménye
alapján a Kecskeméti Fõiskola rektora bízza meg.
A dékáni megbízás – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 2008. január 1-jével hatályba lépõ 96. § (9) be-
kezdésére figyelemmel a 65. életév betöltését követõen is betölthetõ, a szenátus tagjai kétharmadának igenlõ szavazata
esetén.
A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben a fõtitkár ad.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31.
A pályázatot a Kecskeméti Fõiskola rektorának címezve a Kecskeméti Fõiskola címére kell benyújtani (6000 Kecske-
mét, Izsáki út 10.) 1 eredeti és 1 másolati példányban.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kar dékáni megbízatására”.

GÉPIPARI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÛSZAKI FÕISKOLAI KAR
KALMÁR SÁNDOR INFORMATIKAI INTÉZET
Informatika Szakcsoportjába
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

TERMÉSZET- ÉS MÛSZAKI ALAPTUDOMÁNYI INTÉZET
Matematika Szakcsoportjába
fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docensek feladatai
Kalmár Sándor Informatikai Intézet Informatikai Szakcsoport:
A szakcsoport programozás-szoftverfejlesztés, illetve hálózati menedzsment tantárgyak tárgyainak oktatása és gondozá-
sa magyar és angol nyelven, aktív részvétel a szakcsoport kutatási tevékenységében, már meglévõ kutatási témákhoz
való csatlakozással vagy új kutatási téma meghonosításával, ezenkívül a tanársegédek és adjunktusok oktatói és kutatói
munkájának segítése, irányítása.
Az állással kapcsolatban az Informatikai Szakcsoport vezetõje ad részletes felvilágosítást, telefon: (76) 516-410.
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Természet- és Mûszaki Alaptudományi Intézet Matematika Szakcsoport:
Részvétel a Matematika Szakcsoport által gondozott matematika témájú tantárgyak oktatásában, a tananyagok fejleszté-
sében, a szakcsoportban folyó kutatásban, a hazai és nemzetközi együttmûködésben.
A pályázó rendelkezzék a matematika tudományok területén szerzett tudományos fokozattal, felsõoktatási tapasztalattal
a matematika tárgyú tantárgyak oktatásában, továbbá dokumentált és elismert kutatási eredményekkel a szakterületén.
Az állással kapcsolatban a Matematika Szakcsoport vezetõje ad részletes felvilágosítást, telefon: (76) 516-431.

KERTÉSZETI FÕISKOLAI KAR
Gyümölcs- és Szõlõtermesztési Intézetébe
teljes munkakörben foglalkoztatott fõiskolai docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata: az intézet profiljába tartozó tárgyak oktatása, illetve a tárgyak oktatásá-
nak irányítása és koordinálása, valamint önálló kutatómunka végzése.
Pályázatot azok nyújthatnak be, akik rendelkeznek egyetemi diplomával, középfokú nyelvvizsgával és PhD-fokozattal.

TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KAR
KÖRNYEZETI ÉS TESTI NEVELÉSI INTÉZETÉBE és
NYELVÉSZETI ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
teljes munkakörben foglalkoztatott
fõiskolai docensi munkakörök betöltésére

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docensek feladata:
Környezeti és Testi Nevelési Intézet: az intézet profiljába tartozó tárgyak oktatása, illetve a tárgyak oktatásának irányítá-
sa és koordinálása, valamint önálló kutatómunka végzése.
Pályázatot azok nyújthatnak be, akik rendelkeznek egyetemi diplomával, középfokú nyelvvizsgával és PhD-fokozattal.

Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézet: az intézet profiljába tartozó tárgyak oktatása, illetve a tárgyak oktatásának
irányítása és koordinálása, valamint önálló kutatómunka végzése.
Pályázatot azok nyújthatnak be, akik rendelkeznek egyetemi diplomával, középfokú nyelvvizsgával és PhD-fokozattal.

A pályázóknak meg kell felelniük a Kecskeméti Fõiskola foglalkoztatási követelményrendszerében a fõiskolai docen-
sekkel szemben támasztott kinevezési és munkaköri követelményeknek.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell a pályázók iskolai végzettségeit, munkahelyét, munkahelyi beosztását, munkaköri
besorolását, eddigi szakmai útját, tudományos és oktatási tevékenységét, a megjelölt feladatokkal kapcsolatos elképzelé-
seit, terveit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– felsõfokú végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– publikációs listát, tudományos díjak jegyzékét,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik, valamint
– külsõ pályázó esetén szándéknyilatkozatot arról, hogy a fõiskola mûködési feltételei és költségvetési támogatása vo-
natkozásában figyelembe vehetõ.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül a Kecskeméti Fõiskola rektorának cí-
mezve (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) kell benyújtani 1 eredeti, 2 másolati példányban.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Kecskeméti Fõiskola … Kar … Intézet fõiskolai docensi megbízatására”.

Dr. Danyi József s. k.,
rektor
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A SZOLNOKI FÕISKOLA
pályázatot ír ki
MÛSZAKI ÉS MEZÕGAZDASÁGI FAKULTÁSÁN
fakultás igazgatóhelyettesi megbízásra

Az állás 2008. július 1-jétõl 2011. január 31-ig tölthetõ be.

Az igazgatóhelyettesi megbízás feltételei:
– tudományos fokozat,
– a Szolnoki Fõiskolával fennálló közalkalmazotti jogviszony,
– legalább fõiskolai docensi kinevezés,
– többéves felsõoktatási vezetési gyakorlat,
– legalább egy idegen nyelvbõl középfokú állami nyelvvizsga,
– legalább 5 éves felsõoktatási gyakorlat.

A fakultás igazgatóhelyettes fõbb feladatai:
– közremûködés a fõiskola fejlesztési terveinek kidolgozásában és a jóváhagyott stratégia végrehajtásában,
– a fakultáson folyó oktatási és kutatási tevékenység felügyelete és koordinációja, valamint az ehhez kapcsolódó igazga-
tási és gazdálkodási tevékenységben részvétel,
– külsõ erõforrások folyamatos bevonása a fakultás mûködésébe,
– a fakultás tudományos és szolgáltatási tevékenységének erõsítése, rendszeres szakmai programok szervezése és koor-
dinálása,
– belföldi és nemzetközi kapcsolatok bõvítése, ápolása,
– új képzési programok tervezése, indítása,
– aktív részvétel pályázati lehetõségek feltárásában és kihasználásában.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okmány másola-
tát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos koncepciót és jövõbeni terveket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokkal kapcsolatban információt a fõiskola rektora ad, telefonszám: (56) 376-903.
A pályázatot dr. Székely Péter rektornak címezve, a Szolnoki Fõiskola rektori hivatalába kell megküldeni (5000 Szol-
nok, Ady E. út 9.) a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

ÜZLETI FAKULTÁS
tudományos fakultás igazgatóhelyettesi megbízásra

Az állás 2008. július 1-jétõl 2011. január 31-ig tölthetõ be.

Az igazgatóhelyettesi megbízás feltételei:
– tudományos fokozat,
– a Szolnoki Fõiskolával fennálló egyetemi vagy fõiskolai tanári közalkalmazotti jogviszony,
– többéves felsõoktatási vezetõi gyakorlat,
– legalább egy idegen nyelvbõl középfokú állami nyelvvizsga,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat.

A fakultás igazgatóhelyettes fõbb feladatai:
– aktív részvétel a fakultás stratégiatervének végrehajtásában,
– a fakultáson folyó kutatómunka tudományos közéleti tevékenység szervezése, irányítása és aktív részvétel abban,
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– a fakultási szervezeti egységek és a fakultás egészére vonatkozó gazdálkodás folyamatos figyelemmel kísérése, a szak-
területével kapcsolatos koordinálása,
– külsõ erõforrások folyamatos bevonása a fakultás mûködésébe,
– a fakultás tudományos és szolgáltatási tevékenységének erõsítése, rendszeres szakmai programok szervezése és koor-
dinálása,
– belföldi és nemzetközi kapcsolatok bõvítése, ápolása,
– új képzési programok tervezése, indítása,
– aktív részvétel pályázati lehetõségek feltárásában és kihasználásában.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okmány másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos koncepciót és jövõbeni terveket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokkal kapcsolatban információt a fõiskola rektora ad, telefonszám: (56) 376-903.
A pályázatot dr. Székely Péter rektornak címezve, a Szolnoki Fõiskola rektori hivatalába kell megküldeni (5000 Szol-
nok, Ady E. út 9.) a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

oktatási fakultás igazgatóhelyettesi megbízásra

Az állás 2008. július 1-jétõl 2011. január 31-ig tölthetõ be.

Az igazgatóhelyettesi megbízás feltételei:
– tudományos fokozat,
– a Szolnoki Fõiskolával fennálló közalkalmazotti jogviszony,
– többéves felsõoktatási vezetõi gyakorlat,
– legalább egy idegen nyelvbõl középfokú állami nyelvvizsga,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– pedagógiai végzettség.

Az oktatási igazgatóhelyettes fõbb feladatai:
– közremûködés a fõiskola fejlesztési terveinek kidolgozásában és a jóváhagyott stratégia végrehajtásában,
– a fakultáson folyó oktatási tevékenység felügyelete és koordinációja, valamint az ehhez kapcsolódó igazgatási és gaz-
dálkodási tevékenységben részvétel,
– tagkönyvtár felügyelete,
– a fakultás szakfejlesztésének és tantervek koordinációja és felügyelete, valamint a fakultáson folyó akkreditációs elõ-
készítési munka koordinációja,
– fakultás marketingmunkájának koordinálása.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító okmány másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos koncepciót és jövõbeni terveket,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokkal kapcsolatban információt a fõiskola rektora ad, telefonszám: (56) 376-903.
A pályázatot dr. Székely Péter rektornak címezve, a Szolnoki Fõiskola rektori hivatalába kell megküldeni (5000 Szol-
nok, Ady E. út 9.) a megjelenéstõl számított 30 napon belül.

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

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Balatonakali Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8243 Balatonakali,
Kossuth L. u. 17.
Tel.: (87) 444-527
Fax: (87) 444-255
e-mail: bakaliph@t-on-
line.hu

Napközi Otthonos
Óvoda
8243 Balatonakali,
Hóvirág u. 21.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább öt
év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pc: Kemendy Miklós polgármes-
ter.
A pályázatot zárt borítékban
„Óvodavezetõ” megjelöléssel
kell benyújtani.
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Balatonlelle Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8638 Balatonlelle,
Petõfi S. u. 2.

Balatonlelle Város
Önkormányzatának
Óvodája
8638 Balatonlelle,
Szövetség u. 76.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, öt év
óvodapedagógusi mun-
kakörben szerzett szak-
mai és három év
óvodában szerzett veze-
tõi gyakorlat.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû szakkép-
zettség.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 27.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázati feltételeknek való
megfelelés igazolására szakké-
pesítést, szakképzettséget igazo-
ló okiratainak hiteles másolatát,
eddigi munkahelyeinek, munka-
köreinek és szakmai tevékenysé-
gének ismertetését.
Pc.: dr. Mandik Enikõ Balaton-
lelle város jegyzõje
8638 Balatonlelle, Petõfi S. u. 2.
A borítékra kérjük ráírni:
„Pályázat”
f: tel.: (85) 554-932,
(85) 554-930/32 mellék

Karancsalja Község
Önkormányzata
3181 Karancsalja,
Rákóczi út 174.

Napfény Óvoda
3181 Karancsalja,
Rákóczi út 172.
A munkakörbe tartozó,
illetve a vezetõi megbí-
zással járó lényeges fel-
adatok: a vonatkozó
jogszabályokban meg-
határozott feladatok el-
látása a
Karancsalja-Karancs-
keszi (csatlakozás
esetén: Ipolytarnóc)
községek képviselõ-tes-
tületei által fenntartott,
körzeti óvodafenntartó
társulás által mûködte-
tett óvodában.

Felsõfokú iskolai v.,
óvodapedagógusi v.,
valamint jogszabályban
meghatározott képesíté-
si feltételek.
Elõny: legalább öt év
óvodapedagógusi szak-
mai tapasztalatok, leg-
alább öt év vezetõi
gyakorlat, tanügyigaz-
gatási vagy közokta-
tás-vezetõi szakon
szerzett v.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig
szól (teljes munkaidõre).
Pehi: a jogszabályban meghatá-
rozott határidõk betartásával, a
véleményezésre jogosultak által
készített jegyzõkönyvek beérke-
zését követõ testületi ülésen bí-
rálja el a képviselõ-testület.
Határidõ: 2008. jún. 30.
Pc: Lantos Sándor Karancsalja
Község Önkormányzat polgár-
mestere.
A pályázatot négy példányban
postai úton kell benyújtani „In-
tézményvezetõi pályázat” meg-
jelöléssel
f: tel.: (32) 445-445, valamint a
kalja@profinter.hu e-mail cí-
men.

Kesztölc Község Kép-
viselõ-testülete
2517 Kesztölc,
Szabadság tér 11.

Napközi Otthonos
Óvoda
2517 Kesztölc,
Cseresznyéshát u. 2.

Felsõfokú v., legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: szlovák nyelvis-
meret, pedagógus-szak-
vizsga, vagy
intézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2008. júl. 15.
A megbízás 2013. júl. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. napon belül,
de legkésõbb a harmincadik na-
pot követõ elsõ testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról, a szak-
mai gyakorlatról szóló igazolás.

12. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1205



1. 2. 3. 4.

Pc: Bognárné dr. Solymoskövi
Veronika jegyzõ 2517 Kesztölc,
Szabadság tér 11.
A pályázatot három példányban,
zárt borítékban „Óvodavezetõi
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.

Hövej, Kisfalud,
Mihályi és Vadosfa
Községek Önkormány-
zatainak Képviselõ-
testülete
9342 Mihályi,
Kisfaludi M. u. 7.

Gólyafészek-Napfény
Óvoda
9342 Mihályi,
Rába tér 1.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
Juttatás: vp. 200%, étkh.
Pc: Mihályi község polgármes-
tere
9342 Mihályi, Kisfaludi M. u. 7.

Mátészalka Város Ön-
kormányzata
4700 Mátészalka,
Hõsök tere 9.

Négy Évszak Óvoda
4700 Mátészalka,
Alkotmány u. 15.

Felsõfokú v., öt év óvo-
dapedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló oklevél hiteles
másolata, a pályázó nyilatkoza-
tát arról, hogy a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázatot zárt borítékban,
írásban kell benyújtani.
Pc.: Szabó István polgármester
4700 Mátészalka, Hõsök tere 9.
Tel.: (44) 501-361

Nyírtelek Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4461 Nyírtelek,
Petõfi Sándor u. 28.

Kastélykert Óvoda
4461 Nyírtelek,
Iskola u. 2.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év óvodapeda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: az Oktatási Közlönyben
történõ megjelenéstõl számított
30. nap – ha az nem munkanap,
akkor az azt követõmunkanap
adható postára, ill. 16 óráig.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi ülé-
sen.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról, a szak-
mai gyakorlatról szóló
igazolásokat, személyes adatok
kezelésére vonatkozó nyilatko-
zatot.
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A pályázatot zárt borítékban
„Óvodavezetõi álláshely” meg-
jelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Nyírtelek város polgármes-
tere
4461 Nyírtelek, Petõfi S. u. 28.
Nyírtelek Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete fenn-
tartja a jogát, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyil-
vánítsa.

Pilismarót Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
2028 Pilismarót,
Rákóczi F. u. 15.
Tel.: (33) 508-170
Fax: (33) 508-180

Mesevár Óvoda
2028 Pilismarót,
Dózsa György u. 1.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., pedagó-
gus-szakvizsga,
legalább öt év óvodape-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: nevelõtestületi véleménye-
zés lejártát követõ elsõ testületi
ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell: a
diplomá(ka)t, vagy annak hiteles
másolatait.
A pályázatokat zárt borítékban
kell benyújtani.
Pc: Pilismarót Község Önkor-
mányzat polgármestere
f: Benkovics László polgármes-
ter (33) 508-170

Sárospatak Város
Önkormányzata
3950 Sárospatak,
Kossuth L. u. 44.

Mese Óvoda és Bölcsõ-
de
3950 Sárospatak,
József A. u. 31.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.,
elõny: tudományos te-
vékenység, idegen
nyelv ismerete, pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc: dr. Hörcsik Richárd polgár-
mester 3950 Sárospatak,
Kossuth L. u. 44.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.

Törökbálint Német Ki-
sebbségi Önkormányzat
2045 Törökbálint,
Baross G. u. 23.

„Ein Herz für Kinder”
Zweisprachiger Kinder-
garten – „Csupaszív”
Kétnyelvû Óvoda
2045 Törökbálint,
Baross G. u. 23.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., nemzetiségi
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga,
10 év óvodapedagógusi
munkakörben szerzett
szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát, az NKÖ döntését követõ
elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatot magyar és német
nyelven három példányban kell
benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozat.
Pc., f: Megyaszai Zoltánné
NKÖ elnöke 3950 Sárospatak,
Kossuth L. u. 44.
Tel.: (30) 250-9861
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Szigliget Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8264 Szigliget,
Kossuth u. 54.

Hegymagas Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8265 Hegymagas,
Szigligeti u. 13.

Közös Fenntartású
Napközi Otthonos
Óvoda
8264 Szigliget,
Kossuth L. u. 51.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., öt év óvoda-
pedagógus-munka-
körben eltöltött szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testüle-
ti ülés.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázó hozzájárul-e a
személyét érintõ ügy nyilvános
ülésen történõ tárgyalásához.
A pályázatot zárt borítékban
„Óvodavezetõ pályázat” megje-
löléssel kell benyújtani.
Pc: Szigliget Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete
8264 Szigliget, Kossuth u. 54.
Jelentkezés személyesen, ill.
(87) 461-355 telefonon Balassa
Balázs polgármesternél.

Tótkomlósi Evangéli-
kus Egyházközség
Presbitériuma
5940 Tótkomlós,
Luther M. u. 1.

Evangélikus Egyházi
Óvoda
5940 Tótkomlós,
Aradi út 2.

Óvodapedagógusi, kon-
duktor-óvodapedagógu-
si v., fõiskolai
pedagógus v.
Legalább öt év pedagó-
gusi gyak., evangélikus
vallás, öt éve megfelel
az egyházközségi tag-
ság feltételeinek, lelké-
szi ajánlás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, egyházi oktatási
intézményi és vegyes
csoporti gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás hat évre szól.
Pehi: a törvényi elõírásnak meg-
felelõen.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
lelkészi ajánlás a pályázó gyüle-
kezeti lelkészétõl.

Iskolaigazgató

Apaj Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2345 Apaj,
Fõ tér 2.

Arany János Általános
Iskola
2345 Apaj,
Dobó I. u. 74.

Felsõfokú iskolai v.,
pedagógus-szakvizsga.
Legalább öt év szgy.
Elõny: matematika,
vagy fizika szakos taná-
ri képesítés.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: fel-
hatalmazó nyilatkozat a pályá-
zatba történõ betekintéshez.
Pc: Apaj község polgármestere.
A pályázatot három példányban,
lezárt borítékban „Igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel kell benyújtani.
A képviselõ-testület a benyújtott
pályázatok ismeretében, megfe-
lelõ pályázat hiányában a pályá-
zatot eredménytelennek
nyilváníthatja.
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Badacsonytomaj Város
Önkormányzat, Bada-
csonytördemic Község
Önkormányzat és Ábra-
hámhegy Község Ön-
kormányzatainak
Képviselõ-testületei
8258 Badacsonytomaj,
Fõ u. 2.
8263 Badacsony-
tördemic,
Hõsök útja 12. és
8256 Ábrahámhegy,
Badacsonyi út 13.

Badacsonytomaji Tatay
Sándor Közös Fenntar-
tású Általános Iskola
8258 Badacsonytomaj,
Kert u. 14.

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

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
Juttatás: vp: 230% munkaru-
ha-juttatás, étkh.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc: Badacsonytomaj Város Ön-
kormányzata
8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2.
f: Polgármesteri Hivatal jegyzõje
8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2.
Tel.: (87) 571-270

Csanádpalota Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6913 Csanádpalota,
Kelemen László tér 10.

Dér István Általános
Iskola
6913 Csanádpalota,
Szent István u. 46.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, továbbá ha a pá-
lyázó felsõ tagozaton
oktatható kétszakos ta-
nári diplomával és öt év
vezeti gyakorlattal ren-
delkezik.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap után a kö-
vetkezõ testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell: a
szakmai végzettséget igazoló
oklevél hiteles másolatát, a pá-
lyázó nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati anyag a pályázati eljá-
rásban részt vevõknek kiadható
és ebbõl a célból részükre sok-
szorosítható, valamint arról,
hogy a pályázó hozzájárul-e pá-
lyázatának nyilvános ülésen való
tárgyalásához.
Pc: Csanádpalota nagyközség
jegyzõje személyesen, vagy
ajánlott küldeményként kell be-
nyújtani.

Csólyospálos Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6135 Csólyospálos,
Kossuth L. u. 62.
Tel./fax: (77) 486-057

Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
6135 Csólyospálos,
Kossuth L. u. 58.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., má-
sodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség.
Elõny: öt év vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ elsõ testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló okmányok ere-
deti vagy közjegyzõ által
hitelesített másolata.
A pályázatot írásban öt példány-
ban, zárt borítékban kell benyúj-
tani.
Pc. Á. Fúrús János polgármester
6135 Csólyospálos, Kossuth u. 62.
Tel./fax: (77) 486-057
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Ebes Község Önkor-
mányzata
4211 Ebes,
Széchenyi I. tér 1.

Arany János
Magyar–Angol
Kéttannyelvû Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év szgy.
Elõny: vezetõi tapaszta-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: a
pályázó nyilatkozatát, melyben
hozzájárul, hogy pályázati anya-
gát a pályázat elbírálásában részt
vevõk, valamint a képvi-
selõ-testület megismerhesse, ill.
abba betekinthessen, nyilatkoza-
tot arra vonatkozóan, hogy vele
szemben összeférhetetlenség
nem áll fenn.
Pc: Ebes Község Önkormányzat
jegyzõje
4211 Ebes, Széchenyi I. tér 1.
f: Szabóné Karsai Mária
megbízott jegyzõ
Tel.: (52) 565-048

Egercsehi-Bekölce-
Hevesaranyos-Eger-
bocs-Bátor-Szûcs Köz-
oktatási
Intézményfenntartó
Mikrotérségi Társulás
3341 Egercsehi,
Egri u. 8.
Tel.: (36) 585-001
Fax: (36) 585-000

Mikrotérségi Általános
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
3341 Egercsehi,
Petõfi S. u. 6.

Felsõfokú iskolai
(egyetemi szintû) v.,
szakképzettség, elõny:
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett vezetõi szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2008. jún. 9.
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc: Tóth Andrásné polgármester
3341 Egercsehi, Egri u. 8.
Tel.: (36) 585-001
Fax: (36) 585-000

Bakháza-Háromfa-Ta-
rany Községek Képvi-
selõ-testületei
7514 Tarany,
Szent István u. 20.

Bakháza, Háromfa, Ta-
rany Körzeti Általános
Iskola, Óvoda, Könyv-
tár és Pedagógiai Szak-
szolgálat
7514 Tarany,
Zrínyi M. u. 6.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga és intézményve-
zetõi gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a jogszabályban meghatá-
rozott véleményezési határidõ
betartásával, a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzõ-
könyvek megérkezését követõ
közös testületi ülésen.
Juttatás: vp. 230%
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázat tartalma a meg-
bízón és az elbírálásban részt ve-
võkön kívül a pályázat
elõkészítésében részt vevõkkel
is közölhetõ.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
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Pc: Bakháza-Háromfa-Tarany
„Közoktatási Intézményfenntar-
tó” Társulás elnöke
7514 Tarany,
Szent István u. 20.

Hetes, Csombárd és
Somogysárd Községek
Közoktatási Intézményi
Társulása
7432 Hetes,
Rákóczi F. u. 34.

Somssich Imre Általá-
nos Iskola
7432 Hetes,
Vikár Béla u. 1.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább öt
év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 15.
f.: tel.: (82) 585-020,
(82) 585-021

Mátészalka Város
Önkormányzata
4700 Mátészalka,
Hõsök tere 9.

Móra Ferenc Általános
Iskola és Speciális Elõ-
készítõ Szakiskola
4700 Mátészalka,
Kossuth L. tér 4.

Gyógypedagógiai felsõ-
fokú v., öt év gyógype-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. júl. 16.
A megbízás 2013. júl. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvi-
selõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló hiteles oklevél-
másolatot, a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban kell benyújtani.
Pc: Szabó István polgármester
Mátészalka város polgármestere
Tel.: (44) 501-361

Sári Gusztáv Általános
és Alapfokú Mûvészeti
Iskola
4183 Kaba,
Kossuth L. u. 2.

Sári Gusztáv Általános
és Alapfokú Mûvészeti
Iskola Sápi Tagiskola

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagó-
gus-munkakörben
eltöltött szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belüli
igazgatótanács ülésén.
Juttatás: vp. 200%
A vezetõi programnak illeszked-
nie kell Sáp Község Önkor-
mányzatának közoktatási
fejlesztési tervéhez, Önkormány-
zati Minõségirányítási Program-
jához.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Sári Gusztáv Általános és
Alapfokú Mûvészeti Iskola igaz-
gatója 4183 Kaba, Kossuth u. 2.
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Ebbõl egy példányt kell ellátni
valamennyi tartalmi elemmel,
két példányban a vezetõi prog-
ramnak és a szakmai önéletrajz-
nak kell szerepelnie.
f: Váradi Istvánné igazgató
Tel.: (54) 460-362 telefonon,
vagy idõpont-egyeztetést köve-
tõen személyesen.

Kesztölc Község Kép-
viselõ-testülete
2517 Kesztölc,
Szabadság tér 11.

Kincses József
Általános Iskola
2517 Kesztölc,
Iskola u. 56.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább öt év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: tanítói és tanári
képesítés, szlovák
nyelvismeret, pedagó-
gus-szakvizsga, vagy
intézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2008. júl. 15.
A megbízás 2013. júl. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül,
de legkésõbb a harmincadik na-
pot követõ elsõ testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell: ed-
digi munkaviszonyokról, szak-
mai gyakorlatról szóló
igazolásokat.
Pc: Bognárné dr. Solymoskövi
Veronika jegyzõ 2517 Kesztölc,
Szabadság tér 11.
A pályázatot három példányban,
zárt borítékban „Igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel kell benyúj-
tani.

Kótaj Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4482 Kótaj,
Szent L. u. 13.
Tel.: (42) 208-300
Fax: (42) 208-909

István Király Általános
Iskola
4482 Kótaj,
Szent L. u. 5.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 10 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell: köz-
jegyzõ által hitelesített iskolai
végzettséget igazoló okiratokat.
Pc: polgármester
4482 Kótaj, Szent L. u. 13.
A pályázatot zárt borítékban,
postai úton ajánlott küldemény-
ként kell benyújtani.

Majs Község Önkor-
mányzata és Udvar
Község Önkormányzata
7783 Majs,
Kossuth L. u. 199.

Frey János Általános
Iskola és Óvoda
7783 Majs,
Petõfi S. tér 3.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, legalább
öt év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázatokat a vélemé-
nyezési határidõ lejártát követõ
elsõ együttes testületi ülésen bí-
rálja el a munkáltató.
A megbízás teljes munkaidõre
szól.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló dokumentumok
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Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség, társal-
gási szintû német-
nyelv-ismeret, a
munkáltató önkormány-
zatok közigazgatási te-
rületén fennálló állandó
lakóhely.

közjegyzõ által hitelesített má-
solatát, nyilatkozatot arról, hogy
a pályázati anyagot az eljárásban
résztvevõk megismerhetik.
A pályázatot két példányban,
zárt borítékban postai úton
„Igazgató (magasabb vezetõ)”
megjelöléssel kell benyújtani.
f: dr. Légrádi Éva körjegyzõ.
Tel.: (69) 380-101

Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése
8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.

Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola
8800 Nagykanizsa,
Sugár út 18.

Felsõfokú szakirányú
elsõsorban zenemûvé-
szeti egyetemi vagy fõ-
iskolai v., öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a közzétételtõl számított
90 napon belül.
A pályázathoz mellékelni kell:
végzettséget igazoló okirat hite-
lesített másolata, nyilatkozat,
amelyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba be-
tekintsenek.
A pályázatot három példányban
„Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola veze-
tõi pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Mûvelõdési és Sport-
osztály
f: Szmodics Józsefné
Tel.: (93) 500-780
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság személyes
meghallgatásra hívja meg a pá-
lyázókat.

Mezõörs Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
9097 Mezõörs,
Fõ u. 105.

Weöres Sándor Általá-
nos Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
9097 Mezõörs,
Fõ u. 68.

Felsõfokú iskolai peda-
gógusi v., legalább öt
év szgy.
Felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ munka-
körben történõ
határozatlan idõre szóló
közalkalmazotti kineve-
zés.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai gyakorlatot igazoló hi-
teles okmányokat, iskolai vég-
zettséget tanúsító oklevelet,
vagy annak hiteles másolatát.
Pc: Mezõörs Község Önkor-
mányzat polgármestere
9097 Mezõörs, Fõ u. 105.
Tel.: (96) 375-055
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Nagykálló Város
Képviselõ-testülete
4320 Nagykálló,
Somogyi B. u. 5–7.

Kállay Rudolf
Szakiskola

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga, ill.
az ezzel egyenértékû v.,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség. Legalább öt
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy., a
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: korábbi intéz-
ményvezetõi vagy tag-
intézmény-vezetõi
gyak.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. júl. 1-jéig,
öt évre, teljes munkaidõre, há-
rom hónap próbaidõ beiktatásá-
val.
Pbhi: megjelenéstõl számított
30. nap 12 óra.
Pehi: legkésõbb a 2008. júniusá-
ban tartandó képviselõ-testületi
ülésen.
A pályázat elbírálásáról szóló ér-
tesítés írásban történik az elbírá-
lást követõ 8 napon belül.
Szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: sze-
mélyes adatokat, életutat, szak-
mai gyakorlatot bemutató ön.
korábbi jogviszonyokra vonat-
kozó igazolások, kinevezési ok-
mányok egyszerû másolata,
oklevelek, bizonyítványok, szak-
képzettséget igazoló okiratok
közjegyzõ által hitelesített máso-
lata, nyilatkozat arról, hogy a
pályázatot a képviselõ-testület
nyilvános vagy zárt ülés kereté-
ben tárgyalja, teljes bizonyító
erejû magánokiratba foglalt nyi-
latkozat arról, hogy a pályázó az
általános alkalmazási feltételek-
nek megfelel, nyilatkozatot ar-
ról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez, ill. betekintésre jo-
gosultak általi megismeréséhez
hozzájárul, nyilatkozat arra vo-
natkozóan, hogy a betekintésre
jogosultak a pszichológiai, ill.
vezetõi teszt eredményét megis-
merjék.
A pályázati eljárásban a hiány-
pótlásnak helye nincs.
A pályázati eljárásban a pályá-
zók személyes meghallgatáson
vesznek részt, ahol számot kell
adniuk szakmai felkészültségük-
rõl, pszichológiai, ill. vezetõi al-
kalmasságukról. A meghallgatás
idõpontjáról külön értesítést kap-
nak a pályázók. A képviselõ-
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testület fenntartja magának a jo-
got, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani „intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel.
Pc., f: Juhász Zoltán polgármester
4320 Nagykálló,
Somogyi B. u. 5–7.
Tel.: (42) 263-101

Páty Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2071 Páty,
Kossuth L. u. 83.

Bocskai István
Általános Iskola
2071 Páty,
Bocskai I. u. 9.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, leg-
alább öt év szgy.
Elõny: közoktatási in-
tézményben szerzett öt
év vezetõi tapasztalat,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 24-tõl.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a pályázatok beérkezését
követõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakképzettséget bizonyító ok-
iratok hiteles másolatát.
Pc: dr. Bognár András polgár-
mester
2071 Páty, Kossuth L. u. 83.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel.

Rimóc Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3177 Rimóc,
Madách I. tér 1.

Általános Iskola, Nap-
közi Otthonos Óvoda és
Könyvtár

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., vagy felsõfo-
kú v. és szakirányú fel-
sõfokú szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
vagy azzal egyenértékû
vizsga, legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: angol nyelvtu-
dás, öt év általános is-
kolában eltöltött vez.
gyak.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. júl. 15.
A pályázathoz csatolni kell: kéz-
zel írt szakmai ön., végzettséget
és szakképzettséget igazoló do-
kumentumok közjegyzõ által hi-
telesített másolatát, nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy a pályá-
zati anyagot az eljárásban részt-
vevõk megismerhetik.
A pályázatot egy példányban
kell benyújtani.
Pc: Beszkid Andor polgármester
3177 Rimóc, Madách I. tér 1.

Szomor Községi
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2822 Szomor,
Vörösmarty M. u. 3.

Kézdi-Vásárhelyi Imre
Általános Iskola és
Óvoda
2822 Szomor,
Mátyás király u. 8–10.

Szakirányú fõiskolai v.,
öt év szgy., pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Juttatás: vp. 300%
Pc: Szomor község polgármes-
tere.
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Móra Ferenc Általános
Iskola, Óvoda, Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény és Könyvtár
8749 Zalakaros,
Liget u. 28.
Tel./fax: (93) 340-367

Közös igazgatású köz-
oktatási intézmény
alapfokú mûvészetokta-
tási intézményegység-
vezetõ

Közös igazgatású köz-
oktatási intézmény vá-
rosi-iskolai könyvtár
intézményegység-
vezetõ

Felsõfokú zenepedagó-
gusi v., legalább öt év
szakmai és vezetõi ta-
pasztalat

Felsõfokú könyvtárosi
v., legalább öt év szak-
mai és vezetõi tapaszta-
lat

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. aug. 15.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: intézmény igazgatója.

Egyéb vezetõi állások

Bokos-Szákszend Köz-
ségi Önkormányzatok
Közoktatási és Közmû-
velõdési Intézmény-
fenntartó Társulata
2855 Bokod,
Hõsök tere 6.

Bokos-Szákszend Kis-
térségi Általános Mûve-
lõdési Központ
2856 Szákszend,
Száki u. 95.

Felsõfokú szakirányú
v., öt év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: köz-
jegyzõ által hitelesített oklevél.
f: Valter Alajos T.T. elnök
Tel.: (34) 490-151

Jászdózsa Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
5122 Jászdózsa,
Szent Mihály tér 1.

Általános Mûvelõdési
Központ
5122 Jászdózsa,
Széchenyi I. út 9.

Telephelyei:
Bozóky János Általános
Iskola
5122 Jászdózsa,
Széchenyi út 9.

Mocorgó Óvoda
5122 Jászdózsa,
Szent Mihály tér 5.

Általános Iskola
5124 Jászágó,
Jókai út 14.

Óvoda
5124 Jászágó,
Petõfi út 2.

Felsõfokú egyetemi
vagy fõiskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógusi
vagy közmûvelõdési
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 60. nap.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot, amelyben hozzájárul
ahhoz, hogy pályázati anyagát a
jogszabályban rögzített bizottsá-
gok, testületek megismerjék,
nyilatkozatot a pályázat nyilvá-
nos vagy zárt ülésen történõ el-
bírálására.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen CD-n és két pél-
dányban kinyomtatva zárt borí-
tékban kell benyújtani.
Pc: Jászdózsa község polgármes-
tere
5122 Jászdózsa,
Szent Mihály tér 1.
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IV. Béla Általános
Iskola
5121 Jászjákóhalma,
Fõ út 48.

Poldermann Júlia
Óvoda
5121 Jászjákóhalma,
Fõ út 52., Vas Gereben
u. 14.

Általános Iskola és
Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5125 Pusztamonostor,
Szabadság u. 60.

Tündérkert Mûvészeti
Óvoda
5125 Pusztamonostor,
Szabadság u. 26.

Községi Könyvtár
5122 Jászdózsa,
Szent Mihály tér 11.

Közösségi Ház
5122 Jászdózsa,
Széchenyi út 1.

Nyírmeggyes Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4722 Nyírmeggyes,
Petõfi S. u. 6.

Nyírmeggyes-Tibor-
szállás Közös Fenntar-
tású Általános
Mûvelõdési Központ

Felsõfokú pedagó-
gus-szakképzettség,
legalább ötéves pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy közoktatá-
si vezetõi
szakképesítés.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: legkésõbb a pályázat be-
nyújtására elõírt határidõ leteltét
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázati elbírálásról szóló ér-
tesítés írásban történik az elbírá-
lást követõ nyolc napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
pályázati kérelem, az elõírt ké-
pesítést tanúsító oklevelet, okle-
veleket vagy annak, ill. azoknak
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát, korábbi munkaviszonyokra
vonatkozó igazolásokat, nyilat-
kozatot arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati
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eljárással összefüggõ kezelésé-
hez, ill. betekintésre jogosultak
általi megismeréséhez hozzájá-
rul.
A képviselõ-testület fenntartja
magának a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázati eljárásban hiánypót-
lásnak helye nincs.
A pályázatot zárt borítékban
„ÁMK igazgatói pályázat” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc: Ertsey Géza Péter polgár-
mester 4722 Nyírmeggyes, Petõ-
fi S. u. 6.
f: dr. Papik Tamás jegyzõ
Tel.: (44) 409-850

Rimóc Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3177 Rimóc,
Madách I. tér 1.

Közösségi ház Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskolán vagy egyetemen
szerzet közmûvelõdési
szakirányú v., vagy
nem szakirányú egyete-
mi vagy fõiskolai v. és
felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
legalább három év
szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. jún. 15.
A pályázathoz csatolni kell: kéz-
zel írt szakmai ön., végzettséget
és szakképzettséget igazoló do-
kumentumok közjegyzõ által hi-
telesített másolatát, nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy a pályá-
zati anyagot az eljárásban részt
vevõk megismerhetik.
A pályázatot egy példányban
kell benyújtani.
Pc., f: Beszkid Andor polgár-
mester
3177 Rimóc, Madách I. tér 1.
Tel.: (30) 749-14370

Sándorfalva Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
6762 Sándorfalva,
Szabadság tér 1.

Sándorfalva Térségi
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
6762 Sándorfalva,
Alkotmány krt. 15–17.

Felsõfokú iskolai, szak-
irányú tanári vagy mû-
vész v., legalább öt év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
öt évre szól, újonnan létesített
jogviszony esetén három hónap
próbaidõ kikötésével.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap. Ha ez hétvégére vagy
munkaszüneti napra esik, akkor
a határidõ a következõ munka-
nap.
Juttatás: vp. 250%
A pályázathoz csatolni kell:
nyilatkozat arról, hogy a
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pályázati anyagban foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázatot „Pályázat Sándor-
falva Térségi Mûvészetoktatási
Intézmény intézményvezetõi ál-
láshelyére” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Sándorfalva Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete
Sándorfalva Város Polgármeste-
ri Hivatal 6762 Sándorfalva,
Szabadság tér 1.
f: dr. Kovács Beáta jegyzõ
Tel.: (62) 572-966

Szászvár Nagyközség
Önkormányzata
7349 Szászvár,
Május 1. tér 1.

Kiss György Általános
Mûvelõdési Központ

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett pedagó-
gusi v. és
szakképzettség, peda-
gógus-munkakörben
szerzett minimum öt év
szgy.
Elõny: intézményveze-
tõi gyak., közokta-
tás-vezetõi szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30 napon belül.
A pályázatot postai úton, „Kiss
György Általános Mûvelõdési
Központ vezetõi állásra pályá-
zat” megjelöléssel, zárt boríték-
ban, postán, illetve személyesen
kell benyújtani.
Pc: Szászvár Nagyközség Ön-
kormányzata
7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
f: Bék János polgármester

Pedagógus állások

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Debreceni Egyetem
4010 Debrecen,
Pf.: 95

Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnáziuma
4029 Debrecen,
Csengõ u. 4.

Magyar nyelv és iroda-
lom–bármely szakos ta-
nár, magyar nyelv és
irodalomból vezetõ-
tanár

Történelem–bármely
szakos tanár, történe-
lembõl vezetõtanár

Földrajz–bármely sza-
kos tanár, földrajzból
vezetõtanár

Matematika–bármely
szakos tanár, matemati-
kából vezetõtanár

Magyar nyelv és iroda-
lom–bármely szakos ta-
nár

Angol–bármely szakos
tanár

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább ötéves közép-
iskolai tanári gyakorlat.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, idegen nyelv-
szakos tanári v.
Nyelvvizsga, felhaszná-
lói szintû informatikai
ismeretek

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség.
Elõnyt jelent a pedagó-
gus-szakvizsga, idegen
nyelvszakos tanári v.,
nyelvvizsga, középisko-
lai tanítási gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2011. jún. 30-ig,
három évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc: Debreceni Egyetem Tudo-
mányegyetemi Karok elnöke
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Matematika–bármely
szakos tanár

Német–bármely szakos
tanár

Napközi Otthonos
Óvoda
8243 Balatonakali,
Hóvirág u. 21.
Tel.: (87) 444-207

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: 2008. júl. 1.
Pehi: 2008. jún. 25.
Pc. Sárándiné Németh Hajnalka
óvodavezetõ

Berentei Általános
Mûvelõdési Központ
3704 Berente,
Posta út 7.
Tel.: (48) 411-486

Pedagógiai asszisztens Középiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtás lejárta után
10. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.

Széchenyi István Két
Tanítási Nyelvû
Közgazdasági Szakkö-
zépiskola
5600 Békéscsaba,
Irányi u. 3–5.
Tel.: (66) 322-611
Fax: (66) 322-611

Angol–történelem
szakos tanár

Testnevelés–biológia
vagy testnevelés–föld-
rajz vagy testneve-
lés–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. jún. 20.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.
Jelentkezés írásban.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani, melyet az iskolaveze-
tés bírál el.
Pc.: Matyuska Ferenc igazgató.
f: Matyuska Ferenc igazgató
vagy Majoros Mária igazgató-
helyettes
Tel.: (66) 322-611

Erkel Ferenc Általános
Iskola
1192 Budapest,
Hungária út 11.

Gyógypedagógiai
asszisztens (teljes mun-
kaidõben)

ÁEI: azonnal.
Jelentkezés: Horváth Lászlóné
igazgatónál elõzetes diõpont-
egyeztetéssel, önéletrajzzal
f: tel.: 282-9644
e-mail: erkel@iskola.kispest.hu

Károlyi István 12 Évfo-
lyamos Gimnázium
1041 Budapest,
Erzsébet u. 69.
e-mail: info@kig.hu

Angol–német szakos
tanár

Történelem–filozófia
(vagy társadalomism.)
szakos tanár

Angol–történelem
szakos

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
f: Tiszavölgyi Jánosné igazgató
Tel.: 369-2273, 369-3627
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Aelia Sabina Alapfokú
Zene-, Képzõ- és Tánc-
mûvészeti Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.

Kerámia (rajz-, vizuális
kommunikáció)
Részmunkaidõben
(14 óra)

Zongoratanár,
korrepetitor félállásban

Zongoratanár

Szolfézstanár

Gitártanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v., OKJ-kiegészítõ

Egyéves szerzõdéssel

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Nagy Imre Általános
Mûvelõdési Központ
Óvodája
1214 Budapest,
Simon Bolivár st. 4/8.

Óvodapedagógus–
tanító

Óvodapedagógus és ta-
nítói v.

ÁEI: 2008. jún. 9.
Pehi: a beadási határidõt követõ
15 napon belül.
f: Nagy Józsefné óvodavezetõ
Tel.: 06 (30) 416-9780

Modell Divatiskola
Iparmûvészeti, Ruha- és
Textilipari Szakközép-
iskola és Szakiskola
1133 Budapest,
Vág u. 12–14.

Könyvtáros–informati-
kus
Feladata: könyvtár ke-
zelése, mûködtetése,
adatbázis-kezelés.

Egyetemi v., elõny:
szakközépiskolai gyak.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony, há-
rom hónap próbaidõvel, teljes
munkaidõre
Pbhi: 2008. máj. 9.
Illetmény és juttatások: a KJT
rendelkezésein túl Kollektív
Szerzõdés.
A pályázat benyújtásának mód-
ja. e-mail: info@modelldivatis-
kola.hu
Tárgy: könyvtáros–informatikus

Napraforgó Óvoda
1194 Budapest,
Karinthy F. u. 6.
Fax/tel.: 282-4526

2 fõ óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2008. jún. 1.
f: személyesen

Budapest II. kerület Ön-
kormányzat Pedagógiai
Szakszolgálat
1022 Budapest,
Marczibányi tér 1.
Tel./fax: 335-0719,
335-0716

Iskolapszichológus

Fejlesztõ pedagógus
iskolába kihelyezve

Pszichológus diploma
Elõny: pszichológus dip-
loma és pedagógiai pszi-
chológiai szakvizsga.
Pedagógus diploma és
pszichológus diploma

Pedagógus diploma,
120 órás fejlesztõ tovább-
képzés és egyéb szakirá-
nyú v. (dyslexia, dysal-
culia) szakképzettség
(ELTE, TOFK v.) elõny:
gyógypedagógus v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
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Mákvirág Óvoda
1205 Budapest,
Rákóczi F. u. 82–84.
Tel.: 285-2515
Tel./fax: 421-0416

3 fõ dajka

Mezõkovácsházi Neve-
lési Tanácsadó és Logo-
pédiai Intézet
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 169.

Gyógypedagógus Felsõfokú iskolai v.,
oligofrénpedagógia sza-
kos gyógypedagógiai
tanár, öt év szgy.
Elõny: pszichopedagó-
gia szak

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. máj. 30.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: étkh.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

Perczel Mór Szakképzõ
Iskola és Kollégium
8060 Mór,
Dózsa Gy. u. 2.

Kereskedelmi-vendég-
látóipari szakoktató

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
f: Józsa Tímea igazgató
Tel.: (22) 407-023

Községi Önkormányzat
Körzeti Általános
Iskola
2610 Nõtincs,
Barátság út 2.

Tanító

Magyar–angol vagy
angol–informatika
szakos tanár

Német nemzetiségi
tanítói v.

Szakirányú v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtástól számított
60. nap.
Pc., f: Borókáné Vidovszky
Ágnes igazgató
Tel./fax: (35) 360-206

Bendegúz Óvoda,
Gyermekjóléti és Csa-
ládsegítõ Szolgálat
3240 Parád,
Kossuth L. u. 128.
Tel./fax: (36) 544-192
e-mail: ovodapa-
rad@citromail.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú v., vagy a
törvényben meghatáro-
zottak szerinti középfo-
kú óvónõi képesítés,
legalább öt év szgy.
Komplex prevenciós
ov. program ismerete,
alkalmazása

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Pc., f: Bükerné Huszár Erzsébet
intézményvezetõ

Tarczy Lajos Általános
Iskola
8500 Pápa,
Jókai I. u. 18.
Tel.: (89) 324-350, ill.
(20) 563-6936
e-mail: venczelcs@ya-
hoo.com

Angol és biológia, föld-
rajz, informatika, rajz
szakos tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. jún. 30.
A szakpárként megadott tantár-
gyakat a 2008/2009. tanévtõl an-
golul tanító angol–magyar két
tanítási nyelvû iskola keres két
tanítási nyelvû oktatásban ta-
pasztalt tanárokat

Nemes Nagy Ágnes
Kollégium
8000 Székesfehérvár,
Gyümölcs u. 13.
Tel.: (22) 500-231

Kollégiumi nevelõtanár Matematika, fizika, bio-
lógia, angol szakos kö-
zépiskolai tanárnõ.
Elõny: életvitel-foglal-
kozások tartása

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc: Szilágyi Lászlóné igazgató

Pipitér Óvoda–Farber-
kamille Kindergarten
9700 Szombathely,
Bem József u. 9/C
Tel.: (94) 501-541

2 fõ óvodapedagógus
(részmunkaidõs foglal-
koztatásra)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 15. nap.
Pc: Magyarné Balázs Anna
óvodavezetõ
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Zárás után érkezett pályázati felhívások, közlemények

Óvodavezetõ

Keszthely Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8360 Keszthely,
Fõ tér 1.
Tel: 83/505-506
Fax:83/505-501
e-mail:jegyzo@
keszthely.hu

Sopron Utcai Napközi
Otthonos Székhely
Óvoda
8360 Keszthely,
Sopron u. 16.
óvodavezetõ

Felsõfokú fõiskolai
szintû v. és szakképzett-
ség,
legalább 5 év óvodape-
dagógus munkakörben
szerzett szgy.,
elõny: pedagógus-
szakvizsga, vezetõi
gyakorlat, legalább kö-
zépfokú „C” típusú
nyelvvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre,
2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-
testületi ülés.
Csatolandó: adatvédelmi nyilat-
kozat; valamint nyilatkozat ar-
ról, hogy a pályázatának zárt,
vagy nyílt ülésen történõ tárgya-
lását kéri.
Pc: polgármester
f: a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán,
vagy a 83/505-520
telefonszámon.

Iskolaigazgató

Keszthely Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8360 Keszthely,
Fõ tér 1.
Tel: 83/505-506
Fax:83/505-501
e-mail: jegyzo@
keszthely.hu

Egry József Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
8360 Keszthely,
Vásár tér 10.
igazgató

Felsõfokú fõiskolai
vagy egyetemi szintû v.
és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus munkakörben szer-
zett szgy.,
elõny: pedagógus-
szakvizsga, vezetõi
gyakorlat, legalább kö-
zépfokú „C” típusú
nyelvvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre,
2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-
testületi ülés.
Csatolandó: adatvédelmi nyilat-
kozat, valamint nyilatkozat ar-
ról, hogy a pályázatának zárt
vagy nyílt ülésen történõ tárgya-
lását kéri.
Pc: polgármester
f: a Polgármesteri Hivatal
Titkárságán, vagy a 83/505-520
telefonszámon.

Helyesbítések

1. Az Oktatási Közlöny 10. számában megjelent, Gyula Város Önkormányzata által meghirdetett Románvárosi Óvoda
óvodavezetõi álláshelyének megpályázása esetén a borítékon helyesen a következõt kell feltüntetni: „Románvárosi
Óvoda óvodavezetõi pályázat.”

2. Az Oktatási Közlöny 10. számában megjelent, Gyula Város Önkormányzata által meghirdetett Erkel Ferenc Gimnázi-
um és Informatikai Szakképzõ Iskola, Kollégium igazgatói álláshelyének pályázati feltételei helyesen: „egyetemi szintû
tanári v. és szakképzettség, legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.,”

* * *
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A Kós Károly Kollégium Oktatási Közlöny 11. száma 1152. oldalán megjelent nevelõtanári álláspályázata helyesen:
„egy fõ nõ, illetve egy fõ férfi részére nevelõtanári állás betöltésére” vonatkozik. A pályázat benyújtási határideje vál-
tozatlanul a 11. szám megjelenésétõl számított 30. nap.

Oktatási Közlöny Szerkesztõség
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

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

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

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

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

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

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

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

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez

c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendelete-
ket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampol-
gár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez

címû kiadványt
(ára: 1155 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél évre: 13 230 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez.

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

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

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

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

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom

Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás

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

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

Sokoldalúság

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

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás
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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 sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon 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 „har-
madik” 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 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 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 törvény-
hozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogász-
ság 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 Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

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 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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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz-
lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 25 200 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával, egy példány ára 735 Ft áfával.
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Formakészítés: Sprint Kft.
08.1280 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

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

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

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

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

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

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

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

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

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