
KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívások
felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
Koreográfusképzõ Tanszékén
1 fõ fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladatai:
– a koreográfia gyakorlata tárgy oktatása a koreográfus szakon,
– oktatói részvétel a pedagógusképzésben,
– részvétel a tanszéki kutatómunkában,
– részvétel fõiskolai mûvészeti produkciók létrehozásában,
– rendszeres kapcsolattartás a tudományos-mûvészeti területének gyakorlati tevékenységével,
– aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos-mûvészeti közéletben és szakmai rendezvényeken,
– közremûködés a fõiskolai és tanszéki feladatok ellátásában, megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– közalkalmazotti kinevezés a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán,
– aktív, elismert, nemzetközi szintû koreográfusi tevékenység,
– fõiskolai végzettség, balettmûvész szakképesítés,
– többéves oktatói tapasztalat,
– tudományos fokozat, illetve ezzel egyenértékû mûvészeti díj.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, mûvészeti munkásságát, annak eredményeit,
– az oktató, illetve mûvészi tevékenységére vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, illetve mûvészeti fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Táncmûvészeti Fõiskola rektor-
helyetteséhez (1145 Budapest, Columbus u. 87–89.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosí-
tást a fõiskola fõtitkára ad.

Klasszikus balett és Modern tánc Tanszékén
1 fõ fõiskolai docensi állás betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladatai:
– a színészi játék oktatása a táncmûvész képzésben,
– részvétel a tanszék egyéb oktatási tevékenységében,
– részvétel fõiskolai mûvészeti produkciók létrehozásában, betanításában, színpadra állításában,
– rendszeres kapcsolattartás a tudományos-mûvészeti területének gyakorlati tevékenységével,
– aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos-mûvészeti közéletben és szakmai rendezvényeken,
– közremûkûködés a fõiskolai és tanszéki feladatok ellátásában, megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– közalkalmazotti kinevezés a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán,
– Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen szerzett színmûvész szakképesítés,
– színészi pályán szerzett több éves tapasztalat,
– legalább 5 év mûvésztanári gyakorlat,
– tudományos fokozat, illetve ezzel egyenértékû mûvészeti díj.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, mûvészeti munkásságát, annak eredményeit,
– az oktató, illetve mûvészi tevékenységére vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, illetve mûvészeti fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Táncmûvészeti Fõiskola rektor-
helyetteséhez (1145 Budapest, Columbus u. 87–89.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosí-
tást a fõiskola fõtitkára ad.

Pedagógusképzõ Tanszékén
1 fõ egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai:
– modern tánctechnika oktatása a mûvészképzésben és a pedagógusképzésben,
– aktív részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában,
– közremûködés a fõiskolai tudományos kiadványok szerkesztésében,
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– az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenyég
irányítása (pl.: jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
– rendszeres publikációs, szakirodalmi és mûvészeti tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban,
– rendszeres kapcsolat tartása szakmai területének gyakorlati tevékenységével, a tudományos-mûvészeti feladatok meg-
oldásának irányítása,
– a hazai és a nemzetközi tudományos-mûvészeti közéletben tudományága, mûvészeti ága, intézménye szakmai képvi-
selete,
– kezdeményezõ és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai-közéleti munkában, a fõiskolai és tanszéki felada-
tok ellátásában, megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– közalkalmazotti kinevezés a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán,
– fõiskolai végzettség, balettmûvész szakképesítés,
– fõiskolai oktatói munkakörben szerzett legalább 10 éves tapasztalat,
– tudományos fokozat, illetve ezzel egyenértékû mûvészeti díj,
– a modern táncirányzatok nemzetközi szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, mûvészeti, munkásságát, annak eredményeit,
– az oktató, nevelõ, illetve mûvészi tevékenységére vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, illetve mûvészeti fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Táncmûvészeti Fõiskola rektor-
helyetteséhez (1145 Budapest, Columbus u. 87–89.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosí-
tást a fõiskola fõtitkára ad.

Néptánc és Színházi tánc Tanszékén
1 fõ egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai:
– a táncjelírás oktatása a pedagógusképzésben,
– aktív részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában,
– közremûködés a fõiskolai tudományos kiadványok szerkesztésében,
– az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenyég
irányítása (pl.: jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
– rendszeres publikációs, szakirodalmi és mûvészeti tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban,
– rendszeres kapcsolat tartása szakmai területének gyakorlati tevékenységével, a tudományos-mûvészeti feladatok meg-
oldásának irányítása,
– a hazai és a nemzetközi tudományos-mûvészeti közéletben tudományága, mûvészeti ága, intézménye szakmai képvi-
selete,
– kezdeményezõ és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai-közéleti munkában, a fõiskolai és tanszéki felada-
tok ellátásában, megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– közalkalmazotti kinevezés a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán,
– egyetemi végzettség,
– fõiskolai oktatói munkakörben szerzett legalább 10 éves tapasztalat,
– tudományos fokozat,
– a táncjelírás tudományának nemzetközi szintû ismerete.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, illetve mûvészeti kutatási munkásságát, annak eredményeit,
– az oktató, nevelõ, illetve mûvészi kutatási tevékenységére vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, illetve tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Táncmûvészeti Fõiskola rektor-
helyetteséhez (1145 Budapest, Columbus u. 87–89.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosí-
tást a fõiskola fõtitkára ad.

Elméleti Tanszékén
1 fõ egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai:
– mûvészettörténet, filozófia és mûvelõdéstörténet tárgyak oktatása a mûvészképzésben és a pedagógusképzésben,
– aktív részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában,
– közremûködés a fõiskolai tudományos kiadványok szerkesztésében,
– az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertan korszerûsítése, illetve az ilyen irányú tevékenyég
irányítása (pl.: jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),
– rendszeres publikációs, szakirodalmi és mûvészeti tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban,
– rendszeres kapcsolat tartása szakmai területének gyakorlati tevékenységével, a tudományos-mûvészeti feladatok meg-
oldásának irányítása,
– a hazai és a nemzetközi tudományos-mûvészeti közéletben tudományága, mûvészeti ága, intézménye szakmai képvi-
selete,
– kezdeményezõ és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai-közéleti munkában, a fõiskolai, tanszéki feladatok
megoldásában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– közalkalmazotti kinevezés a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán,
– egyetemi végzettség,
– fõiskolai oktatói munkakörben szerzett legalább 10 éves tapasztalat,
– tudományos fokozat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, illetve tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– az oktató, nevelõ, illetve tudományos tevékenységére vonatkozó jövõbeni terveit, célkit ûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, illetve tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Táncmûvészeti Fõiskola rektor-
helyetteséhez (1145 Budapest, Columbus u. 87–89.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosí-
tást a fõiskola fõtitkára ad.

Dr. Bolvári-Takács Gábor s. k.,
rektorhelyettes
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A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: középkori egyetemes és magyar történeti elõadások tartása, szemináriumok és
speciál-kollégiumok vezetése nappali és levelezõ oktatás keretei között, részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos
életben, rendszeres publikálás magyar és idegen nyelven.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal, két idegen nyelven elõadói kész-
séggel, magyar és idegen nyelvû publikációkkal, 10 éves felsõoktatási tapasztalattal.

fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: legújabbkori egyetemes és magyar történeti elõadások tartása, szemináriumok
és speciál-kollégiumok vezetése nappali és levelezõ oktatás keretei között, részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos
életben, rendszeres publikálás magyar és idegen nyelven.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD-fokozattal, egy idegen nyelven elõadói kész-
séggel, magyar és idegen nyelvû publikációkkal, hazai és külföldi felsõoktatási és más tudományos intézetekben végzett
több éves oktatói és kutatói munkával.

SZLÁV FILOLÓGIAI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a Történelmi és kulturális kapcsolatok, A mai szláv (horváth) nyelvek és a Szo-
ciolingvisztika címû tárgyak oktatása nappali és levelezõ oktatás keretében, hallgatók diplomamunkájának és tudomá-
nyos diákköri tevékenységének irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, több éves szakmai gyakor-
lattal, elõadói és vitakészségû nyelvismerettel valamelyik világnyelven, hallgatók, doktori képzésben résztvevõk, tanár-
segédek tudományos munkájának vezetésére való alkalmassággal, új tantárgyak programjainak, tananyagainak elkészí-
tésére való képességgel, széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.

további jogviszonyú
egyetemi docensi munkakörre

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a Bevezetés a szláv irodalmak tanulmányozásába, A szláv irodalmak helye a
világirodalomban és a 18–19. századi orosz irodalmak címû tárgyak oktatása nappali és levelezõ oktatás keretében, hall-
gatók diplomamunkájának és tudományos diákköri tevékenységének irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, habilitációval, több éves
szakmai gyakorlattal, elõadói és vitakészségû nyelvismerettel valamelyik világnyelven, hallgatók, doktori képzésben
résztvevõk, tanársegédek tudományos munkájának vezetésére való alkalmassággal, új tantárgyak programjainak, tan-
anyagainak elkészítésére való képességgel, széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.
A pályázatoknak tartalmaznia kell a pályázó: személyi adatait, lakcímét, jelenlegi munkahelyét és beosztását, munka-
végzésre irányuló egyéb jogviszonyait, szakmai életútjának tömör, tényszerû ismertetését, oktatási-kutatási tevékenysé-
gét és ezekre vonatkozó jövõbeni terveit.
A pályázatokhoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt és
idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatait, publikációk és tudományos munkák jegyzékét, hazai és külföldi
referenciák másolatait, három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt, személyi adatlapot, nyilatkozatot,
amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek betekinthetnek.
A pályázatokkal kapcsolatban felvilágosítást ad: dr. Brezovich László, személyügyi koordinátor, 9700 Szombathely,
Károlyi Gáspár tér 4., tel.: 06 (94) 504-385.
Sikeres pályázat esetén a kinevezések 2008. június 1-jétõl határozatlan idõre szólnak.
A pályázatok elbírálása a pályázati kiírás lejártát követõ 60 napon belül esedékes.
A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül az egyetem rektorához kell benyújtani (9400 Sopron, Baj-
csy-Zslinszky u. 4.).

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra

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

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

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

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

Rövidítések:

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

Óvodavezetõi állások

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

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros
XVII. kerület
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1173 Budapest,
Pesti út 165.
Tel.: 253-3376
Fax: 253-3377
e-mail: oktatásiiro-
da@pohi17.hu

Csillagszem Óvoda
1173 Budapest,
Újlak u. 114.
óvodavezetõ

Fõiskolán szerzett óvo-
dapedagógusi v., leg-
alább 5 év szgy.,
elõny: pedagógus
szakvizsga

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 5 év és 9 hónapra,
2014. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. okt. 31.
Csatolandó egy eredeti és egy
másolati példány az erkölcsi bi-
zonyítványból, és adatvédelmi
nyilatkozat.
f: Polgármesteri Hivatal Oktatási
Csoport
Tel.: 253-3375
Pc: Polgármesteri Hivatal Okta-
tási, Mûvelõdési és Sport Iroda
„Óvodavezetõi pályázat” megje-
löléssel 2 példányban.
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Dunavecse Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6087 Dunavecse,
Fõ út 43.
Tel./fax: 78/437-116
e-mail: dunave-
cseph@level.datanet.hu

Napközi Otthonos
Óvoda
6087 Dunavecse,
Zrínyi u. 6.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább
5 év óvodapedagógusi
munkakörben szerzett
szgy.,
elõny: óvodavezetésben
szerzett gyakorlat és
közoktatás vezetõi v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ elsõ testületi ülés.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: polgármester

Kunsziget Község
Önkormányzata
9184 Kunsziget,
József A. u. 2.
Tel.: 96/485-040
96/552-003

Fax:96/552-056
e-mail: kunszigeton-
korm@freemail.hu

Tündérvár Óvoda
9184 Kunsziget,
Petõfi tér 12.
óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v.,
óvodapedagógus
szakképzettség, leg-
alább 5 év óvodapeda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., magyar
állampolgárság,
elõny: idegennyelv is-
merete

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: 2008. júl. 15.
Csatolandó szakmai ön. is.
f.: Lendvai Ivánné polgármester
Tel.: 96/485-388
Pc: Polgármesteri Hivatal (pos-
tai úton)

Ruzsa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6786 Ruzsa,
Alkotmány tér 2.
Tel.: 62/285-011

Hétszínvirág Óvoda
6786 Ruzsa, Alkot-
mány tér 3.
óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v.,
óvodapedagógus szak-
képzettség,
legalább 5 éves vezetõi
gyakorlat, magyar ál-
lampolgárság,
elõny: közoktatás
vezetõi szakképzettség

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 10 évre, 2018. júl.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap.
Csatolandó szakmai ön. is.
f: Sánta Gizella
polgármester
62/585-510
Pc: önkormányzat
(postai úton, „óvodavezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel.)

Iskolaigazgatói állások

Kaba Város Önkor-
mányzatának
Képviselõ-testülete
4183 Kaba,
Szabadság tér 1.
Tel.: 54/523-101
Fax: 54/522-013
e-mail: polgarmes-
ter@kaba.hu

Mácsai Sándor Mûve-
lõdési Ház
igazgató

Szakirányú egyetemi v.,
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsõfo-
kú szakirányú munka-
köri szakvizsga,
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési képzett-
ség, legalább 5 éves
szgy.,
elõny: idegen nyelv
ismerete

ÁEI: 2008. nov. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2013. okt. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30. nap.
A képviselõ-testület fenntartja a
jogot arra, hogy a pályázati eljá-
rást érvénytelenné nyilvánítsa.
Csatolandó részletes szakmai
ön., adatvédelmi nyilatkozat is,
valamint nyilatkozat arról is,
hogy hozzájárul-e pályázatának
nyilvános ülésen való tárgyalá-
sához.
Pc: Szegi Emma polgármester
(2 példányban, egy eredeti és
egy másolati pld., zárt boríték-
ban)
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Káli Általános Mûvelõ-
dési Központ
3350 Kál,
Rózsa út 8.
Tel.: 36/487-038

Általános iskola
oktatási intézmény-
egység-vezetõ,

közmûvelõdési intéz-
ményegység-vezetõ

Felsõfokú pedagógiai
v., legalább 5 év peda-
gógus munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Miksi Jánosné
ÁMK igazgató

Kömlõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3372 Kömlõ,
Fõ út 26.
Tel./fax: 36/481-021

ÁMK igazgató
Kömlõ, Fõ út 18-20.

Egyetemi vagy fõisko-
lai, tanári/tanítói v., leg-
alább 5 év szgy.,
elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a pályázat benyújtására
elõírt határidõt követõ legköze-
lebbi képviselõ-testületi ülés.
A pályázat eredményérõl az el-
bírálástól számított 8 napon be-
lül a pályázók írásban kapnak
értesítést, az eredménytelenül
pályázók pályázati anyagát az
értesítéssel együtt visszaküldi az
önkormányzat.
Csatolandó részletes szakmai
ön. és adatvédelmi nyilatkozat
is.
Pc: Német István polgármester
(zárt borítékban „igazgató” jel-
igével, ajánlott küldeményként
vagy személyesen kell benyúj-
tani.)

Ófehértó Község Kép-
viselõ-testülete
4558 Ófehértó, Alkot-
mány u. 54.
Tel./fax: 42/385-215

Általános Iskola és In-
tézményei
igazgató

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., leg-
alább 5 év szgy., közok-
tatás-vezetõi szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
Pc: polgármester

Rakamaz Város Képvi-
selõ-testülete
4465 Rakamaz, Szent
István út 116.
Tel.: 42/371-495

Erzsébet Királyné Álta-
lános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény és
Szakiskola
4465 Rakamaz, Ady
Endre út 63.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.,
elõny: német nyelv is-
merete, nemzetiségi ok-
tatásban szerzett
tapasztalat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A vezetõi megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási
határidõtõl számított 60 napon
belül.
Csatolandó hiteles om. is, és
nyilatkozat arról, hogy a pályázó
beleegyezik-e a pályázat nyilvá-
nos képviselõ-testületi ülésen
történõ megtárgyalásába.
A pályázatot a Kulturális, Okta-
tási és Sport Bizottság, mint
szakmai bizottság véleményezi.
Pc: Farkas Ernõ polgármester
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Tiszabõ Község Önkor-
mányzata
5232 Tiszabõ,
Fõ u. 47.
Tel.: 56/337-000

Általános Iskola
5232 Tiszabõ,
Május 1. út 1–3.
igazgató

Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú szakképzett-
ség, legalább 5 év peda-
gógus munkakörben
szerzett szgy., legalább
5 éves oktatási intéz-
ményvezetõi gyakorlat,
közoktatási vezetõi
szakképesítés

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. júl. 30.
Csatolandó szakmai ön. és adat-
védelmi nyilatkozat is.
Pc: Farkas Barnabás polgár-
mester
(4 példányban)

Tunyogmatolcs
Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4731 Tunyogmatolcs
Rákóczi u. 103.
Tel.: 44/359-030

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Óvoda
igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség,
pedagógus szakvizsga,
másodszori és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább
5 év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
magyar állampolgárság

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtást követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Csatolandó részletes szakmai
ön., adatvédelmi nyilatkozat.
szl.: nincs
Pc: Soltész Bertalan polgármes-
ter

Pályázati felhívás
pedagógus munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Óvodapedagógus és dajka állások

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

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros
VI., kerület Terézváros
Játékvár Óvoda
1062 Budapest,
Lendvay u. 24.
Tel.: 353-1605

Dajka 8 általános iskolai v.,
elõny: szgy.,
dajka szakképzettség

ÁEI: A pályázat elbírálását kö-
vetõen azonnal
Pc: Balogh Bálintné
óvodavezetõ

Szentgyörgymezei
Óvoda
2500 Esztergom,
Rényi R. u. 2/a.
Tel.: 33/411-026

Óvodapedagógus

dajka

Felsõfokú, illetve fõis-
kolai óvodapedagógusi
v.,

legalább szakmunkás
v., vagy dajkaképesítés

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. júl. 15.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Marosi Miklósné óvodave-
zetõ

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. júl. 15.
Pc: Marosi Miklósné óvodave-
zetõ

Martinovics utcai
Óvoda
2100 Gödöllõ,
Martinovics u. 16.
Tel./fax: 28/420-786

Óvodapedagógus

Lényeges feladat:
óvodai nevelés a
manuális tevékenység-
központú program
alapja, SNI gyerekek
integrálása

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.,
elõny: a manuális tevé-
kenység-központú
program iránti érdeklõ-
dés, mesterségbeli tudás

ÁEI: 2008. szept. 1.
Csatolandó szakmai ön., és hite-
les om. is.
Pc: Gambárné Szántai Ildikó
óvodavezetõ

Tisza utcai és Szabad-
ság úti Óvoda
2100 Gödöllõ,
Tisza u. 4.
Tel./fax: 28/410-869

Óvodapedagógus

Lényeges feladat: diffe-
renciált óvodai bánás-
mód program
alkalmazása, SNI gye-
rekek integrálása

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Csatolandó szakmai ön. és hite-
les om. is.
Pc: óvodavezetõ
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Nagyasszonyunk Kato-
likus Intézmény
6300 Kalocsa,
Asztrik tér 1.
Tel.: 78/462-380
Fax: 78/466-950
e-mail: postamas-
ter@altiskkcsa.suli-
net.hu

2 fõ óvónõ Szakirányú fõiskolai v.,
plébánosi ajánlás

ÁEI: 2008. aug. 21.
f: 78/462-380

Kistérségi Közös Fenn-
tartású Általános Iskola
és Óvoda
2282 Kerékteleki,
Fõ u. 60.

Kuckó Óvoda
2881 Ászár,
Gyõri út 1.
óvodapedagógus

Felsõfokú iskolai v.
(fõiskola)
elõny: gyógypedagógus
szakképesítés, óvodai
gyakorlat, legalább 1-3
év szakmai tapasztalat,
gyakorlott szintû MS
Windows NT/2000/XP

ÁEI: 2008. aug. 4.
Határozott idejû közalkalmazotti
jogviszony.
Pehi: 2008. jún. 27.
Csatolandó szakmai ön. is.
f: Róthné Kiss Tünde
Tel.: 34/352-334
Pc.: iskola címén
(postai úton, a borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
25/2008., valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus)

Napközi Otthonos
Óvoda
9144 Kóny,
Rákóczi u. 44.
Tel.: 96/280-316

Óvodapedagógus,

Óvodapedagógus (hatá-
rozott idejû kinevezés,
1 év)

Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.,

ÁEI: 2009. szept. 1.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: óvoda (írásban, postai úton)

Öveges József
Közép-zalai Általános
Iskola és Óvoda
8956 Páka, Ifjúság út
11–13.
Tel/fax: 92/579-007
e-mail: pakasuli@kele-
kabel.hu

Dajka Elõny: dajka szakképe-
sítés, óvodában szerzett
gyakorlat

ÁEI: 2008. júl. 28.
Határozott idejû kinevezés,
3 hónap próbaidõvel.
Pehi: a beadást követõ 30. nap.
Csatolandó kézzel írott szakmai
ön. is.
Pc-f.: Czigányné Petõ Anikó
igazgató
Tel.: 92/579-005

II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
3974 Ricse,
Kossuth u. 3.
Tel.: 47/376-023
47/576-017

e-mail: rfai@axelero.hu

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
étk. lehetõség
Pc: Lakatos György intézmény-
vezetõ
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Szivárvány Óvoda
8300 Tapolca,
Dobó tér 5.
Tel.: 87/510-907
Fax: 87/510-908
e-mail: szivovi@t-on-
line.hu

2 fõ Óvodapedagógus,

dajka

Óvodapedagógusi v.,

dajka szakmunkás

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 1.
Pc: Frang Lászlóné óvodavezetõ

ÁEI: 2008. júl. 1.
Pc: Frang Lászlóné óvodavezetõ

Vecsés Város Önkor-
mányzat Kisfaludy
Utcai Óvoda,
változó telephelyre
2220 Vecsés,
Kisfaludy u. 13–15.
Tel.: 29/350-554

Nemzetiségi óvodape-
dagógus

Lényeges feladatok:
munkaideje heti 40 óra,
kötelezõ óraszám:
32 óra. Kötelezõ óra-
számát a csoportban
tölti, ezen túlmenõen
munkaidejében
felkészül a szakfeladat-
tal kapcsolatos felada-
tokra

Felsõfokú iskolai v., fõ-
iskola, német nemzeti-
ségi óvodapedagógus,
német nyelvbõl közép-
fokú C típusú általános
nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás,
pályakezdõ – 1 év alatti
szakmai tapasztalat, fel-
használói szintû MS
Windows NT/2000/XP,

elõny: más nyelvbõl
nyelvvizsga.
Elvárások: kiváló szintû
gyermekközpontú neve-
lõi szemléletmód, játék-
ba integrált
képességfejlesztés, elhi-
vatottság.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 1.
Pehi: 2008. aug. 15.
Csatolandó kézzel írott ön is.
f: Kovácsné
d’Elhougne Ilona
Tel.: 30/827-9605
Pc: óvoda címén
(postai úton, a borítékon fel kell
tüntetni a 30/2008. azonosító
számot, valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus;
és elektronikus úton d’Elhougne
Ilona részére kisfaludyovo-
da@t-online.hu e-mail címre.)

Pedagógus állások

Bihari János Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
2740 Abony,
Kálvin út 1.
Tel.: 53/360-037
Fax: 53/360-931
e-mail: bihari.zeneisko-
la@pr.hu

Ütõ szakos tanár Zenemûvészeti fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: folyamatos
Csatolandó szakmai ön. is.
szl.: nincs
Pc: Bakosné Kocsi Judit mb.
igazgató
(a pályázatot írásban kell be-
nyújtani)

Borsos Miklós Általá-
nos Iskola
8400 Ajka,
Eötvös u. 9.
Tel.: 88/508-170,
508-180
e-mail: eotvos7@free-
mail.hu

Angolnyelv-informati-
ka szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. jún. 30.
Pehi: 2008. júl. 25.
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Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola
2060 Bicske,
Szent István u. 42.
Tel.: 22/565-087
Fax: 22/261-989
20/9320-635

Informatika-bármely
szakos tanár

ének-bármely szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.
elõny: fizika-informati-
ka szak

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. jún. 30.
Pehi: 2008. júl. 30.
Csatolandó fényképes szakmai
ön. is.
Pc: Bárányos József igazgató

Szent-Györgyi Albert
Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Gyulai út 53-57.
Tel.: 66/323-022
Fax: 66/321-346

Matematika-fizika
szakos tanár

grafikus tanár

egészségügyi szakok-
tató

szakmai elméleti és
gyakorlati tanár

szakmai gyakorlati
oktató

Egyetemi v.

képzõmûvészeti egyete-
mi v., grafikus szakkép-
zettség

fõiskolai v.

nyomdaip. (üzem) mér-
nök vagy nyomdaip.
mérnök tanár v.

kiadványszerkesztõ
szakoktató

ÁEI: 2008. szept. 1.

ÁEI: 2008. szept. 1.
határozott idõre:
2009. jún. 30-ig.

ÁEI: 2008. szept. 1.

ÁEI: 2008. aug. 15.

Budapest, III. Kerületi
Önkormányzat Bárczi
Géza Általános Iskola
1039 Budapest, Bárczi
Géza u. 2.
Tel.: 243-1509
Fax: 453-2039
e-mail: bar-
czi-a@kszki.obuda.hu

Matematika-fizika sza-
kos tanár
(5–8. évfolyamon ma-
tematika tanítása emelt
szinten, 7–8.
évfolyamon fizika taní-
tása tantárgyfelosztás
szerint)

Magyar-ének szakos ta-
nár
(5–8. évfolyamon ma-
gyar és ének tanítási tan-
tárgyfelosztás szerint)

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 4 év szgy.
elõny: emelt szintû ma-
tematika oktatási gya-
korlat,

felsõfokú szakirányú v.,
legalább 4 év szgy.,
elõny: énekkar-vezetési
gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 25.
4 hónap próbaidõ.
Csatolandó fényképes szakmai
ön. is.
Pc: igazgató

Megyeri Úti Általános
Iskola
1044 Budapest,
Megyeri út 20/a.
Tel.: 233-2370
230-3071
www.megyeri-fw.hu
e-mail: megyeri.alt.isk.
@freemail.hu

Matematika, informati-
ka, testnevelés szakos
tanár (határozott idejû
szerzõdéssel)

tanító magyar mûvelt-
ségterület

tanító angol mûveltség-
terület (határozott idejû
szerzõdéssel)

Fõiskola vagy egyetemi
v.

fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. aug. 15.
Csatolandó részletes szakmai
ön. is.
Pc: iskola (e-mail-ben és levél-
ben)
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Táncsics Mihály Gim-
názium, Szakközépis-
kola
2370 Dabas,
Szent István tér 2.
Tel.: 29/360-346
Fax: 29/360-390

Angol szakos

matematika-fizika sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Csatolandó szakmai ön. is.

Bottyán János Mûszaki
Szakközépiskola
2500 Esztergom,
Fõapát u. 1.
Tel/fax: 33/500-935
www.bottyanegom.suli-
net.hu

Informatika szakos kö-
zépiskolai tanár

villamosmérnök tanár
(részmunkaidõs,
heti 6 órában)

Egyetemi v.
elõny: magas szintû el-
méleti és gyakorlati há-
lózat szerelõi ismeret
CCNA végz. (bõvebben
a honlapon)

egyetemi v.
elõny: magas szintû el-
méleti és gyakorlati szá-
mítógépes digitális
technikai ismeret (bõ-
vebben a honlapon)

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a megjelenést követõ 30.
nap.
Csatolandó szakmai ön. is.

Fóti Népmûvészeti
Szakközép-, Szakiskola
és Gimnázium
2153 Fót,
Vörösmarty tér 2.
Tel.: 27/359-607
Fax: 27/359-597
e-mail: fot@freemail.hu

Testnevelõ tanár

matematika tanár

informatika tanár
(félállás)

textilmûves szakmai
elm. és gyak.
(helyettesítõ)

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pc.-f: Kaudersné Madarász
Zsuzsanna igazgató (írásban)

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. jún. 1.
Pc.-f: Kaudersné Madarász
Zsuzsanna igazgató (írásban)

Bartók Béla Zeneiskola,
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
4220 Hajdúböször-
mény, II. Rákóczi Fe-
renc u. 31.
Tel.: 52/561-704
Fax: 52/561-705
e-mail: hbbartokzene
@mail.datanet.hu

Trombitatanár Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Csatolandó szakmai ön. is és
om. vagy utolsó éves hallgatói
jogviszony igazolása.
f.: Tanyi Zoltán
igazgató

Ráday Pál Általános
Mûvelõdési Központ
6326 Harta,
Bajcsy Zs. u. 4.
Tel.: 78/407-020
06/70/382-3006

Német nemzetiségi ta-
nító
(határozott idejû)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
p.: nemzetiségi
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Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény és
Diákotthon
6070 Izsák,
Kossuth L. u. 39.
Tel.: 76/374-552
568-020

Fax: 76/375-540
e-mail: tancsics.isko-
la@axelero.hu

Magyar-bármely sza-
kos általános iskolai
tanár

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pc: iskola

Rácz Aladár Zeneiskola
5130 Jászapáti,
Damjanich u. 2.
Tel.: 57/440-132

Zongoratanár,
fafúvós szakos tanár

rézfúvós szakos tanár
(mindhárom óraadói,
határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 10.
Rc.: Réz István igazgató

Nagyasszonyunk Kato-
likus Intézmény
6300 Kalocsa,
Asztrik tér 1.
Tel.: 78/462-380
Fax: 466-950
e-mail: postamaster@
altisk.kcsa.sulinet.hu

magyar nyelv és iroda-
lom-bármely

biológia-bármely

kollégiumi nevelõ

2 fõ tanítónõ

Egyetemi v.,
plébánosi ajánlás

szakirányú fõiskolai v.,
plébánosi ajánlás

ÁEI: 2008. aug. 21.
f: 78/462-380.

Dózsa György Gazda-
sági, Mûszaki Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és
Kollégium
6300 Kalocsa,
Asztrik tér 7.
Tel.: 78/461-600
Fax: 78/461-178
E-mail: suli3610@free-
mail.hu

Festõ-mázoló és tapétá-
zó szakoktató

Szakképzettség és szak-
oktatói v. vagy szakirá-
nyú fõiskolai v., vagy
szakirányú v. és mester-
vizsga

Pbhi: 2008. jún. 30.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ 15. nap.
Pc: Bogár István igazgató
Tel.: 78/461-600

Varró István
Szakiskola, Szakközép-
iskola és Kollégium
5300 Karcag,
Varró u. 6-8.
Tel./fax.: 59/312-202
e-mail: suli@varroi-
karcag.sulinet.hu

Fizika-informatika sza-
kos tanár

közgazdász tanár

építész tanár

gépész tanár

Egyetemi v.

fõiskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Puháné Urbán Katalin igaz-
gató
(írásban)
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Irinyi János Szakközép-
iskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika,
Egressy Béni u. 1.
Tel.: 48/311-422
Fax: 48/311-763

Matematika-fizika ,

fizika-bármely szakos
középiskolai tanár

gépírás

Egyetemi tanári v.

szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 21.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Pehi: 2008. aug. 15.

Kistérségi Közös Fenn-
tartású Általános Iskola
és Óvoda
2882 Kerékteleki,
Fõ u. 60.

Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola
2882 Kerékteleki,
Fõ u. 31.

Történelem-földrajz
vagy
biológiai, illetve tech-
nika, rajz szakos tanár
(történelem és a felso-
rolt szakok közül leg-
alább egy, szakos órák
tartása)

Zrínyi Ilona Általános
Iskola
2858 Császár, Iskola
köz 1.
tanító
(tanítói feladatok ellá-
tása, fejlesztõ foglalko-
zások, nem
szakrendszerû oktatás-
ban való részvétel. Az
1 év letelte után, köl-
csönös megelégedett-
ség esetén, határozatlan
idejû kinevezés történ-
het).

Felsõfokú iskolai v.
elõny: angol nyelvbõl
középfokú C típusú ál-
talános nyelvvizsga,
alap szintû nyelvtudás,
alap szintû MS Win-
dows NT/2000/XP.

Felsõfokú iskolai v.,
gyakorlott szintû MS
Office (irodai alkalma-
zások), rendelkezzen az
ének-zene, rajz, techni-
ka, természetismeret
mûveltségi területek va-
lamelyikével.
elõny: angol nyelvbõl
középfokú C típusú ál-
talános nyelvvizsga,
alap szintû nyelvtudás,
hangszeres tudás: zon-
gora és citera, fejlesztõ
pedagógusi v., IKT is-
merete és alkalmazása

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. júl. 1.
Pehi: 2008. júl.15.
Határozott idejû,
1 éves közalkalmazotti jogvi-
szony.
f: Szabóné Kopácsi Teréz igaz-
gató
Tel.: 34/358-755
Pc: Kistérségi Közös Fenntartá-
sú Általános Iskola és Óvoda
(a borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
31/2008. azonosító számot, vala-
mint a munkakör megnevezését:
történelem-földrajz vagy bioló-
gia, ill. technika, rajz szakos ta-
nár),

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. júl. 1.
Pehi: 2008. júl.18.
Határozott idejû,
1 éves közalkalmazotti jogvi-
szony.
szl.: az iskola közelében igénybe
vehetõ.
f: Vincze Csabáné tagintéz-
mény-vezetõ
Tel.: 34/376-166
Pc: Kistérségi Közös Fenntartá-
sú Általános Iskola és Óvoda
(a borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
30/2008. azonosító számot, vala-
mint a munkakör megnevezését:
tanító)

Márki Sándor Általános
Iskola
5741 Kétegyháza,
Márki S. u. 11.
Tel./fax: 66/250-104

Német nemzetiségi
tanító
(félállás)

A szaknak megfelelõ
fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. jún. 30.
Csatolandó szakmai ön. is, szl.
Pc: Mokán Jánosné igazgató
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Lõrinci Városi Zene-
iskola
3021 Lõrinci,
Árpád út 40.
Tel.: 37/388-413

Gitártanár,

szintetizátor-tanár

Zenemûvészeti fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Kelemen Attila igazgató
Tel.: 70/330-5565

Nyíregyházi Evangéli-
kus Kossuth Lajos Gim-
názium
4400 Nyíregyháza,
Szent István út 17–19.
Tel.: 42/410-032
06/20/824-6246

Informatika-bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Tar Jánosné igazgató
(írásban)

Bakfark Bálint Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény
2840 Oroszlány,
Asztalos J. u. 2.
Tel.: 34/361-048

Szolfézs, vagy
zongora-szolfézs tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi szakirányú v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15. nap.
Pc: Ocskai Simon igazgató

Körzeti Általános
Iskola és Óvoda
8697 Öreglak,
Nagy József u. 12.
Tel./fax: 85/330-255
e-mail: oreglak@t-on-
line.hu

2 fõ tanító Fõiskolai v. ÁEI: 2009. szept. 1.

Általános Iskola
2214 Pánd,
Fõ út 17.
Tel.: 29/630-011

Magyar-történelem

technika-fizika-infor-
matika szakos tanár

napközis tanító
(ének vagy rajz mûvelt-
ségterület)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Csatolandó szakmai ön. is
étkh., házaspár estén szl.
f: Dr. Földesi Sebestyénné igaz-
gató
Tel.: 29/630-010

Pászti Miklós Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
Biatorbágy

Trombitatanár

képzõmûvész (szob-
rász) tanár

Szakirányú fõiskolai v.
elõny: tanítási gyakorlat

ÁEI: 2008. szept. 1.
Csatolandó szakmai ön. is
f: 23/312-833
06/30/337-4792

Megyervárosi Óvoda
Általános Iskola és
Gimnázium
7632 Pécs,
Testvérvárosok
tere 1.

Árpád Fejedelem
Gimnázium és Általá-
nos Iskola
7632 Pécs,
Aidinger J. út 41.
Tel.: 72/441-012

Matematika-fizika,

kémia szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás határozott idejû,
2009. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2008. jún. 30.
Pehi: 2008. júl. 30.
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Mûvészetek Háza, Álta-
lános Mûvelõdési Köz-
pont, Cziffra György
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
2085 Pilisvörösvár,
Fõ út 127.

Gitártanár Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Csatolandó szakmai ön. is
étkh., utazási hozzá-
járulás
f.: Dr. Berkiné Balasi Anikó mb.
igazgató
26/332-218.

II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
3974 Ricse,
Kossuth u. 3.
Tel.: 47/376-023
47/576-017

e-mail: rfai@axelero.hu

Tanító

tanító-német nyelv

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
étk. lehetõség
Pc: Lakatos György intézmény-
vezetõ

Általános Iskola
3720 Sajókaza,
Ady Endre u. 2.
Tel.: 48/505-203
Fax: 48/505-204
e-mail: iskola.skaza-
@parisat.hu

Matematika-informati-
ka-kémia szakos tanár
(bármely párosításban)

magyar-ének vagy
magyar-angol szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. jún. 30.
tp., étkh., utazási költségtérítés
Pc: Izsó Pál igazgató

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény Mûvé-
szeti Intézményegysége
2440 Százhalombatta,
Liszt Ferenc sétány 10.
Tel.: 23/345-568

Gordonkatanár (rész-
munkaidõs, 8 óra, hatá-
rozatlan idejû)

gitártanár (részmunka-
idõs, 15 óra, határozat-
lan idejû)

fuvolatanár (részmun-
kaidõs, 10 óra, helyet-
tesítõ)

képzõmûvész-tanár
(részmunkaidõs, 10
óra, határozatlan idejû)

Felsõfokú szakirányú
fõiskolai/egyetemi v.

ÁEI: azonnal, a képzõmûvész
tanárnál:
2008. aug. 15.
Pehi: a benyújtástól számított
15. nap.
Csatolandó kézzel írt szakmai
ön. is
f: Adorjánné Visontai Katalin
intézményegység-vezetõ
06/30/991-6728
(postai úton )

Szerencsi Általános
Iskola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Óvoda igazgatója
3900 Szerencs,
Rákóczi Zsigmond
tér 1.
Tel./fax: 47/362-247
e-mail: iroda@rakzsi-
gisk.sulinet.hu

Ütõ szakos tanár Fõiskolai szintû peda-
gógus v. és szakképzett-
ség

ÁEI: 2008. aug. 16.
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Pápai Református
Kollégium Tatai
Gimnáziuma
2890 Tata,
Kossuth tér 11.
Tel.: 34/586-576
Fax: 34/586-577
e-mail: refi@prktg-
tata.sulinet.hu
web: www.refi-tata.hu

Angol nyelv és iroda-
lom szakos,

fizika-kémia vagy ma-
tematika-fizika szakos,

ének szakos,

latin nyelv szakos kö-
zépiskolai tanár
(félállás)

Egyetemi szaktanári v.
elõny: több szükséges
szak megléte, az ének
szakos esetében egyház-
zenei, karvezetõi v.,
hangszer-tudás

ÁEI: 2008. aug. 1.
étk. lehetõség és hozzájárulás

Általános Mûvelõdési
Központ Kubinyi Ágos-
ton Általános Iskola
2711 Tápiószentmárton,
Kossuth Lajos u. 3.
Tel./fax: 29/423-002

Testnevelés-bármely
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pc: Mészáros Mihályné ÁMK
igazgató

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola
2086 Tinnye,
Szabadság tér 3.
Tel.: 26/335-015
e-mail: igazgató@kos-
suth-tinnye.sulinet.hu

Matematika szakos ál-
talános iskolai tanár

Szakirányú fõiskolai v.
elõny: ha a második
szak: fizika, angol
nyelv, informatika,
vagy ének-zene

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. jún. 30.
Csatolandó részletes szakmai
ön. is
étkh.

Hankó László Zene-
iskola
4440 Tiszavasvári,
Báthori út 1.
42/373-122

Fuvolatanár

zongoratanár

Szakirányú fõiskolai v.
külföldiek esetében
megfelelõen honosított
diploma, 3–5 év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
szf.

Vásárosnaményi Városi
Zeneiskola
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi u. 9.
Tel./fax: 45/470-171

Gitár szakos tanár

népi hegedû szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Csatolandó szakmai ön. is
étk. hozzájárulás, esetleg: úti-
költség-térítés.
Pc., f: Antalovszky Erzsébet
igazgató

Falusi Általános Iskola –
Dorfschule Wetschesch
2220 Vecsés,
Fõ u. 92.
Tel.: 29/351-347

Magyar-rajz szakos
tanár

napközis nevelõ

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

tanító v.
elõny: német nemzeti-
ségi tanító

ÁEI: 2008. szept. 1.
f: Gyurákiné Sárdi Krisztina
igazgató

Veszprémi Közgazda-
sági Szakközépiskola
8200 Veszprém,
Vár u. 10.
Tel.: 88/560-590,
560-581
Fax: 88/560-570
e-mail: suli3053@koz-
gazd-veszprem.suli-
net.hu

Könyvtáros tanár

informatika tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. júl. 20.
Pc: Kópházi Ferenc igazgató
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Zrínyi Miklós
Gimnázium
8900 Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 30.
Tel./fax: 92/313-490
e-mail: horvatha
@zmgzeg. sulinet.hu

Informatika szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.

Egyéb állások

Balatonfüred Város
Önkormányzata
8230 Balatonfüred,
Szent István tér 1.

Szociális Alapszolgál-
tatási Központ
8230 Balatonfüred,
Kossuth L. u. 3.
intézményvezetõ

Lényeges feladatok:
Az intézményvezetõi
feladatok ellátása, mun-
káltatói feladatok ellá-
tása.
Az intézmény által ellá-
tott étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzõ-
rendszeres házi
segítségnyújtás, család-
segítés, gyermekjóléti
szolgálat, nappali ellá-
tást nyújtó idõsek klub-
ja, fogyatékosok
nappali intézménye.
Az intézmény alapító
okiratában meghatáro-
zott tevékenységek el-
látásának biztosítása,
az intézmény szakmai
programjában meghatá-
rozott feladatok végre-
hajtása és ellenõrzése.
Kapcsolattartás a fenn-
tartóval és a Polgár-
mesteri Hivatallal.
Kapcsolattartás az in-
tézmény ellátási terüle-
te szerinti önkormány-
zatokkal.

1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. számú mel-
léklete szerinti szakirá-
nyú szakképzettség,
vagy a 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet
2. számú mellékletének
1. pontjában elõírt képe-
sítés, legalább 5 év fel-
sõfokú v. vagy
felsõfokú szakmai képe-
sítést igénylõ, a gyer-
mekvédelem, illetve a
szociális ellátás terüle-
tén végzett munkakör-
ben szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat

ÁEI: 2008. júl. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2013. jún. 30-ig szól.
Pbhi: a Szociális Közlönyben
való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat benyújtásának felté-
tele, hogy azt legkésõbb a
benyújtási határidõ napján pos-
tára adják.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60. nap.
A pályázatokat elõkészítõ bi-
zottság véleményezi, amely a ki-
írt feltételeknek megfelelõen a
pályázókat személyesen meg-
hallgatja. Az elõkészítõ bizott-
ság, valamint a Balatonfüred
Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete Szociális és Egész-
ségügyi Bizottságának
véleményezését követõen a kép-
viselõ-testület dönt.
Csatolandó: szakmai ön., adat-
védelmi nyilatkozat, továbbá
nyilatkozat, mely szerint a gyer-
mekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn, valamint nyilatkozni kell
arra vonatkozóan is, hogy a pá-
lyázat elnyerése esetén, megbí-
zásával egyidejûleg a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvényben elõírt vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségé-
nek eleget tesz.
ill.: a Kjt. és a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet alap-
ján.
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1. 2. 3. 4.

Pc., f: Dr. Bóka István polgár-
mester
Tel.: 87/581-255
(postai úton, ajánlott külde-
ményként, a borítékon fel kell
tüntetni „Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ intéz-
ményvezetõi pályázata”)

Budapest XXI., ker.
Csepel Önkormányzata
Karácsony Sándor Álta-
lános Iskola
1211 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc út
106-108.
Tel.: 277-0967
Fax: 277-4532
www. kará-
csonys-bp.sulinet.hu

Logopédus Szakirányú v., és felsõ-
fokú szakképzettség

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. jún. 30.
f: Vitányi György igazgató

Petõfi Sándor Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani, Pedagógiai
Szakszolgálati Intéz-
mény
3200 Gyöngyös,
Petõfi út 67.
Tel.: 37/312-159
Fax: 37/504-090
e-mail: petofi_s_alt_isk
@yahoo.com

Szakszolgálati intéz-
ményegység-vezetõ
(nevelés, tanácsadás)
3200 Gyöngyös,
Vezekényi út 9.

Pszichológusi v.,
5 év szgy.
elõny: klinikai, pedagó-
giai, v. tanácsadói
szakvizsga

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 22.
Csatolandó részletes szakmai
ön. is.
Pc., f.: Daru Éva Katalin
igazgató

Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
9155 Lébény,
Iskola köz 1.
Tel.: 96/360-060

Gyógypedagógus
(részmunkaidõs)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtást követõ 10. nap.

Mezõcsokonyai Általá-
nos Iskola és Óvoda
7434 Mezõcsokonya,
Ady u. 6.
Tel.: 82/715-014
06/20/581-9013

Gyógypedagógus Felsõfokú szakirányú v.
(TAP)

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Pehi: 2008. aug. 10.
Pc: Sudárné Balázs Katalin igaz-
gató

Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szak-
iskola, Diákotthon és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
3600 Ózd,
48-as út 26.
Tel.: 48/570-031

2 fõ Gyógypedagógus Gyógypedagógiai tanári
v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtási határidõ után
egy hét.
Pc: Koós Mária
igazgató

16. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1629



Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ

Zárás után érkezett pályázati felhívás
felsõoktatási intézményekben betöltendõ álláshelyekre

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet
KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI FÕISKOLAI KAR
Kereskedelmi Intézeti Tanszék
tanársegédi állás betöltésére

A kinevezésre kerülõ tanársegéde feladata: kereskedelem, valamint logisztikai informatika, e-logisztika, e-kereskede-
lem, logisztika, kis- és nagykereskedelem szervezése és technológiája tantárgyak oktatása, az elõadások és gyakorlatok
megtartása. A képzés valamennyi szintjén (nappali és távoktatási alapképzés, szakirányú továbbképzés, felsõfokú szak-
képzés) az oktatási feladatok ellátása, az oktatói követelmények alapján publikációs tevékenység és a nemzetközi kap-
csolatok ápolása, továbbá részvétel az angol nyelvû oktatásban.
A pályázat feltételei: egyetemi szintû közgazdasági (logisztika esetén esetleg mûszaki) végzettség, PhD/CSc-fokozat
vagy kivételes esetben legalább PhD-abszolutórium és nyilatkozat a doktori értekezés egy éven belüli benyújtására.
A pályázati anyag a pályázati kérelembõl, a szakmai önéletrajzból, az oktatói, tudományos, szakmai tevékenység ismer-
tetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zelések ismertetésébõl áll, illetve tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagát a fõiskola szer-
vezetei és mûködési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a végzettséget igazoló dokumentumokat vagy azok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt,
– idegennyelv-tudását igazoló dokumentumot.

A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvényben, valamint a BGF foglalkoztatási követelményrendszerében
rögzített feltételeknek.
A kinevezés 2008. szeptember 1. napjától határozatlan idõre szól.
A pályázatot a BGF KVIFK Dékáni Titkárságán (dr. Zimányi Krisztina dékán, BGF KVIFK, Dékáni Hivatal, 1054 Bu-
dapest, Alkotmány u. 9–11.) kell benyújtani a megjelenéstõl számított 30 napon belül, három példányban. A pályázati
anyagot a benyújtással egyidejûleg a (zimanyi.krisztina@kvifk.bgf.hu) elektronikus címre is – a végzettséget, a nyelvis-
meretet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok kivételével – meg kell küldeni. A pályázatról továb-
bi információ a medvene.szabadkatalin@gbf.hu címen kérhetõ.

Sándorné dr. Kriszt Éva s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARÁNAK
Testnevelési csoportja
pályázatot hirdet
félállású testnevelõ tanári munkakör betöltésére

A pályázó feladata:
– a testnevelõ csoport munkájának segítése,
– a kosárlabdacsapat délutáni edzésének vezetése,
– tanszékvezetõ által meghatározott feladatok.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– cselekvõképesség,
– Magyar Testnevelési Egyetem testnevelõ tanári végzettség,
– minimum ötéves, iskolában eltöltött szakmai gyakorlat,
– kosárlabda-szakedzõi végzettség,
– felhasználói szintû számítógép-ismeret, Windows, Excel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény sza-
bályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.

Jelentkezés és annak határideje: a pályázattal kapcsolatban információt a testnevelési csoport vezetõje ad. A pályázatot
az YMÉK dékánjához (1146 Budapest, Thököly út 74.) kell megküldeni 3 példányban a pályázat megjelenésétõl számí-
tott 30 napon belül.
A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

Dr. Makovényi Ferenc s. k.,
dékán
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A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK rektora
pályázatot hirdet
fõállású általános és oktatási rektorhelyettesi állás betöltésére

Az oktatási rektorhelyettesi megbízás maximum 4 évre szól.

A pályázó feladata az oktatói feladatokon túlmenõen:
– közremûködik az intézet stratégiai, valamint intézményfejlesztési programjának kialakításában és végrehajtásában, el-
sõsorban a felsõoktatási kérdések vonatkozásában,
– az intézetek és tanszékek tevékenységének stratégiai irányítása,
– ellenõrzi az intézetek és tanszékek által koordinált oktató-nevelõ és tudományos kutatómunkát, valamint a konduktor,
konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus szakoktatási módszereinek alakítását, fejlesztését,
– a képzés szemléleti, tartalmi és szerkezeti átalakítása a társadalmi és munkaerõ-piaci változások és elvárások jegyében,
– közremûködik a BA, MA szakok, illetve a különbözõ szakirányok kialakításának és mûködésének biztosításában,
– irányítja a felsõfokú szakképzést,
– elõsegíti a hallgatóbarát fõiskola légkörének megteremtését,
– ösztönzi az intézetek és tanszékek, a tudományos mûhelyek megszervezését, létrehozását,
– felügyeli az intézetek és tanszékek által oktatott tárgyak modern szemléletû oktatását, tudományos mûvelésének lehe-
tõségét,
– fõiskolai szinten stratégiai szempontból összehangolja az intézeti és tanszéki koncepciókat és az oktatási programok
fejlesztését, megszervezi és ellenõrzi végrehajtásukat,
– koordinálja az intézetek és tanszékek közötti együttmûködést,
– gondoskodik a fõiskola részére a megfelelõ szakmai felkészültségû és minõsítésû oktatói kar létrehozásáról, valamint
folyamatos megújításáról, a fiatal oktatók utánpótlásáról,
– a rektor irányításával feladata a hatáskörébe tartozó munkatársak foglalkoztatására irányuló jogviszonyainak, munka-
köri feladatainak átvizsgálása és újradefiniálása, az intézmények érték-, teljesítmény- és minõségelvárásainak fényében,
– a hatályos jogszabályok és a fõiskola szabályzataiban elõírt feladatok ellátása,
– irányítja és ellenõrzi a tanulmányi osztály munkáját,
– kapcsolatot tart a HÖK vezetõivel,
– irányítja és ellenõrzi a fõiskolai hallgatók kollégiumának munkáját,
– a tanszékvezetõi testület elnökeként biztosítja az információáramlást,
– a GYKI vezetõjével együttmûködve irányítja és ellenõrzi a hallgatók szakmai gyakorlatát,
– tagja a felsõvezetõi testületnek, állandó meghívott a szenátus ülésein.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– egyetemi vagy fõiskolai végzettség,
– docensi vagy tanári cím,
– konduktori (óvodapedagógusi) tanítói végzettség elõnyt jelent,
– szakirányú tudományos fokozat,
– felsõoktatásban/kutatásban szerzett gyakorlat,
– oktatásra, kutatásra alkalmas idegennyelv-tudás (elsõsorban angol, német),
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a megpályázott képzési terület vezetésére, az oktatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, oktatási, nevelési és gazda-
sági programját,
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzát,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint a tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító
okiratok hiteles másolatát,
– minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe lehet
venni,
– írásbeli nyilatkozatot hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárási ügyrendben rögzített bizottságok
és testületek megismerhetik.
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A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani 3 példányban, zárt borí-
tékban a fõiskola rektorának címezve: Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, 1125 Budapest,
Kútvölgyi út 6. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat az általános és oktatási rektorhelyettesi állásra”.
A pályázat elbírálására a beérkezéstõl számított 30 napon belül kerül sor.
Olyan pályázók jelentkezését várjuk, akikben egyesül az oktatási, nevelési és gazdasági szemlélet, és képesek a tudomá-
nyos légkör megteremtésére, fenntartására. A jelölttõl elvárjuk a pozitív gondolkodást, valamint azt, hogy intézményünk
folyamatban lévõ szervezetfejlesztési feladataiban aktív részt vállaljon. Legyen képes oktatói és vezetõi munkáját a mo-
dern, hallgatóközpontú oktatás szolgálatába állítani, ezzel is emelve a hungarikumként méltán elismert Petõ-módszer ha-
zai és nemzetközi rangját.

Dr. Schaffhauser Franz s. k.,
rektor

Zárás után érkezett pályázati felhívások

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõi állások

Balkány Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4233 Balkány,
Rákóczi u. 8.
Tel.: (42) 561-000
Fax: (42) 561-073
E-mail: balkany@bal-
kany.hu

Barackvirág Óvoda
4233 Balkány,
Ságvári u. 11.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. vagy konduk-
tor-óvodapedagógusi v.,
pedagógus-szakvizsga,
minimum 10 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
elõny: közoktatás-veze-
tõ szakirányú szakkép-
zettség

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtást követõ elsõ
rendes képviselõ-testületi ülés.
Csatolandó a végzettséget, szak-
képzettséget, szakmai gyakorla-
tot igazoló hitelesített om.,
szakmai ön. és 30 napnál nem
régebbi b., adatvédelmi nyilat-
kozat, valamint nyilatkozat arról
is, hogy meghallgatását nyílt
vagy zárt tárgyaláson kéri.
A képviselõ-testület a pályázati
feltételek alól felmentést nem
ad, és a pályázatok hiánypótlá-
sára sincs lehetõség.
Pc-f: Pálosi László polgármester
(1 eredeti és 2 másolati példány-
ban, összefûzve, személyesen
vagy postai úton).

Búcsúszentlászló,
Nemeshetés, Nemes-
sándorháza, Nemes-
szentandrás községi
önkormányzatok képvi-
selõ-testületei
8925 Búcsúszentlászló,
Petõfi S. u. 17.
Tel./fax: (92) 562-020,
(92) 562-021
E-mail: korjegyzo-
seg.bsztl@zelkanet.hu

Búcsúszentlászlói Nap-
közi Otthonos Óvoda
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
szgy.
elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pbhi: 2008. júl. 14.
Pehi: 2008. júl. 31.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: körjegyzõség
(1 eredeti és 1 másolati példány-
ban, a borítékra rá kell írni:
„Óvodavezetõi pályázat”).
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Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
6000 Kecskemét,
Katona József tér 14.
Fax: (76) 326-149
E-mail: belva-
ros.kmet@gmail.com

Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
Árpádvárosi Óvodája
6000 Kecskemét,
Tóth László sétány 1.
intézményegység-
vezetõ

Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
Mátis Kálmán Utcai
Óvodája
6000 Kecskemét,
Mátis Kálmán u. 4.
intézményegység-
vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 10 év szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
szgy.
elõny: oktatási intéz-
ményben szerzett veze-
tõi gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 11.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ,
ill. a véleményezés lezárását kö-
vetõ 30 napon belül.
Csatolandó szakmai ön. és az il-
letmény megállapításához
szükséges korábbi jogviszony-
ról, munkaviszonyról szóló
munkáltatói igazolás is.
Beadási határidõn túl hiánypót-
lásra nincs lehetõség.
Pc-f: Szabó Antal iskolaigazgató
Tel.: (76) 508-495
(zárt borítékban, 1 példányban,
az óvoda megnevezésével, az
„intézményegység-vezetõ” be-
osztás feltüntetésével).

Kecskeméti Mûvészeti
Óvoda, Általános
Iskola, Középiskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
6000 Kecskemét,
Dózsa György út 22.
Tel.: (76) 508-821
Fax: (76) 481-710
E-mail: titkarsag@ko-
daly-iskola.hu

Hosszú Utcai Óvoda és
telephelyei
6000 Kecskemét,
Hosszú u. 3.
intézményegység-
vezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.
elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett vagy azzal
egyenértékû közoktatási
vezetõi szakképzettség

ÁEI: 2008. aug. 22.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pehi: a nevelõtestületi vélemé-
nyezési határidõ lejártát követõ
30 napon belül.
A beadási határidõn túl hiánypót-
lásra nincs lehetõség.
Csatolandó szakmai ön., az illet-
mény megállapításához
szükséges korábbi jogviszonyról,
munkaviszonyról kiadott mun-
káltatói igazolás is, valamint nyi-
latkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul-e a szemé-
lyét érintõ ügy tantestület elõtti
megtárgyalásához.
f: Alföldyné Dobozi Eszter, a kö-
zös igazgatású intézmény mb.
igazgatója.
Tel.: (76) 481-710
Pc: a meghirdetõ intézmény cí-
mén (zárt borítékban, 1 példány-
ban, „Pályázat az intézmény-
egység-vezetõi beosztás betölté-
sére” megjelöléssel).

Nyírbátori Bölcsõde,
Óvoda, Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
4300 Nyírbátor,
Zrínyi út 42.
Tel.: (42) 510-000

Bölcsõde Tagintéz-
mény (bölcsõdei
ellátás)
4300 Nyírbátor,
Zrínyi út 42.
tagintézmény-vezetõ

Csecsemõ- és gyermek-
gondozó-nõi szakgon-
dozó v., legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
Csatolandó hiteles om. és szak-
mai ön. is.
Pc: Gyermán László igazgató
(3 példányban és CD-n).
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óvodai tagintézmény
(óvodai nevelés)
4300 Nyírbátor,
Fáy út 10.
tagintézmény-vezetõ

felsõfokú óvodapedagó-
gusi v., legalább 5 éves
óvodapedagógusi szgy.
elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatási vezetõi
szakképesítés

Surd és Nemespátró
községek önkormányza-
tainak képviselõ-testü-
letei
8856 Surd,
Kossuth u. 2.
Tel.: (93) 377-001
Fax: (93) 577-000

Napközi Otthonos
Óvoda
Surd
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, pedagó-
gus-szakvizsga vagy
annak folyamatban lévõ
megszerzésérõl igazo-
lás, 5 év szgy., magyar
állampolgárság

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pehi: a pályázat véleményezését
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Csatolandó szakmai ön., hiteles
om. is, vp.
Pc: Kanász János polgármester

Tápióbicske Község
Önkormányzata
2764 Tápióbicske,
Rákóczi út 93.
Tel.: (29) 421-001
Fax: (29) 421-435

Napközi Otthonos
Óvoda
2764 Tápióbicske,
Kossuth L. u. 55.
óvodavezetõ
részben önállóan gaz-
dálkodó intézmény

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
óvodában szerzett szgy.
elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pehi: 2008 augusztusi kép-
viselõ-testületi ülés.
Csatolandó részletes szakmai
ön., hiteles om. és az eddigi fog-
lalkozási jogviszonyairól szóló
igazolás is.
A képviselõ-testület fenntartja
azt a jogát, hogy – megfelelõ
pályázók hiányában – a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
Pc: Blahúz László polgármester
(zárt borítékban „Óvodavezetõ”
megjelöléssel).

Igazgatói és egyéb vezetõi állások

Csór Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8041 Csór,
Fõ tér 10.
Tel.: (22) 599-511
E-mail: csorjegy-
zo@phcsor.t-online.hu

Általános Iskola
8041 Csór,
Fõ tér 1.
igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-munkakörben betöl-
tött 5 év szgy.
elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

2008. aug. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2013. júl. 31-ig szól.
3 hónap próbaidõ.
Pehi: 2008. júl. 31.
A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással
egyidejûleg pedagógus-munka-
körben történõ határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
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Csatolandó szakmai ön., adatvé-
delmi nyilatkozat, valamint nyi-
latkozat arról is, hogy a pályázó
pályázatát nyílt vagy zárt ülés
keretében tárgyalják.
Az önkormányzat fenntartja a jo-
got arra, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.
vp: 200%.
Pc: képviselõ-testület
(postai úton, a borítékra rá kell
írni: „Pályázat intézmény-veze-
tõi állásra”).

Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
6000 Kecskemét,
Katona József tér 14.
Fax: (76) 326-149
E-mail: belva-
ros.kmet@gmail.com

Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
Zrínyi Ilona Általános
Iskolája
6000 Kecskemét,
Katona József tér 14.
intézményegység-
vezetõ

Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
Béke Általános Iskolája
6000 Kecskemét,
Boldogasszony tér 7.
intézményegység-
vezetõ

Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
Vörösmarty Mihály
Általános Iskolája
6000 Kecskemét,
Mátis Kálmán u. 8.
intézményegység-
vezetõ

Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
Damjanich János
Általános Iskolája
6000 Kecskemét,
Cserhát u. 1.
intézményegység-
vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 10 év szak-
képesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
szgy.
elõny: oktatási intéz-
ményben szerzett veze-
tõi gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 11.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ,
ill. a véleményezés lezárását kö-
vetõ 30 napon belül.
Csatolandó szakmai ön., és az il-
letmény megállapításához szük-
séges korábbi jogviszonyról,
munkaviszonyról szóló munkál-
tatói igazolás is.
A beadási határidõn túl hiány-
pótlásra nincs lehetõség.
Pc-f: Szabó Antal intézményve-
zetõ
Tel.: (76) 508-495
(zárt borítékban, 1 példányban,
a tagintézmény neve és intéz-
ményegység-vezetõ megjelölés-
sel).
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Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
Magyar Ilona Általános
Iskolája
6000 Kecskemét,
Hoffmann János u. 8.
intézményegység-
vezetõ

Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
Tóth László Általános
Iskolája
6000 Kecskemét,
Czollner tér 1.
intézményegység-
vezetõ

Kecskeméti Mûvészeti
Óvoda, Általános
Iskola, Középiskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
6000 Kecskemét,
Dózsa Gy. út 22.
Tel.: (76) 508-821
Fax: (76) 481-710
E-mail: titkarsag@ko-
daly-iskola.hu

M. Bodon Pál
Zeneiskolájába
6000 Kecskemét,
Bihar u. 6.
intézményegység-
vezetõ

Kodály Zoltán Ének-ze-
nei Iskolájába
(mely középiskola is)
6000 Kecskemét,
Dózsa György út 22.
intézményegység-vezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.
elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett vagy azzal
egyenértékû közoktatá-
si vezetõi szakképzett-
ség

egyetemi szintû tanári
v., legalább 5 év szgy.
elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett vagy azzal
egyenértékû közoktatá-
si vezetõi szakképzett-
ség

ÁEI: 2008. aug. 22.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a nevelõtestületi vélemé-
nyezési határidõ lejártát követõ
30 napon belül.
A beadási határidõn túl hiány-
pótlásra nincs lehetõség.
Csatolandó szakmai ön., az illet-
mény megállapításához szüksé-
ges korábbi jogviszonyról,
munkaviszonyról kiadott mun-
káltatói igazolás is, valamint nyi-
latkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázó hozzájárul-e a szemé-
lyét érintõ ügy tantestület elõtti
megtárgyalásához.
f: Alföldyné Dobozi Eszter, a
közös igazgatású intézmény mb.
igazgatója.
Tel.: (76) 481-710
Pc: a meghirdetõ intézmény cí-
mén (zárt borítékban, „Pályázat
… intézményegység-vezetõi be-
osztás betöltésére” megjelölés-
sel).
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Kismaros Község
Képviselõ-testülete
2623 Kismaros,
Kossuth u. 22.
Tel.: (27)
383-329/101-es mellék

Vilcsek Gyula
Általános Iskola és Kis
Morgó Óvoda Közös
Igazgatású Közoktatási
Intézmény
2623 Kismaros,
Liget u. 35–37.
igazgató
(a közös igazgatású
közoktatási intézmény
igazgatója egyben az is-
kolai intézményegység
vezetését is ellátja)

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: 2008. aug. 10.
Csatolandó szakmai ön. és hite-
lesített om. is, vpr.
Pc: Poldauf Gábor polgármester
(írásban, igazgatói pályázat meg-
jelöléssel)

Nyírbátori Bölcsõde,
Óvoda, Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
4300 Nyírbátor,
Zrínyi út 42.
Tel.: (42) 510-000

Általános igazgatóhe-
lyettes – általános tag-
intézmény-vezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatási vezetõi
szakképesítés

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
Csatolandó hiteles om. és szak-
mai ön. is.
Pc: Gyermán László igazgató
(3 példányban és CD-n is)

Ifjúsági úti
Tagintézmény
(alapfokú mûvészeti
nevelés-oktatás)
4300 Nyírbátor,
Ifjúság út 7.
tagintézmény-vezetõ

felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatási vezetõi
szakképesítés

Fáy úti
Intézményegység
(általános iskolai
nevelés-oktatás)
4300 Nyírbátor,
Fáy út 17.
intézményegység-
vezetõ

Édesanyánk úti Intéz-
ményegység
(általános iskolai neve-
lés-oktatás)
5400 Nyírbátor,
Édesanyánk útja 7.
intézményegység-
vezetõ
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Zrínyi úti
Intézményegység
(általános iskolai
nevelés-oktatás)
4300 Nyírbátor,
Zrínyi út 42.
intézményegység-
vezetõ

gazdasági vezetõ felsõfokú szakirányú
v., mérlegképes köny-
velõ képesítés a 2000.
évi C. tv. 151. § (3)–(5)
szerint, 5 év közoktatá-
si intézményi, valamint
személyügyi gyakorlat,
elõny: személyügyi
szervezõ képesítés, va-
lamint személyügyi és
munkajogi jártasság

Nyírgyulaj Község
Önkormányzata
4311 Nyírgyulaj,
Kossuth tér 1.
Tel./fax: (42) 385-522,
(42) 554-042
E-mail: nyirgyu-
laj@pantalweb.hu

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola és Óvoda,
Alapfokú Közös Igaz-
gatású Intézmény
4311 Nyírgyulaj,
Bajcsy-Zsilinszky E.
u. 8–10.
igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, má-
sodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a pe-
dagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség, legalább 5
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: 2008. júl. 30.
Csatolandó szakmai ön. és mun-
kaviszonyt igazoló okirat máso-
lata is.
A nevelési-oktatási intézmény-
ben pedagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illetve a meg-
bízással egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló alkalma-
zás.
Pc: Becsei György polgármester
(egy példányban, zárt borítékban).

Apáczai Csere János
Általános Mûvelõdési
Központ
8900 Zalaegerszeg,
Apáczai Csere János
tér 5.
Tel.: (92) 511-210
Fax: (92) 511-213
E-mail: apaczai-
zeg@zalaszem.hu

Közmûvelõdési intéz-
ményegység-vezetõ

Fõiskolai v., egyetemi
v., könyvtár-informati-
kus, mûvelõdés-szerve-
zõ, mûvelõdési és
felnõttképzési mene-
dzser, kulturális mene-
dzser szakképzettség,
szakterületén szerzett
legalább 3–5 év szgy.
elõny: egyetem, felsõfo-
kú szakirányú szakvizs-
ga, idegennyelv-tudás,
informatikai felhasz-
nálói ismeretek,

ÁEI: 2008. aug. 18.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
18-ig szól.
Pbhi: 2008. júl. 4.
Pehi: 2008. aug. 4.
Csatolandó hitelesített om., az
eddigi munkahelyeket, beosztá-
sokat is ismertetõ szakmai ön.,
30 napnál nem régebbi b., adat-
védelmi nyilatkozat is.
f: (92) 511-211
Pc: a pályázatot meghirdetõ cí-
mére, postai úton, egy példány-
ban, „Közmûvelõdési
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gimnáziumi intézmény-
egység-vezetõ

egyetemi v., középis-
kolai tanári szakkép-
zettség,
pedagógus-szakvizsga,
szakterületen végzett
legalább 5 év szgy.
elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga, ide-
gennyelv-tudás,
informatikai felhasz-
nálói ismeretek

intézményegység-vezetõi pályá-
zat”; „Gimnáziumi intézmény-
egység-vezetõi pályázat”;
„Nevelési tanácsadó intézmény-
egység-vezetõi pályázat” megje-
löléssel.

nevelési tanácsadó in-
tézményegység-vezetõ

egyetem, pszichológus
vagy gyermekpszichiá-
ter szakképesítés, pszi-
chológus pályázó
esetén: klinikai vagy
pedagógiai vagy ta-
nácsadói szakvizsga,
szakterületen végzett
legalább 5 év szgy.
elõny: pedagógiai szak-
szolgálatban végzett
munka, idegen-
nyelv-tudás, informati-
kai felhasználói
ismeretek

Óvodapedagógus és dajkaállások

Csillagfürt Óvoda
2040 Budaörs,
Ifjúság u. 8.
Tel./fax: (23) 421-971
E-mail: csillagfurto-
vi@vivamail.hu

Német nemzetiségi
óvodapedagógus

Felsõfokú német nem-
zetiségi óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.

fejlesztõpedagógus gyógypedagógiai fõis-
kolai v.

Holdfény Utcai Óvoda
2040 Budaörs,
Holdfény u. 31.

7 fõ óvodapedagógus

1 fõ óvodapedagógus
(határozott idõre)

4 fõ dajka

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.,

dajkavégzettség

ÁEI: 2008. aug.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejétõl számított 15. nap.
Pc: Kincskeresõ Tagóvoda
2040 Budaörs,
Szabadság út 64.
Tel./fax: (23) 440-014
E-mail: kincskereso@viva-
mail.hu
Maksainé Gecse Erika
mb. óvodavezetõ
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Szivárvány Óvoda–Re-
genbogen–Kindergarten
7064 Gyönk,
Ifjúsági ltp. 11.
Tel./fax: (74) 448-046
E-mail: regenbo-
gen@tolna.net

Német nemzetiségi
óvodapedagógus

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 1.
Pc: Huszár Józsefné
óvodavezetõ

Tulipános Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Kígyó u. 1/B
Tel.: (22) 312-607
E-mail: info@tulipano-
sovi.t-online.hu

Dajka
gondozási és takarítási
teendõk ellátására

Dajka v.
elõny: szakmai tapasz-
talat

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Pehi: 2008. aug. 15.
3 hónap próbaidõ

dajka
határozott idejû közal-
kalmazotti jogviszony
(3 hónap) gondozási és
takarítási teendõk ellá-
tására

dajka v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 15.
Pehi: 2008. aug. 15.

Pedagógusállások

Petõfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti
Szakközépiskola és
Kollégium
2170 Aszód,
Hatvani út 3.
Tel./fax: (28) 400-006

Matematika–fizika
szakos tanár

fizika–kémia szakos
tanár
(határozott idejû
megbízás)

Egyetemi v.
elõny: francianyelv-
tudás

egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. aug. 5.
Pehi: 2008. aug. 12.
Csatolandó fényképes ön. is.
Szl.: egy fõ számára megoldható.
F: Csobán Attila igazgató
Tel.: (28) 500-545
E-mail: iskolatitkar@peto-
fiaszod.sulinet.hu
Pc: meghirdetõ
(írásban, postai úton)

Rózsa Ferenc
Gimnázium és
Kollégium
5600 Békéscsaba,
Andrássy út 56.
Tel.: (66) 442-242
Tel./fax: (66) 325-998
E-mail: rfgimn@ro-
zsafg.sulinet.hu

2 fõ matematika–fizi-
ka–informatika szakos
tanár

Lényeges feladatok:
szakmai tanórák ellátá-
sa a 9–13. évfolyamon,
osztályfõnökség
Kiemelt feladatok:
emelt szintû érettségire
való felkészítés, verse-
nyeztetés

Egyetemi szakmai és
pedagógiai v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pehi: a beadási határidõ letelte
utáni 15. munkanap.
Csatolandó szakmai ön. is.
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Budapest III. Kerületi
Önkormányzat Krúdy
Gyula Általános
Iskolája
1037 Budapest,
Gyógyszergyár u.
22–24.
Tel.: 250-2724
Fax: 454-1718
E-mail: gyo-
gya@kszki.obuda.hu

Angolnyelv-tanár
Ellátandó feladat: 1–8.
osztályos tanulók
nyelvoktatása

angol tanító és napközis
tanár
ellátandó feladat: 1–4.
osztályos tanulók
nyelvoktatása és napkö-
zis foglalkozás ellátása,

angol tanító és napközis
tanár
ellátandó feladat: 1–4.
osztályos tanulók
nyelvoktatása és napkö-
zis foglalkozás ellátása
(részmunkaidõben)

Angol anyanyelvi pe-
dagógusdiploma

angol mûveltségi terü-
letû tanítói diploma

ÁEI: 2008. aug. 25.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: dr. Vámosné Aulechla Anna
igazgató

Testnevelés Tagozatos
Általános Iskola
1043 Budapest,
Munkásotthon u. 3.
Tel.: 369-2729
E-mail: testtag@te-
siskpb4.sulinet.hu

Testnevelés–gyógytest-
nevelés szakos tanár

iskolapszichológus
(félállás)

Felsõfokú szakirányú
képesítés

ÁEI: 2008. szept.
Pc: Miskolczi Erzsébet igazgató

Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium
és Kollégium
1053 Budapest,
Papnövelde u. 4–6.
Tel.: 267-0311
Fax: 266-1427

Kollégiumi nevelõtanár Egyetemi v., pedagó-
gus-szakképzettség

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a pályázat megjelenésétõl
számított 45. nap.
étkh.
Pc: Munkácsy László igazgató

Óbudai Harrer Pál
Általános Iskola
1033 Budapest,
Harrer P. u. 7.
Tel./fax: 250-0887
E-mail:
harrera@kszki.obuda.hu

Matematika–fizika sza-
kos tanár

Szakirányú felsõfokú
v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Jelentkezés telefonon vagy elekt-
ronikus úton.
Pc: Balogh Éva igazgató
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Esztergály Mihály Álta-
lános Iskola
2161 Csomád,
Kossuth u. 103.
Tel.: (28) 366-081

Napközis nevelõ Tanítói v.
elõny: magyar vagy
matematika mûveltségi
terület

2008. szept. 1.
Pc: Debreceni Gáborné igazgató

Móra Ferenc Általános
Iskola
2030 Érd,
Holló tér 1.
Tel./fax: (23) 365-483
E-mail:
mora.erd@hawk.hu
www.erd.hu

Testnevelés szakos tanár
az iskola sajátos nevelé-
si igényû (tanulásban és
értelmileg akadályo-
zott) tanulókat nevelõ-
oktató általános iskola

Testnevelési egyetemi
v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30. nap.
Csatolandó fényképes ön. is, a
pályázó elérhetõségeivel.
ill: a Kjt. rendelkezésein túl az
Érd Megyei Jogú Város fenntar-
tásában mûködõ közoktatási in-
tézményekben dolgozó
közalkalmazottak juttatásainak
szabályairól szóló 48/2007.
(XI. 26.) Kgy. rendelete, a Móra
Ferenc Általános Iskola közal-
kalmazotti szabályzata és bér-
gazdálkodását meghatározó éves
költségvetése.
Pc: Sátori Boglárka (elektroni-
kus vagy postai úton)

Metrum Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskola
igazgatója
9330 Kapuvár,
Kossuth L. u. 13.
Tel.: (96) 242-822 vagy
(30) 347-1028
E-mail: metrumze-
ne@freemail.hu

Zongoratanár Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pc: Szûcs Róbert igazgató

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Garbai
Sándor Szakközépisko-
lája, Szakiskolája és
Kollégiuma
6400 Kiskunhalas,
Kazinczy u. 5.
Tel./fax: (77) 422-802
E-mail: titkarsag@t-on-
line.hu

Angol–német nyelvtanár

angol nyelv–bármely
szakos tanár
(határozott idõre)

matematika–kémia sza-
kos középiskolai tanár

matematika–biológia
szakos középiskolai
tanár

építõmérnök mûszaki
tanár
(határozott idõre)

faipari mérnök mûszaki
tanár

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

egyetemi v.

fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. júl. 15.
f: Molnár Nándor igazgató
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Egressy Béni Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
6120 Kiskunmajsa,
Hõsök tere 5.
Tel.: (77) 481-402
E-mail: egressy@mu-
vokt-kkmajsa.sulinet.hu

Szolfézstanár,
zongora–szolfézs sza-
kos tanár
(teljes állás) határozott
idejû helyettesítéssel,
gyed, gyes idejére

zongoratanár–korrepeti-
tor
(félállás)

Mûvészeti tárgynak
megfelelõ szakirányú
tanári vagy mûvészi
felsõfokú v. és szak-
képzettség

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15. nap.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Bozóki János igazgató

Kunhegyesi Református
Általános Iskola
5340 Kunhegyes,
Kossuth L. út 64.
Tel./fax: (59) 325-230
E-mail: reftitk@kunhe-
gyes.hu

Testnevelés–biológia
vagy
testnevelés–bármely
szakos tanár

Szakirányú felsõfokú
v. és szakképzettség
elõny: lelkészi ajánlás
és az iskola sportéleté-
nek megszervezésérõl
tervezet benyújtása

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pc: Baranya Pálné igazgató

Általános Iskola
9245 Mosonszolnok,
Fõ u. 48.
Tel.: (96) 705-567
Fax: (96) 705-569
E-mail: mosonszol-
nok.iskola@c2.hu

Német–történelem sza-
kos tanár

Szakirányú fõiskolai v.
elõny: gyakorlat, etika
vagy hon- és népisme-
ret modulról szakképe-
sítés

ÁEI: 2008. aug. 16.
étkezési csekk, útiköltség-térítés.
Pc: Czang Györgyné
mb. igazgató
(írásban)

Ruhaipari Szakközép-
és Szakiskola
igazgatója
5000 Szolnok,
Áchim András u.
12–14.

Általános iskolai kar-
bantartási, üzemeltetési
mûszaki vezetõ

ruha- és bõripari szak-
mai elméleti tanár
(helyettesítõ)

kozmetikus szakmai ta-
nár

Bármilyen szakmai v.
(felsõfokú elõny), isko-
lában szerzett tapaszta-
lat
elõny: autóbusz-veze-
tõi jogosítvány

felsõfokú könnyûipari
v.
elõny: pedagógiai v.

kozmetikus szakmai és
felsõfokú pedagógiai
v., legalább 5 éves koz-
metikus gyakorlat

ÁEI: 2008. jún. 30.
a mûszaki vezetõ esetében,
2008. aug. 25.
a kozmetikus és a ruhaipari szak-
mai tanár esetében
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõen azonnal.
Csatolandó részletes szakmai ön.
és adatvédelmi nyilatkozat is.
f: dr. Tóth Andrásné igazgató
Tel.: (56) 426-036

Széchenyi István
Szakképzõ Iskola
8300 Tapolca,
Móricz Zsigmond u. 8.
Tel.: (87) 411-287
Fax: (87) 412-766

Fizika–matematika
szakos középiskolai
tanár

faipari mérnök tanár

Egyetemi v.

egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõen azonnal.
Pc: Lájerné Tóth Éva igazgató

vendéglátó szakoktató kereskedelmi–vendég-
látó-ipari fõiskolai v.
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Eötvös József
Gimnázium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy M. u. 13.
Tel.: (49) 540-096
Fax: (49) 540-097
E-mail: eotvos@tujva-
ros.hu

2 fõ matematika–fizika
szakos tanár
(határozott idõre)

magyar–bármely
szakos tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pc: dr. Fülöp György igazgató

magyar–könyvtár
szakos tanár,
ének–bármely
szakos tanár

fõiskolai v.

2 fõ angol–bármely
szakos tanár
(határozott idejû megbí-
zás)

egyetemi v.

kémia–biológia
szakos tanár

gyors- és gépírás
szakos tanár
(határozott idõre)

fõiskolai v.

2 fõ informatika–bár-
mely szakos tanár

fõiskolai, egyetemi v.

gépész szakos
mûszaki szakoktató
ellátandó feladat:
gépész szakterületen el-
sõsorban gépi forgácso-
lási gyakorlatok és
szerelési gyakorlatok
oktatása szakközépisko-
lai osztályokban

a képzési szakiránynak
megfelelõ felsõfokú v.
és legalább 5 éves, az
iparban gépi forgácso-
lási területen eltöltött
szgy., elõny: szakirá-
nyú oktatási gyakorlat,
CNC-technikai ismere-
tek és mûszaki infor-
matikai jártasság

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pc: dr. Fülöp György igazgató
f: Bene Csaba gyakorlati oktatás-
vezetõnél személyesen vagy a
(70) 383-2591-es telefonszámon

kollégiumvezetõ egyetemi v., legalább
5 év szgy.

vp.
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Tokaji Ferenc
Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky E.
út 18–20.
Tel./fax: (47) 352-026,
(47) 352-236
E-mail: tfgimnazi-
um@freemail.sulinet.hu

Magyar nyelv és iroda-
lom szakos középisko-
lai tanár
Lényeges feladat: peda-
gógiai program alapján
a 14–18 éves korosztály
hagyományos és kom-
petenciaalapú oktatá-
sa-nevelése, érettségi
vizsgára való felkészíté-
se és vizsgáztatása

informatika szakos kö-
zépiskolai tanár
Lényeges feladat: peda-
gógiai program alapján
megszervezett középis-
kolai és OKJ-s képzé-
sekben részt vevõ
14–20 éves korú fiata-
lok oktatása-nevelése,
vizsgára (érettségi OKJ,
ECDL) felkészítése és
vizsgáztatása

Egyetemi v., angol
nyelvbõl középfokú C
típusú általános nyelv-
vizsga, társalgási szintû
nyelvtudás vagy német
nyelvbõl középfokú C
típusú nyelvvizsga, tár-
salgási szintû nyelvtu-
dás, szakmai
tapasztalat, gyakorlott
szintû MS Office (iro-
dalmi alkalmazások)
magyar állampolgárság
elõny: fõiskola, rajz és
vizuális kultúra, tokaji
vagy Tokajhoz közeli
településen élés.
Elvárások: kiváló szin-
tû szakmai tudás, kom-
munikációs,
kapcsolatteremtõ, szer-
vezõkészség, csapat-
munka, megbízhatóság,
empátia

egyetemi v.,
informatika, angol
nyelvbõl középfokú
C típusú általános
nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás,
szakmai tapasztalat,
professzionális szintû
LINUX, professzioná-
lis szintû hálózatisme-
ret, professzionális
szintû programozási
ismeretek, magyar ál-
lampolgárság.
Elvárások: kiváló mû-
szaki szakmai tudás,
csapatmunka, megbíz-
hatóság, kommuniká-
ciós, kapcsolatteremtõ,
szervezõkészség

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: 2008. júl. 21.
Pehi: 2008. júl. 30.
A pályázatok alapján az igazga-
tótanács dönt az interjúra behí-
vottak személyérõl; az
állásinterjún részt vesznek a
szakmai munkaközösségek kép-
viselõi és az iskolavezetés tagjai;
a döntést az elõterjesztés alapján
az igazgatótanács hozza; a pályá-
zat eredményérõl a pályázók az
elbírálást követõ 8 napon belül
tájékoztatást kapnak.
Csatolandó szakmai ön., motivá-
ciós levél, nyelvvizsga-bizonyít-
vány másolata is.
f: dr. Dankóné Patkó Kornélia
Tel.: (47) 352-236
További tájékoztatás a
tfg@tfg.hu honlapon.
Pc: iskola
(a borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosítószámot:
SZI/R/3927/2/2008., valamint a
munkakör megnevezését)
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

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

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

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

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

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

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

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

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

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

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
08.1726 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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