
JOGSZABÁLYOK

2008. évi XX.
törvény

a Magyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény

módosításáról*

1. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsoro-
lásáról szóló 2006. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.)
1. §-a a következõ új g) ponttal egészül ki, a jelenlegi
g) pont jelölése h) pontra változik, a § a következõ új
i) ponttal egészül ki, a jelenlegi h) pont jelölése j) pontra
változik, a jelenlegi i) pont helyébe a következõ új k) pont
lép, valamint a jelenlegi j)–k) pontok jelölése l)–m) pon-
tokra változik:

(A Magyar Köztársaság minisztériumai a következõk:)
„g) Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Miniszté-

rium,”

„i) Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,”

„k) Önkormányzati Minisztérium,”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép
hatályba.

(2) A Tv. 1. § c) pontja hatályát veszti.

(3) Ahol e törvény hatálybalépését megelõzõen kihir-
detett törvény vagy rendelet

a) Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot vagy gaz-
dasági és közlekedési minisztert említ, azon

aa) a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati
ügyekért, az elektronikus hírközlésért és a postaügyért
való felelõsség körében Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztériumot vagy közlekedési, hírközlési és
energiaügyi minisztert,

ab) a gazdaságpolitikáért, az iparügyekért, a kereske-
delemért, valamint a külgazdaságért való felelõsség köré-
ben Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot
vagy nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert,
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b) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot
vagy önkormányzati és területfejlesztési minisztert említ,
azon

ba) a helyi önkormányzatokért, a sportpolitikáért, a ka-
tasztrófák elleni védekezésért, a köziratok kezelésének
szakmai irányításáért, a lakásgazdálkodásért és lakáspoli-
tikáért, a turizmusért, a választójogi és népszavazási sza-
bályozásért, a választások és népszavazások lebonyo-
lításáért és a közigazgatás-szervezésért való felelõsség
körében Önkormányzati Minisztériumot vagy önkor-
mányzati minisztert,

bb) a területfejlesztésért és területrendezésért, a telepü-
lésfejlesztésért és településrendezésért, az építésügyért és
a fejlesztéspolitikáért való felelõsség körében Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot vagy nemzeti fej-
lesztési és gazdasági minisztert
kell érteni.

(4) A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl
szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költség-
vetési törvény) 53. § (2) bekezdésében az „a kormányzati
igazgatás összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter
önálló mûködését biztosító fejezeti kezelésû elõirányzat
felett a kormányzati igazgatás összehangolásáért fele-
lõs tárca nélküli miniszter,” szövegrész helyébe az
„a XXXIV. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
fejezet felett a kutatásfejlesztésért felelõs miniszter,” szö-
veg, 1. számú mellékletében a „XI. ÖNKORMÁNYZATI
ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM” szöveg-
rész helyébe a „XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉ-
RIUM” szöveg, a „XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKE-
DÉSI MINISZTÉRIUM” szövegrész helyébe a „XV.
NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZ-
TÉRIUM” szöveg lép, egyben az 1. számú melléklet a
„XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIA-
ÜGYI MINISZTÉRIUM” fejezettel és a „XXXIV.
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVA-
TAL” fejezettel egészül ki.

(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 31. § (1) bekezdésében az
„a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel” szö-
vegrész helyébe az „a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
kivételekkel, a minisztérium szervezeti és mûködési sza-
bályzatában meghatározottak szerint” szöveg, 43. § (1) be-
kezdésében a „törvényben meghatározott kivételekkel”
szövegrész helyébe a „törvényben meghatározott kivéte-
lekkel, a minisztérium szervezeti és mûködési szabályza-
tában meghatározottak szerint” szöveg, (2) bekezdésében
az „egy” szövegrész helyébe a „két” szöveg lép, valamint a
31. § (5) bekezdése és 76. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a költségvetési
törvény keretei között az e törvény, valamint a miniszterek
feladatkörének változásáról szóló kormányrendeletek
végrehajtásához szükséges fejezetek közötti elõirányzat-
átcsoportosításokat elvégezze.

(7) Az e törvénnyel más szervhez átkerülõ feladat- és
hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó
egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is
kiterjedõen – a feladatot eredetileg ellátó szerv jogutódja
az adott feladatot, hatáskört átvevõ szerv.

(8) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalma-
zása szempontjából a (3) bekezdésben megjelölt minisz-
tériumot kell az ott megjelölt szervezetek jogutódjának
tekinteni.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány
137/2008. (V. 16.) Korm.

rendelete
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított,
idegennyelv-tudást igazoló

nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ
honosításáról

A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a felsõoktatás-
ról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdé-
sének 6. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a követ-
kezõ rendeletet alkotja:

Az államilag elismert nyelvvizsga

1. §

(1) Államilag elismert nyelvvizsgának minõsül az e ren-
delet szabályai alapján akkreditált vizsgarendszer szerint,
és vizsgáztatási joggal felruházott szervezet által lefolyta-
tott, a nyelvismeret tanúsítására szolgáló nyelvvizsga.

(2) Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadá-
sának alapjául szolgáló nyelvvizsgáztatásra és az állami-
lag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kibocsátására akk-
reditált vizsgaközpont jogosult.

2. §

(1) Nyelvvizsga természetes vagy mesterséges, élõ vagy
holt nyelvbõl tehetõ.

(2) A nyelvvizsga az alábbi készségeket méri:
a) az olvasott szöveg értése,
b) a hallott szöveg értése,

2018 OKTATÁSI KÖZLÖNY 19. szám



c) az írott szöveg létrehozása,
d) a beszédkészség,
e) közvetítõi készség.

(3) A nyelvvizsga egynyelvû, ha a (2) bekezdés
a)–d) pontjában foglalt készségeket méri, és kétnyelvû, ha
(2) bekezdés a)–e) pontjában foglalt készségeket méri. Az
egynyelvû nyelvvizsga kiegészítõ vizsgával kétnyelvûvé
tehetõ.

(4) A nyelvvizsga lehet:
a) fajtája szerint
aa) általános nyelvi, amennyiben a mindennapi élet-

helyzetekben történõ idegennyelvi kommunikációhoz
szükséges nyelvismeret meglétét minden készségben
méri,

ab) szaknyelvi, amennyiben szakmai tevékenység so-
rán történõ idegennyelvi kommunikációhoz szükséges
szaknyelvi nyelvismeret meglétét minden készségben
méri;

b) típusa szerint
ba) szóbeli, amennyiben a beszédértés és beszédkész-

ség mérésére terjed ki,
bb) írásbeli, amennyiben az olvasott szöveg értésének

készségére és az íráskészség mérésére terjed ki,
bc) komplex, amennyiben mind a szóbeli, mind az írás-

beli készségek mérésére kiterjed.

(5) Bizonyítvány szóbeli vizsga, vagy írásbeli vizsga,
valamint egy vizsgaidõszakban, ugyanannál a vizsgaköz-
pontnál tett írásbeli és szóbeli vizsga sikeres letétele esetén
adható ki. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítvá-
nyok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabi-
zonyítvánnyal lehetnek egyenértékûek, függetlenül a két
vizsgacselekmény között eltelt idõtõl és a vizsga helyéül
szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvbõl tett rész-
vizsgák egyesíthetõk. Az egyesíthetõ részvizsgák típusait
az 1. számú melléklet tartalmazza. A különbözõ szintû
részvizsgák az egyesíteni kívánt részvizsgák közül az ala-
csonyabb szintûvel egyenértékû komplex vizsgává egye-
síthetõk. Szaknyelvi részvizsgák csak azonos szakmai tar-
talom, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tör-
vényben meghatározott képzési területen belül egyesíthe-
tõk. Részvizsgák egyesítésérõl, kérelemre, az Oktatási Hi-
vatal (továbbiakban: Hivatal) igazolást ad ki. Az igazolás
csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvé-
nyes.

(6) A nyelvvizsga alap-, közép- és felsõfokon a 2. §
(2) bekezdésben felsorolt minden nyelvi készséget teljes
körûen mér, az Európa Tanács Közös Európai Referencia-
keretben (a továbbiakban: KER) ajánlott hatfokozatú
rendszer megfelelõ szintjének a nyelvvizsga-bizonyít-
ványban való megjelenítésével. A magyarországi állami-
lag elismert, akkreditált nyelvvizsgafokozatok KER sze-
rinti megfeleltetése a következõ: az alapfok megfelel a
KER küszöbszintjének (B1), a középfok a KER közép-
szintjének (B2), a felsõfok pedig a KER haladószintjének
(C1). A szintek leírását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A nyelvvizsgáztatás rendje

3. §

(1) Nyelvvizsgára minden 14. életévét betöltött személy
jelentkezhet. A magyar állampolgárságú vizsgázó bármely
akkreditált, a vizsgázó által választott idegen nyelvbõl, a
nem magyar állampolgárságú vizsgázó bármely akkredi-
tált idegen nyelvbõl és magyar nyelvbõl jelentkezhet vizs-
gáztatási joggal rendelkezõ, akkreditált vizsgaközpontnál
nyelvvizsgára. A jelentkezés meghatározott fajtájú, típusú
és szintû vizsgára történik. A jelentkezõ a vizsgaközpont
bármely – a 8. § (3) bekezdése szerint mûködõ – vizsgahe-
lyén tehet vizsgát.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában idegen nyelvnek
minõsül minden, a Magyar Köztársaság hivatalos nyelvé-
tõl eltérõ nyelv.

(3) A nyelvvizsgáért vizsgadíjat kell fizetni, melyet a
vizsgaközpont állapít meg.

4. §

(1) A nyelvvizsgáztatás az akkreditált vizsgaközpont ál-
tal delegált bizottság elõtt történik. A bizottság legalább
két tagból áll. Nem lehet a vizsgabizottság tagja a vizsgá-
zónak a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör-
vény 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozója, il-
letve aki a jelentkezõnek a nyelvvizsgára történõ felkészí-
tésében részt vett. A nyelvvizsgán a vizsgázó minden
egyes nyelvi teljesítményét két értékelõ értékeli. A vizsgá-
zóval az írásbeli, szóbeli vagy komplex vizsga eredményét
a vizsgaközpont a vizsga idõpontját követõen, legkésõbb
30 napon belül közli. A vizsgázó minden írásban teljesített
nyelvvizsga-feladatát, a feladatok megadásával és az érté-
kelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesít-
ményének értékelését megtekintheti, és saját megoldásai-
ról kézzel másolatot, illetve – ahol a feltételek helyben ren-
delkezésre állnak – saját költségére géppel fénymásolatot
készíthet. A másolat készítését úgy kell biztosítani, hogy
az az értékelõ személyes adataihoz történõ hozzáférést ne
tegye lehetõvé. A vizsgadolgozatok másolását a vizsga-
központ – ha erre a vizsgázó figyelmét már a jelentkezési
lapon felhívta – korlátozhatja azzal, hogy a kézzel történõ
másolásra adott idõ harminc percnél kevesebb nem lehet.

(2) A vizsgaközpont a sikeres vizsgákról – a (3) bekez-
désben foglalt kivétellel –, a vizsgaesemény idõpontjától
számított legkésõbb 60 napon belül köteles a Hivatal által
a (4) bekezdés szerint kiállított vizsgabizonyítványt a vizs-
gázók rendelkezésére bocsátani.

(3) Az eredmény közlésétõl számított 15 napon belül fe-
lülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére,
jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutat-
kozó számszaki hibára történõ hivatkozással. A vizsga-
központ vezetõje a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja,
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és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a vizs-
gaközpont a döntését módosítja. A vizsgaközpont vezetõje
a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától
számított 15 napon belül hozza meg döntését és errõl a
vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tár-
gyában hozott döntés közlésétõl számított 15 napon belül a
döntés ellen a Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz
benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az
eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára törté-
nõ hivatkozással. A panaszt a Hivatal bírálja el a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
102–105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve pa-
nasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a
jogerõs döntés közlésétõl számított 15 napon belül köteles
a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó
rendelkezésére bocsátani.

(4) A vizsgaközpont a vizsgáról a Hivatal elektronikus
felületén nyelvvizsga-anyakönyvet állít ki. A nyelvvizs-
ga-anyakönyvet a vizsgaközpont a vizsgázó jelentkezése
után legfeljebb 10 nappal nyitja meg. A nyelvvizsga-anya-
könyvet a vizsgaközpont folyamatosan tölti fel a vizsgára
történõ beosztás, a vizsgáztató és értékelõ személyek és a
vizsga értékelésének adataival. A vizsgázónak a vizsgára
történõ beosztását a vizsgaközpont legkésõbb a vizsgát
megelõzõ 10. napon rögzíti, és errõl egyidejûleg a vizsgá-
zót értesíti. Az elektronikus nyelvvizsga-anyakönyvet a
megnyitástól számított legfeljebb 90 napon belül le kell
zárni. Bizonyítványt a Hivatal csak teljes egészében kitöl-
tött, szabályos nyelvvizsga-anyakönyv alapján állít ki.
A nyelvvizsga-anyakönyv alapján a nyelvvizsga-bizonyít-
ványról a Hivatal másodlatot adhat ki a nyelvvizsga-bizo-
nyítvány jogosítottjának kérésére.

A nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatok

5. §

(1) A Hivatal nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatai
körében:

a) kidolgozza és közzéteszi az Akkreditációs Kézi-
könyvben az akkreditációhoz benyújtandó dokumentu-
mok leírását, továbbá a nyelvtudásmérés módszertani út-
mutatóját,

b) felülvizsgálja a Kézikönyvet évente egyszer, szük-
ség esetén módosítja azt,

c) elbírálja a vizsgaközpont, valamint a vizsgahelyek,
vizsgarendszer létesítésére, illetve a vizsgarendszer új
nyelvvel történõ bõvítésére irányuló akkreditációs kérel-
meket, és legalább kétévente lefolytatja felülvizsgálatukat.

(2) A Hivatal adja ki az elsõ fokú akkreditációs határo-
zatokat, végzi a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyít-
ványok honosítását, vezeti a nyelvvizsgák nyelvvizs-
ga-anyakönyveinek nyilvántartását.

(3) A Hivatal kezeli az akkreditációs bevételeket, ame-
lyekbõl fedezi a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos felada-
tainak ellátásához szükséges kiadásait.

(4) A nyelvvizsga letételét közhitelesen igazoló bizo-
nyítványok és nyelvvizsga-anyakönyvek országosan egy-
séges, papír alapú és elektronikus formanyomtatványát a
Hivatal dolgozza ki és bocsátja a vizsgaközpontok rendel-
kezésére. A bizonyítványok elõállításának költségeit a
vizsgaközpontok viselik.

(5) A Hivatal a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egyet-
értésével jelöli ki azt a nyomdát, amellyel a vizsgaközpont
a vizsgabizonyítványokat elkészíttetheti.

(6) A Hivatal hivatalos megkeresésre állást foglal a
nyelvvizsgával összefüggõ ügyekben.

(7) A Hivatal rendszeresen, de évente legalább kétszer
szakmai egyeztetés céljából összehívja az akkreditált vizs-
gaközpontok képviselõit.

6. §

(1) A nyelvvizsgáztatással kapcsolatos az 5. § (1) be-
kezdésében, valamint a 8. §-ban felsorolt feladatok ellátá-
sában szakértõi testületként közremûködik, a legalább 5,
legfeljebb 9 tagból álló Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület
(a továbbiakban: Testület).

(2) A Testület tagjai Magyarországon szerzett, egyete-
mi szintû nyelv- és irodalom szakos tanári szakképzettsé-
get igazoló oklevéllel, illetve idegennyelv-szakos, tanári
szakképzettséget igazoló mesterfokozattal, valamint a
nyelvoktatás és vizsgáztatás terén legalább tízéves gyakor-
lattal rendelkeznek. A Hivatal elnöke a Testület tagjait és
elnökét pályázat útján három évre bízza meg. A három év
elteltével a pályázati kiírást meg kell ismételni. Egy sze-
mély legfeljebb 6 éves idõtartamra kaphat megbízást. A
Hivatal elnöke felmenti a Testület tagját, illetve elnökét,
amennyiben a tagsággal, illetve elnökséggel összefüggõ
kötelezettségeinek – neki felróható okból – nem tesz
eleget.

(3) A Testület tagjainak és elnökének tevékenységével
és díjazásával kapcsolatos szabályokat ügyrend rögzíti,
melyet a Hivatal elnöke hagy jóvá.

Az akkreditációs és a honosítási eljárás közös szabályai

7. §

(1) A Hivatal az akkreditációs és honosítási eljárás so-
rán a Ket. szabályai szerint jár el. A Hivatal elsõfokú dön-
tései ellen az oktatási és kulturális miniszterhez (a továb-
biakban: miniszter) lehet fellebbezni.

(2) A külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány honosítási el-
járása során a Hivatal a kérelem benyújtásától számított 90
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napon belül, az akkreditációs eljárás során 60 napon belül
hoz határozatot.

(3) A vizsgaközpont által kezdeményezett akkreditációs
eljárásban, és a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyít-
ványok honosítási eljárásában, a hatóság az eljárási cse-
lekményeit – a határozat közlésének kivételével – elektro-
nikus úton is gyakorolja. E közigazgatási hatósági ügyek-
ben az ügyfél kérelmét – annak közokirati melléklete kivé-
telével – elektronikus úton is elõterjesztheti. Az e rendelet-
ben szabályozott közigazgatási hatósági ügyekben az eljá-
ró hatóság a Ket. szabályaival összhangban nyújt elektro-
nikus tájékoztató szolgáltatást.

A vizsgaközpontok és vizsgarendszerek akkreditálása

8. §

(1) Akkreditált vizsgaközpontként olyan oktatási vagy
vizsgáztatási tevékenységet folytató, Magyarországon be-
jegyzett jogi személy mûködhet, amely képes és alkalmas
nyelvvizsgák lefolytatására, vizsgarendszere megfelel az
akkreditáció feltételeinek, és angol, francia, német, olasz,
orosz, spanyol nyelv vizsgáztatása esetén nyelvenként leg-
alább öt, egyéb nyelvekbõl legalább három nyelvvizsgáz-
tatásra alkalmas személy vizsgáztatóként való alkalmazá-
sát igazolja. Külföldi jogi személy Magyarországon be-
jegyzett szervezete vagy intézménye által kérelmezheti
vizsgaközpontként való akkreditációját.

(2) A vizsgaközpont feladatai, illetve mûködésére vo-
natkozó szabályok:

a) minden akkreditált nyelvébõl, minden szinten, éven-
te legalább egyszer hirdet vizsgát;

b) egy-egy készség – a beszédkészség kivételével –
mérésére irányuló feladat, változatlan formában, évente
legfeljebb egy vizsgaalkalommal használható fel;

c) a vizsgák követelményrendszerérõl, lebonyolításá-
ról nyomtatott formában és elektronikus felületen folya-
matosan tájékoztatja a vizsgázókat;

d) vizsgarendszereit folyamatosan fejleszti;
e) teljes körûen dokumentálja a vizsgával kapcsolatos

eseményeket, beleértve az elektronikus nyelvvizsga-anya-
könyvek vezetését és a vizsgabizonyítványok elkészítteté-
sét is;

f) a fogyatékos személyek számára a fogyatékosságá-
nak megfelelõ vizsgakörülményeket teremt, az esély-
egyenlõség biztosítása érdekében;

g) képzi, és évente legalább egyszer továbbképzi a
vizsgáztató személyeket;

h) vizsgaszabályzatában meghatározza a vizsga szabá-
lyainak megsértéséhez fûzõdõ következményeket.

(3) A vizsgaközpont a nyelvvizsgát a vizsgaközponton
kívül is megszervezheti. Ebben az esetben a központtól el-
térõ vizsgahelyeket szintén akkreditációs eljárás alá kell
vonni az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

9. §

(1) Az akkreditált vizsgarendszer:
a) mindhárom szinten egy, arra a szintre kidolgozott

nyelvvizsgával minden nyelvi készséget mér, és elkülö-
nülten értékel;

b) vizsgáinak belsõ érvényességét és megbízhatóságát
minden vizsgaalkalommal dokumentálja;

c) az akkreditációért folyamodó vizsgaközpont szelle-
mi alkotása, saját fejlesztésû, eredeti és a célcsoport igé-
nyeinek megfelelõ;

d) értékelési rendszere illeszkedik az alkalmazott mé-
rési eszközökhöz.

(2) Az akkreditált vizsgarendszer új vizsganyelvvel bõ-
víthetõ.

(3) Ha a vizsgaközpont a vizsgarendszer bármely ele-
mét meg kívánja változtatni, a Hivatalhoz erre irányuló ké-
relmet nyújt be. A Hivatal a kérelmet megvizsgálja és a be-
nyújtásától számított 30 napon belül határozatot hoz arra
vonatkozóan, hogy a változtatást engedélyezi-e.

10. §

(1) Akkreditált vizsgáztató az lehet, aki az adott nyelv-
bõl

a) Magyarországon szerzett, vagy
b) az adott nyelvet hivatalos nyelvként használó or-

szágban kiállított és Magyarországon elismert, vagy
c) az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országban

kiállított és Magyarországon elismert
egyetemi szintû nyelv- és irodalom szakos tanári, vagy fõ-
iskolai szintû nyelv- és irodalom szakos tanári, nyelvtanári
szakképzettséget igazoló oklevéllel, illetve idegen-
nyelv-szakos tanári szakképzettséget igazoló mesterfoko-
zattal rendelkezik, és az oklevél kiállítását követõen leg-
alább hároméves nyelvoktatási, és a nyelvoktatás területén
szerzett legalább hároméves vizsgáztatási tapasztalatot tud
igazolni.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában az Euró-
pai Gazdasági Térséghez tartozó országnak minõsül az
Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térség-
rõl szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az
állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerzõdés alapján, a szabad mozgás és tartóz-
kodás joga tekintetében, az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azo-
nos jogállást élvez.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstõl eltérõen,
azon nyelvek esetében, amelyekbõl Magyarországon
nincs nyelvtanárképzés, vizsgáztató lehet, aki felsõfokú
pedagógiai szakképzettséggel, az adott nyelvbõl államilag
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elismert felsõfokú (C1 szintû) nyelvvizsgával, a nyelvok-
tatás területén szerzett legalább egyéves vizsgáztatási és
kétéves nyelvoktatási tapasztalattal rendelkezik.

(4) Szaknyelvi vizsgák esetében az (1) és (3) bekezdés-
ben foglaltaktól eltérõen vizsgáztató az lehet, aki az adott
nyelvet hivatalos nyelvként használó országban vagy Ma-
gyarországon szerzett, a szaknyelvi vizsgarendszernek
megfelelõ szakirányú oklevéllel, továbbá államilag elis-
mert vagy azzal egyenértékû felsõfokú általános vagy
szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, il-
letve igazolni tudja magas szintû szaknyelvi ismereteit.

11. §

(1) Az akkreditációs eljárás során – mind a vizsgaköz-
pont, mind a vizsgarendszer akkreditációjának esetében –
szakértõi megbízást kaphat az a személy, aki a 10. §-ban
foglaltaknak megfelel, az akkreditációért folyamodó vizs-
gaközponttal munkaviszonyban, illetve munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban nem áll, és a vizsgarendszer
kidolgozásában nem vett részt.

(2) Vizsgarendszer kiegészítése is kérelmezhetõ,
amennyiben a vizsgaközpont akkreditált vizsgarendszerét
újabb nyelvvel kívánja kiegészíteni.

(3) Nyelvvizsga letételére jogszabály vagy belsõ sza-
bályzat által kötelezett közalkalmazotti, illetve köztisztvi-
selõi kör számára, minisztériumok belsõ szervezeti egysé-
gei által végzett, illetve szervezett szaknyelvi nyelvvizs-
gák esetén, csak a nyelvvizsgarendszert, valamint a kívánt
nyelveket kell akkreditáltatni. E vizsgáztatói helyek csak a
kötelezetti kör számára szerveznek nyelvvizsgákat. E
szaknyelvi vizsgák államilag elismert szaknyelvi vizsgá-
nak minõsülnek.

(4) A jogerõs akkreditációs határozatot a Hivatal hon-
lapján közzé kell tenni. Az akkreditáció visszavonásig ér-
vényes.

(5) A Hivatal a nyelvvizsgáztatással kapcsolatosan be-
folyt saját tárgyévi bevételének legalább 10 és legfeljebb
25%-át, a tárgyévet követõ évben, a nyelvoktatás, illetve
nyelvvizsgáztatás fejlesztésével kapcsolatos feladatokra
fordítja.

12. §

(1) A Hivatal, illetve az általa kirendelt szakértõk a vizs-
gaközpontokat, vizsgarendszereket, vizsgahelyeket leg-
alább kétévenként ellenõrzik.

(2) Az ellenõrzést végzõ személyek az ellenõrzés során
a vizsgaközpont és vizsgahely szakmai mûködésére vonat-
kozó iratokba betekinthetnek, a vizsgákon részt vehetnek,

és a vizsgáztatóknak, illetve a vizsgázóknak kérdéseket te-
hetnek fel. Az ellenõrzés során a Hivatal a vizsgákon fel-
használt írásbeli feladatlapokat a vizsgaközponttól bekér-
heti azzal, hogy a feladatlapokba a Hivatalnak az ellenõr-
zésben részt vevõ köztisztviselõje, illetve az eljárás során
kirendelt szakértõ tekinthet be.

(3) Ha az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az
akkreditált vizsgaközpont, a vizsgarendszer egésze, illetve
része, vagy a vizsgahely nem felel meg az akkreditáció fel-
tételeinek, illetõleg, ha az ellenõrzést lefolytató bizottság
az akkreditáció alapjául szolgáló dokumentumokban fog-
laltaktól eltérõ mûködést tapasztal, a Hivatal a vizsgaköz-
pontot határidõ tûzésével felhívja a jogszabálysértés meg-
szüntetésére. Ha a vizsgaközpont a felhívásban foglaltak-
nak határidõn belül nem tesz eleget, az ellenõrzés eredmé-
nyes lefolytatását akadályozza, továbbá ismételt vagy sú-
lyos jogszabálysértés esetén a Hivatal az akkreditációt fel-
függesztheti. A Hivatal az akkreditációt visszavonja a
vizsga eredményére közvetlenül kiható, súlyos és ismételt
szabálysértés esetén. Az akkreditáció felfüggesztésérõl, il-
letve visszavonásáról a Hivatal határozatot hoz. Ebben
rendelkeznie kell a visszavonás, illetve felfüggesztés
miatt szükséges pénzügyi, jogi és szervezési kérdések
rendezésének módjáról. Az akkreditáció visszavonásáról
szóló jogerõs határozatot a Hivatal honlapján közzé kell
tenni.

A külföldön kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok
honosítása

13. §

(1) Honosítani külföldi nyelvvizsgaközpont egynyelvû,
általános, illetve szaknyelvi típusú nyelvvizsga-bizonyít-
ványát lehet.

(2) A honosítási eljárás kétféle:
a) általános honosítási eljárás,
b) egyedi honosítási eljárás.

(3) Általános honosítási eljárás keretében egynyelvû,
külföldi nyelvvizsga-bizonyítványt, államilag elismert
nyelvvizsga-bizonyítványra lehet honosítani abban az
esetben, ha

a) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon
akkreditációs határozattal rendelkezik, és a nyelvvizs-
ga-bizonyítvány az akkreditációs határozat dátuma elõtt
Magyarországon került kiállításra;

b) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon
akkreditációs határozattal rendelkezik, és a kérelmezõ
a honosítandó nyelvvizsga-bizonyítványt külföldön sze-
rezte;

c) a külföldi nyelvvizsgarendszer Magyarországon
akkreditációs határozattal nem rendelkezik, de a Hivatal a
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külföldi vizsga követelményeinek megvizsgálása és annak
a hazai követelményrendszerrel való összevetése után
megállapította, és a (4) bekezdés szerint közzétette az
adott külföldi vizsgaközpont nyelvvizsga-bizonyít-
ványának honosíthatóságát.

(4) A Hivatal minden év január 31-ig tájékoztatásul
közzéteszi a honlapján azon külföldi vizsgaközpontok ál-
tal kiadott nyelvvizsga-bizonyítványok listáját, amelyek
általános honosítási eljárásban honosíthatók.

(5) Egyedi honosítási eljárás keretében, Magyarorszá-
gon vizsgatevékenységet nem folytató, külföldi szervezet
által, 2000. január 1. után kiállított vizsgabizonyítvány ál-
lamilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyá honosítható.
A honosíthatóság megállapításához a Hivatal megkereshe-
ti a bizonyítványt kiállító szervezetet, vagy más hivatalos
szervet, továbbá szakértõt vehet igénybe.

(6) A honosítási eljárás kérelemre indul. A kérelmet a
Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni
a nyelvvizsga honosíttatni kért szintjét, fajtáját, illetve tí-
pusát. Amennyiben a kérelmezõ egynyelvû bizonyítvá-
nyát kétnyelvû, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyít-
vánnyal egyenértékûre kívánja honosítani, kiegészítõ
vizsgát tesz a (8) bekezdésben foglaltak szerint.

(7) A kérelemhez csatolni kell a külföldi nyelvvizsga-
bizonyítvány

a) hiteles másolatát,

b) egyedi eljárás esetén a külföldi nyelvvizsga-bizo-
nyítvány hiteles fordítását,

c) a honosítási eljárás díjának a Hivatal számlájára tör-
tént befizetésének igazolását.

(8) A honosítási eljárás során a Hivatal a kérelem alap-
ján megvizsgálja a külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány által
tanúsított, 2. § (2) bekezdésében meghatározott készségek
meglétét és ha valamely készség mérését a bizonyítvány
nem tanúsítja, a külföldi bizonyítvány honosítását kiegé-
szítõ vizsga letételéhez köti. Kiegészítõ vizsga elõírása
esetén a határozatban rendelkezni kell a vizsga letételének
határidejérõl és a vizsgáztató nyelvvizsgaközpontról.

(9) A külföldi bizonyítvány honosíthatóságáról a Hiva-
tal határozatot hoz, amelyben megállapítja, hogy a külföldi
nyelvvizsga-bizonyítvány a kérelemben szereplõ szint,
fajta, illetve típus szerint Magyarországon államilag elis-
mert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékûnek minõ-
sül-e.

(10) A honosítási határozat csak az eredeti külföldi
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal együtt érvényes.

(11) A szintek besorolása a KER alapján, a Magyaror-
szágon akkreditált államilag elismert nyelvvizsgákhoz, il-
letve azok szintjeihez viszonyítva történik.

A nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékû okiratok

14. §

(1) Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmá-
nyokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási in-
tézményben szerzett érettségi bizonyítvány, illetve állami-
lag elismert, külföldi felsõoktatási intézményben szerzett
oklevél, az oktatás nyelve szempontjából, államilag elis-
mert általános, egynyelvû, komplex típusú felsõfokú
nyelvvizsgának felel meg. A külföldi oklevél az elismert
vagy honosított szakképzettség alapján, illetve az a külföl-
di bizonyítvány, amely olyan szakképesítést tanúsít, amely
Magyarországon megszerezhetõ, érettségi vizsgához kö-
tött szakképesítésként ismertek el, államilag elismert szak-
nyelvi, egynyelvû, komplex típusú felsõfokú nyelvvizsgá-
nak felel meg.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseitõl eltérõen, a ma-
gyarországi vagy külföldi felsõoktatási intézményben élõ,
vagy holt idegen nyelv szakon szerzett bölcsész, valamint
élõ vagy holt idegen nyelv és irodalom szakos tanári,
nyelvtanári, idegennyelv-szakos mesterfokozattal rendel-
kezõ tanári, továbbá tanító szakon idegen nyelv mûvelt-
ségterületen szerzett tanítói oklevél, kizárólag a tanult ide-
gen nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, ál-
talános, Magyarországon szerzett oklevél esetén általános,
kétnyelvû, külföldön szerzett oklevél esetén általános,
egynyelvû, komplex típusú felsõfokú nyelvvizsgának. Az
idegennyelv-alapszakos bölcsész idegen nyelv szakkép-
zettséget igazoló oklevél, a szakképzettségben jelölt nyelv
szempontjából felel meg államilag elismert, Magyarorszá-
gon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvû, külföldön
szerzett oklevél esetén általános, egynyelvû, komplex tí-
pusú felsõfokú nyelvvizsgának. Az alapszakos bölcsész
idegen nyelv szakirányt jelölõ oklevél, a szakirányban ta-
nult nyelv szempontjából, a képzési és kimeneti követel-
ményekben meghatározott nyelvi kimeneti szintnek meg-
felelõ szintû, Magyarországon szerzett oklevél esetén álta-
lános, kétnyelvû, külföldön szerzett oklevél esetén általá-
nos, egynyelvû, komplex típusú nyelvvizsga-bizonyít-
vánnyal egyenértékû.

(3) Magyarországon felsõoktatási intézményben nem-
zetiségi tanári, nemzetiségi tanítói, nemzetiségi óvodape-
dagógusi szakon megkezdett és ott befejezett tanulmányo-
kat igazoló bizonyítvány, oklevél, az oktatási intézmény
oktatási nyelve szempontjából államilag elismert, általá-
nos, kétnyelvû komplex típusú felsõfokú nyelvvizsgának
felel meg.

(4) A külföldön vagy Magyarországon szerzett nemzet-
közi érettségi bizonyítvány az oktatás nyelvén, államilag
elismert általános, egynyelvû, komplex típusú felsõfokú
nyelvvizsgának felel meg.
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(5) Nem magyar állampolgárok esetében, magyar köz-
oktatási, illetve felsõoktatási intézményben, magyar nyel-
ven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló érettsé-
gi bizonyítvány, illetve oklevél, államilag elismert ma-
gyar, mint idegen nyelv egynyelvû, komplex típusú felsõ-
fokú nyelvvizsgának felel meg.

(6) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
1. számú mellékletében felsorolt felsõoktatási intézmény-
ben idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat
igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – álla-
milag elismert, egynyelvû, komplex típusú felsõfokú
nyelvvizsgának felel meg.

(7) Sikeresen befejezett érettségi vizsga esetén az ide-
gennyelvi érettségi vizsga, az érettségi vizsgaszabályzat-
ról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatá-
rozottak szerinti vizsgaeredménye az államilag elismert
nyelvvizsgával, az elért vizsgaeredményt igazoló érettségi
bizonyítvány pedig az államilag elismert nyelvvizsga-bi-
zonyítvánnyal egyenértékû.

(8) A szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének
feltételeirõl szóló 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet, illetve a
szakirányú továbbképzési rendeletek elõírásai szerint, va-
lamint miniszteri engedély alapján folytatott, és befejezett
szakfordító vagy szakfordító és tolmácsképzés befejezése-
ként kiállított oklevél, illetve képesítõ bizonyítvány – a ta-
nult nyelv szempontjából – államilag elismert, szaknyelvi,
kétnyelvû, komplex típusú felsõfokú nyelvvizsgának felel
meg. A fordító és tolmács mesterszakos oklevél – a tanult
nyelv szempontjából – államilag elismert, általános, két-
nyelvû, komplex típusú felsõfokú nyelvvizsgának felel
meg.

Záró rendelkezések

15. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép ha-
tályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését köve-
tõen benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítvá-
nyokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet, az azt mó-
dosító 166/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet, 300/2001.
(XII. 27.) Korm. rendelet, 39/2003. (III. 27.) Korm. rende-
let és 95/2005. (V. 21.) Korm. rendelet, az Oktatási Hiva-
talról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. §
e) pontja;

b) a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló
nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ ho-
nosításáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet

1–4. §-a, 7–9. §-a, a külföldön kiállított, idegennyelv-tu-
dást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarorszá-
gon történõ honosításáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM
rendelet módosításáról szóló 28/2002. (V. 17.) OM rende-
let, 16/2006. (IV. 6.) OM rendelet, az Országos szakértõi,
az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi
és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, vala-
mint a szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.)
OM rendelet és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon tör-
ténõ honosításáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet
módosításáról szóló 20/2007. (III. 23.) OKM rendelet, az
államilag elismert nyelvvizsgarendszer nyelvvizsgadíjai-
nak, akkreditációs eljárásainak és az idegennyelv-tudást
igazoló államilag elismert nyelvvizsgák honosítási eljárá-
sainak díjaival kapcsolatos egyes OM rendeletek módosí-
tásáról szóló 33/2004. (XII. 16.) OM rendelet, a Professzo-
rok Háza szervezeti átalakításával összefüggõ egyes okta-
tási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 37/2004.
(XII. 25.) OM rendelet, az államilag elismert nyelvvizsga
egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgála-
táról, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga
díjainak módosításáról szóló 30/1999. (VII. 21.) OM ren-
delet 1–15. §-a és 3. számú melléklete, a 30/1999.
(VII. 21.) OM rendelet módosításáról szóló 20/2002.
(V. 11.) OM rendelet.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Oktatá-
si Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
39. §-ának a) pontjában a „fellebbezések” szövegrész he-
lyébe a „panaszok” szövegrész, 39. §-ának f) pontjában az
„anyakönyv” szövegrész helyébe a „nyelvvizsga-anya-
könyv” szövegrész lép.

(4) E rendelet a hatálybalépését megelõzõen kibocsátott
nyelvvizsga-bizonyítványok érvényességét nem érinti.

(5) A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület tagságára vo-
natkozó pályázati felhívást a Hivatal e rendelet hatályba-
lépését követõ 30 napon belül közzéteszi, a pályázat
megjelenésétõl számított 60 napon belül a Testületet lét-
rehozza.

(6) Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert
nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítvá-
nyokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján
akkreditált, illetve egyenértékûsített vizsgaközpontoknak
2009. január 1-jéig felül kell vizsgálniuk és át kell alakíta-
niuk vizsgarendszereiket és mûködési feltételeiket e jog-
szabály rendelkezéseinek megfelelõen.

(7) A rendelet hatálybalépését követõ 30. napon hatá-
lyát veszti a (2)–(3) bekezdés. A rendelet hatálybalépését
követõ 91. napon hatályát veszti az (5) bekezdés.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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2. számú melléklet
a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

1. Alapfokú (B1 szintû) nyelvtudást mérõ vizsga

1.1. A B1 szintû nyelvtudást mérõ nyelvvizsgán a min-
dennapi élethelyzetekben és/vagy szakmai tevékenység
során elõforduló egyszerû, idegen nyelvi kommunikáció-
hoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

1.2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek és kompeten-
ciák vizsgálatára irányul:

a) a nyelvhasználó megérti az olyan lassú és világos
köznyelvi beszédet, amely jól ismert témákról szól (pl.
család, otthon, szabadidõ, munkahely stb.). Apróbb félre-
értések még gyakoriak; tempóváltásnál problémák adód-
hatnak;

b) a nyelvhasználó reagál a hozzá intézett beszédre,
nem veszíti el a társalgás fonalát. Képes kifejezni elemi
igényeit, de idõnként pontatlanul beszél, elég sok szünet-
tel;

c) a nyelvhasználó megérti az egyszerû írásos szövege-
ket, mert aktív, minimum-szókincsén túlmenõen rendelke-
zik arányos, passzív tartománnyal, valamint ismeri a cél-
nyelv alapvetõ szerkezeteit;

d) a nyelvhasználó képes a számára ismerõs témákban
egyszerû szöveget létrehozni és írásban rögzíteni;

e) a nyelvhasználó ismeri a célnyelvû beszédközösség
legelemibb mindennapi kommunikációs és kulturális szo-
kásait, konvencióit;

f) kétnyelvû vizsgák esetén a nyelvhasználó képes egy-
szerû célnyelvû szövegek magyar nyelvû fordítására, illet-
ve magyar szövegek viszonylag pontos, célnyelvû közve-
títésére. Utóbbi tartalmazhat alaki, nyelvtani, lexikai hibá-
kat, de súlyos információs hibát nem.

2. Középfokú (B2 szintû) nyelvtudást mérõ vizsga köve-
telményei

2.1. A B2 szintû nyelvtudást mérõ nyelvvizsgán a min-
dennapi élet és/vagy szakmai tevékenység során elõfordu-
ló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges
idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.

2.2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompeten-
ciák vizsgálatára irányulhat:

a) a nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lé-
nyegét, jellegét, de elõfordulhatnak olyan lényegtelen
részletek, amelyeket nem ért meg pontosan. Ezen készsé-
gét a gyakori társalgási témákon túlmenõen, szakterületé-
nek megfelelõ szaknyelvi témákban is képes érvényesí-
teni;

b) a nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és ter-
mészetes interakcióba lépni anyanyelvû partnerrel is, nem
kell a szavakat keresgélnie. Kerüli azonban az elvontabb
lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus;

c) a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szö-
vegeket is megért, durva félreértés nem fordul elõ;

d) a nyelvhasználó képes világos és részletekbe menõ
szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerûen érvel-
ni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános, illet-
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Egyesíthetõ részvizsgák típusai Egyenértékû vizsgatípus

Általános egynyelvû szóbeli és Általános egynyelvû írásbeli Általános egynyelvû komplex

Általános kétnyelvû szóbeli és Általános kétnyelvû írásbeli Általános kétnyelvû komplex

Általános egynyelvû szóbeli és Általános kétnyelvû írásbeli Általános egynyelvû komplex

Általános egynyelvû írásbeli és Általános kétnyelvû szóbeli Általános egynyelvû komplex

Általános egynyelvû szóbeli és Szaknyelvi egynyelvû írásbeli Általános egynyelvû komplex

Általános egynyelvû írásbeli és Szaknyelvi egynyelvû szóbeli Általános egynyelvû komplex

Általános kétnyelvû szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvû írásbeli Általános kétnyelvû komplex

Általános kétnyelvû írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvû szóbeli Általános kétnyelvû komplex

Általános egynyelvû szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvû írásbeli Általános egynyelvû komplex

Általános egynyelvû írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvû szóbeli Általános egynyelvû komplex

Általános kétnyelvû szóbeli és Szaknyelvi egynyelvû írásbeli Általános egynyelvû komplex

Általános kétnyelvû írásbeli és Szaknyelvi egynyelvû szóbeli Általános egynyelvû komplex

Szaknyelvi egynyelvû szóbeli és Szaknyelvi egynyelvû írásbeli Szaknyelvi egynyelvû komplex

Szaknyelvi kétnyelvû szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvû írásbeli Szaknyelvi kétnyelvû komplex

Szaknyelvi egynyelvû szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvû írásbeli Szaknyelvi egynyelvû komplex

Szaknyelvi egynyelvû írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvû szóbeli Szaknyelvi egynyelvû komplex



ve számára ismert szakmai témakörökben. Nyelvhasznála-
ta azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi meg-
fogalmazás idõnként lehet akadozó;

e) a nyelvhasználó ismeri a célnyelvû beszédközösség
legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális
szokásait, konvencióit;

f) kétnyelvû vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti az
összetettebb és elvontabb általános és szakmai szövege-
ket. Magyarra fordításai, tömörítései gyakorlottságról és
stílusérzékrõl tanúskodnak. Célnyelvû fordításai, tömörí-
tései – bár nyelvtanilag és legtöbbször lexikailag is helye-
sek – gyakran tartalmazhatnak stilisztikai hibákat, a szoká-
sos kifejezés helyett körülírásokat.

3. Felsõfokú (C1 szintû) nyelvtudást mérõ vizsga köve-
telményei

3.1. A C1 szintû nyelvtudást mérõ nyelvvizsgán a min-
dennapi élethelyzetekben és/vagy szakmai tevékenység
során elõforduló tetszõleges, és teljes idegen nyelvi kom-
munikációhoz szükséges biztonságos, a célnyelv teljes
eszköztárát általában helyesen alkalmazó idegennyelv-
ismeret meglétét kell felmérni.

3.2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompeten-
ciák vizsgálatára irányulhat:

a) a nyelvhasználó egészében és részleteiben is megért
igényes, változatos és hosszú szóbeli megnyilatkozásokat
is, amely feltételezi a rejtett jelentéstartalmak megérté-
sét is;

b) a nyelvhasználó folyamatosan, jól tagoltan, zavaró
akcentus nélkül, pontos hangsúlyokkal és többnyire helyes
intonációval beszél. A célnyelvre jellemzõ bonyolultabb
szerkezeteket, állandósult szókapcsolatokat természetes
ritmusban használja. Elvontabb témákról is folyamatosan
– ha nem is szakszerûen – társalog;

c) a nyelvhasználó szövegértése változatos témájú és
stílusú írott szövegek esetén is magabiztos, felismeri a lé-
nyeges stílusjegyeket;

d) a nyelvtanuló képes mind általános, mind szakmai,
mind tanulmányi célokból világos, részletes, jól szerkesz-
tett – a célnyelv szellemének megfelelõ – gyakorlatilag hi-
bamentes szöveget alkotni;

e) a nyelvhasználó ismeri az irodalmi köznyelvet, felis-
meri a nem-standard nyelvváltozatokat és jártassága segít-
ségével képes betartani a célnyelv nyelvi-kulturális szoká-
sait, konvencióit;

f) kétnyelvû vizsga esetén a nyelvhasználó az eredeti
szöveg információs tartalmát maradéktalanul, árnyalt ma-
gyarsággal és a megfelelõ regiszterben adja vissza. Cél-
nyelvû fordítás, tömörítés készítése esetén a célnyelv nyel-
vi-kulturális normáinak megfelelõen, világos és gördülé-
keny stílusban közvetít.

Az oktatási és kulturális miniszter
18/2008. (V. 20.) OKM

rendelete
az oktatási miniszter által adományozható szakmai
elismerésekrõl szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet

módosításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az oktatási miniszter által adományozható szakmai
elismerésekrõl szóló 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet 1. §
(2) bekezdésének a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A díjat – amelynek jutalomösszege 1 500 000 Ft/fõ –
évente, a pedagógusnap alkalmából, legfeljebb 5 személy
kaphatja.”

2. §

E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, és
a kihirdetését követõ harmincadik napon hatályát veszti.

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

HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
124/2008. (V. 14.) KE

határozata
államtitkárok kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a
miniszterelnök elõterjesztésére

Puch Lászlót a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium államtitkárává,

Burány Sándort a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium államtitkárává

2008. május 15-i hatállyal,

dr. Avarkeszi Dezsõt az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium államtitkárává,

dr. Molnár Csabát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium államtitkárává,
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Csák Ferencet az Oktatási és Kulturális Minisztérium
államtitkárává,

Jauernik Istvánt az Önkormányzati Minisztérium
államtitkárává,

Korózs Lajost a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
államtitkárává

2008. május 20-i hatállyal

kinevezem.

Budapest, 2008. május 14.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/02487/2008.

A Köztársasági Elnök
125/2008. (V. 16.) KE

határozata
kitüntetéses doktorrá avatásról

Az oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére a fel-
sõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 65. §
(1) bekezdése alapján hozzájárulok, hogy a Miskolci
Egyetem rektora dr. Árva Zsuzsanna jogász, PhD hallga-
tót Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae kitün-
tetéssel doktorrá avassa.

Budapest, 2008. március 19.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. április 4.

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

KEH ügyszám: XVI-1/01571/2008.
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KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény vezetõi állására

A BUDAPESTI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
pályázatot hirdet a
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékre
tanszékvezetõi kinevezésre

A kinevezendõ tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése,
korszerûsítése, a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlõdésének elõsegítése; részvétel a tanszék ok-
tató és kutató munkájában; a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidol-
gozása.
A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasz-
talatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felis-
meréséhez és kibontakoztatásához, a vezetõi utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, va-
lamint legalább tízéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal és megfelelõ szintû nemzetközi tudományos elismertséggel
kell rendelkeznie.



A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
Az oktatási szervezeti egység vezetõi beosztás ellátásával történõ megbízásokra a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 96. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 23.
és 41. §-a, valamint az egyetem Szervezeti Felépítése és Mûködési Rendje és az annak mellékletét képezõ Humánpoliti-
kai Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az oktatási szervezeti egység vezetõt – az egység oktatói-kutatói
értekezlete, valamint a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanácsának véleménye alapján a kar dékánja bízza meg.
A pályázat elbírálási határideje: 2008. szeptember 30.
2008. október 1-i hatállyal kerül sor a kinevezésre, amely a pályázónak a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel létesített határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonya mellett határozott idõre – három évre – szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; tudomá-
nyos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását; szakmai, illetõleg oktatási, kutatási-tudományos vagy mûvészeti
munkáját, valamint vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót; hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai
szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét. A pályázó ismertesse pályázatában
a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.
A pályázathoz mellékelni kell: a szakmai önéletrajzot, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen-
nyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, továbbá az
azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét, minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempont-
jából fontosnak tart. A pályázatokkal kapcsolatban az illetékes kar dékánja ad részletes információt. A pályázatot az Ok-
tatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban az ille-
tékes kar dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala.
Postacím: 1111 Budapest, Egri József u. 18. vagy személyesen V. 1. épület, fszt. 2.

Dr. Péceli Gábor s. k.,
a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja

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
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szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetési program
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
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.

Csornai Általános és
Mûvészeti Iskola,
Óvoda
9300 Csorna,
Árpád u. 2.
Tel.: (96) 261-238
Fax: (96) 260-285
e-mail: adminszeche-
nyi@freemail.hu

Csornai Általános és
Mûvészeti Iskola,
Óvoda
Napközi Otthonos
Óvoda intézményegy-
sége és annak telephe-
lyei
9300 Csorna,
Szent István tér 15.
Intézményegység-
vezetõ

Lényeges feladatok:
– az intézményegység
alapító okiratában meg-
határozott valamennyi
alaptevékenység és ki-
egészítõ tevékenység
ellátásának biztosítása,
– kapcsolattartás a ma-
gasabb vezetõvel, a
fenntartóval és polgár-
mesteri hivatalával,
– munkakörébõl adódó
szakmai feladatok el-
végzése,
– kapcsolattartás a vá-
ros és a megye neve-
lési-oktatási
intézményeivel, a
Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Pedagógiai In-
tézettel, a település kul-
turális, szociális,
egészségügyi társintéz-
ményeivel, a szakterü-
let városi civil
szervezeteivel,

Óvodapedagógus v.,
legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., elõny:
pedagógus-szakvizs-
ga keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
30. nap. A vezetõ személyérõl a
kötelezõ véleménynyilvánításban
érintett nevelõtestület, közalkalma-
zotti testület, egyéb szervezetek
(szülõi munkaközösség, szakszer-
vezetek) véleményezését követõen
a Csornai Általános és Mûvészeti
Iskola, Óvoda Igazgatótanácsa
dönt.
Csatolandó részletes szakmai ön.,
adatvédelmi nyilatkozat is, vala-
mint nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázat elnyerése esetén,
megbízásával egyidejûleg vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségnek
eleget tesz.
ill: a Kjt. rendelkezésein túl az ön-
kormányzat képviselõ-testületének
határozata szerint.
Pc-f: Csornai Általános és Mûvé-
szeti Iskola, Óvoda
Kristófné Horváth Erzsébet mb.
igazgató
Tel.: (96) 261-238
(postai úton, ajánlott küldemény-
ként, a borítékon fel kell tüntetni:
„Csornai Általános és Mûvészeti
Iskola, Óvoda, Napközi Otthonos
Óvoda intézményegység-vezetõ pá-
lyázata”.)
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– minõségbiztosítási
feladatok koordinálása
az intézményegység-
ben, a minõségi munka
feltételeinek megterem-
tésében való közremû-
ködés,
– az igazgatótanács ál-
tal jóváhagyott intéz-
ményi és
intézményegységi szer-
vezeti és mûködési sza-
bályzatban és
pedagógiai-nevelési
programban meghatá-
rozott feladatok végre-
hajtásának irányítása,
ellenõrzése.

Dunaszentgyörgyi Csa-
pó Vilmos Óvoda és
Általános Iskola Igaz-
gatótanácsa
7135 Dunaszentgyörgy,
Várdomb u. 26.

Helyi óvoda
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodape-
dagógusi v., pedagó-
gus-szakvizsga,
legalább 5 éves szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Csatolandó részletes szakmai ön.,
hiteles om. is.
Pc: intézményigazgató (2 példány-
ban, írásban)

Gyékényes Község Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete
8851 Gyékényes,
Szabadság tér 7.
Tel./fax: (82) 596-012,
(82) 596-014
e-mail: jegyzo@gyeke-
nyes.hu

Gyékényesi „Cseme-
ték-Kertje” Óvoda
8851 Gyékényes,
Szabadság tér 44.
Óvodavezetõ

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, a felsõfo-
kú iskolai
végzettségnek és
szakképzettségnek
megfelelõ legalább 5
év óvodában, óvoda-
pedagógus-munka-
körben eltöltött szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Csatolandó részletes szakmai ön.,
hiteles om. is, és nyilatkozat arról,
hogy a pályázó személyét érintõ
kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt
ülést kér.
f: Csordás József polgármester és
Berényi Regina jegyzõ
Tel.: (82) 596-013
Pc: polgármester

Jászkisér Nagyközség
Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete
5137 Jászkisér,
Fõ út 7.

Jászkisér-Pély Intéz-
ményfenntartó Társulás
fenntartásában lévõ
Napközi Otthonos
Óvoda
5137 Jászkisér,
Kossuth tér 3.
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább
5 év szgy., magyar
állampolgárság.

ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás 5 évre szól.
Pehi: a véleményezést követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Csatolandó szakmai ön is.
f: Hajdú László polgármester
Tel.: (57) 550-130
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Pc: képviselõ-testület, postai úton a
borítékon fel kell tüntetni: „Óvoda-
vezetõi pályázat”.

Nagypeterdi Körzeti
Általános Iskola és
Óvoda
7912 Nagypeterd,
Kossuth L. u. 47.
Tel./fax: (73) 546-004

Nagypeterdi Körzeti
Óvoda
7912 Nagypeterd,
Kossuth L. u. 47.
Intézményegység-
vezetõ

Rózsafai Napközi
Otthonos Óvoda
7914 Rózsafa,
Petõfi u. 6.
tagintézmény-vezetõ

Szentdénesi Napközi
Otthonos Óvoda
7913 Szentdénes,
Petõfi u. 12.
tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú óvodape-
dagógusi szakképesí-
tés, legalább 5 év
szgy., pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalma-
zás.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre,
2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a pályázat beadási határidejét
követõ elsõ igazgatótanácsi ülés.
Pc: a pályázatot zárt borítékban
„Vezetõi pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.

Aranyesõ Alapítvány
az Egészséges Embe-
rért
8000 Székesfehérvár,
Nyitrai u. 52.
Tel./fax: (22) 505-134,
(22) 505-135
e-mail: hetpettyes@
datatrans.hu

Hétpettyes Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Taksony u. 27/A
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodape-
dagógusi v., 5 éves
szgy., elõny: óvodá-
ban szerzett vezetõi
gyakorlat, pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug.
Pehi: a pályázat beadását követõen
azonnal.

Iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állások

Bedõ Albert Középis-
kola, Erdészeti Szakis-
kola és Kollégium
Igazgatótanácsa
6783 Ásotthalom,
Kiss Ferenc krt. 76.
Tel./fax: (62) 291-522
e-mail: andresi-
ne.bedo@tiszanet.hu

Pusztamérgesi Közép-
iskola, Szakképzõ Isko-
la és Kollégium – Bedõ
Albert Középiskola,
Erdészeti Szakiskola és
Kollégium Tagintézmé-
nye
Tagintézmény-vezetõ

Egyetemi szintû taná-
ri v., legalább
5 év pedagógus-mun-
kakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat véleményezésétõl
számított 30. nap.
Pc: Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
igazgató
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„A Vasút a gyermeke-
kért” Alapítvány
1068 Budapest,
Benczúr u. 30.
Tel.: 322-5430

„A Vasút a gyermeke-
kért” Alapítvány Ka-
posvári Diákotthona
7400 Kaposvár,
Somssich P. u. 15.
Diákotthoni igazgató

Egyetemi szintû taná-
ri v. és szakképzett-
ség, középfokú
oktatásban szerzett 5
éves szgy., legalább 5
éves vezetõi gyakor-
lat, elõny: közokta-
tás-vezetõi
szakképzettség, jár-
tasság gazdasági ve-
zetésben

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. aug. 10.
Csatolandó a szakmai, illetve
vezetõi gyakorlatról szóló doku-
mentum is.
Pc: alapítvány

Csornai Általános és
Mûvészeti Iskola, Óvo-
da Igazgatótanácsa
9300 Csorna,
Árpád u. 2.
Tel.: (96) 261-238
Fax: (96) 260-285
e-mail: adminszeche-
nyi@freemail.hu

Csornai Általános és
Mûvészeti Iskola,
Óvoda
Kerényi György Mûvé-
szeti Iskola
intézményegysége
9300 Csorna,
Árpád u. 2.
Intézményegység-veze-
tõ (szakirányú mûvé-
szeti tanári munkakör
az intézményegység
vezetésére vonatkozó
vezetõi megbízással.)

Lényeges feladatok:
– az intézményegység
alapító okiratában meg-
határozott valamennyi
alaptevékenység és ki-
egészítõ tevékenység
ellátásának biztosítása,
– kapcsolattartás a ma-
gasabb vezetõvel, a
fenntartóval és polgár-
mesteri hivatalával,

– munkakörébõl adódó
szakmai feladatok el-
végzése,
– kapcsolattartás a város
és a megye nevelési-ok-
tatási intézményeivel, a
Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Pedagógiai

Szakirányú mûvészeti
tanári v., legalább 5
éves pedagógus-mun-
kakörben szerzett
szgy., elõny: pedagó-
gus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
30. nap. A vezetõ személyérõl a
kötelezõ véleménynyilvánításban
érintett nevelõtestület, közalkalma-
zotti testület, egyéb szervezetek
(szülõi munkaközösség, szakszer-
vezetek) véleményezését követõen
a Csornai Általános és Mûvészeti
Iskola, Óvoda Igazgatótanácsa
dönt.
Csatolandó részletes szakmai ön.,
adatvédelmi nyilatkozat is, vala-
mint nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázat elnyerése esetén,
megbízásával egyidejûleg vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségnek
eleget tesz.
ill.: a Kjt. rendelkezésein túl az ön-
kormányzat képviselõ-testületének
határozata szerint.
Pc-f: Csornai Általános és Mûvé-
szeti Iskola, Óvoda
Kristófné Horváth Erzsébet mb.
igazgató
Tel.: (96) 261-238
(postai úton, ajánlott küldemény-
ként, a borítékon fel kell tüntetni:
„Csornai Általános és Mûvészeti
Iskola, Óvoda
Kerényi György Mûvészeti Iskola
intézményegység-vezetõ pályáza-
ta”.)
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Intézettel, a település
kulturális, szociális,
egészségügyi társintéz-
ményeivel, a szakterü-
let városi civil
szervezeteivel,
– minõségbiztosítási
feladatok koordinálása
az intézményegységben,
a minõségi munka felté-
teleinek megteremtésé-
ben való közremûködés,
– az igazgatótanács által
jóváhagyott intézményi
és intézményegységi
szervezeti és mûködési
szabályzatban és peda-
gógiai-nevelési prog-
ramban meghatározott
feladatok végrehajtásá-
nak irányítása, ellenõr-
zése

Eperjeske Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4646 Eperjeske,
Szabadság tér 1.
Tel.: (45) 708-200
Tel./fax: (45) 708-201
e-mail: eperjeske@
zahonynet.hu

Arany János Általános
Iskola és Óvoda
Eperjeske és Tiszamo-
gyorósi Tagóvoda
4646 Eperjeske,
Kossuth út 60.
Tel.: (45) 708-191
intézményvezetõ

Egyetemi vagy felsõ-
fokú szakirányú v.,
legalább 5 év szgy.,
vezetõi pedagógiai
gyakorlat (szak-
vizsga)

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Csatolandó szakmai ön., hiteles
om. is, és munkáltatói igazolás az
5 éves szakmai gyakorlatról.
Pc: Pásztor Gábor polgármester
„Iskolaigazgatói pályázat” megje-
löléssel.

Jászkisér Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5137 Jászkisér,
Fõ út 7.

Jászkisér-Pély
Intézményfenntartó
Társulás fenntartásában
lévõ Csete Balázs
Általános Iskola
5137 Jászkisér,
Petõfi út 1.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., legalább
5 év szgy., magyar
állampolgárság

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a véleményezést követõ elsõ
képviselõ-testületi ülés.
Csatolandó szakmai ön is.
f: Hajdú László polgármester
Tel.: (57) 550-130
Pc: képviselõ-testület (postai úton,
a borítékon fel kell tüntetni: „Isko-
laigazgatói pályázat”.)

Virágh Gedeon Szak-
középiskola és Szakis-
kola
6090 Kunszentmiklós,
Apostol Pál u. 2–6.
Tel./fax: (76) 550-180,
e-mail: suli283@vi-
ragh-szki.sulinet.hu

Igazgatóhelyettes Egyetemi v., elõny:
pedagógus-szakvizs-
ga, legalább 10 év
pedagógiai szgy., ma-
tematika szak, magas
színvonalú Microsoft
Office Word, Micro-
soft Office Excel
programfelhasználás

ÁEI: 2008. aug. 15.
szl., étkh.
Pc: Bernáth Judit intézményvezetõ
Tel.: (76) 550-181, (76) 550-180
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Nagyecsed Város Ön-
kormányzatának Kép-
viselõ-testülete
4355 Nagyecsed,
Rákóczi u. 14.
Tel.: (44) 545-000
Fax: (44) 345-381

II. Rákóczi Ferenc Mû-
velõdési Ház és Könyv-
tár
4355 Nagyecsed,
Vasút u. 2.
Igazgató

Szakirányú egyetemi
v., vagy nem szakirá-
nyú egyetemi v. és
felsõfokú szakirányú
munkaköri szakvizs-
ga, fõiskolai közmû-
velõdési képzettség,
legalább 5 év szgy.,
kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos te-
vékenység

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül.
Csatolandó szakmai ön., hiteles
om. és adatvédelmi nyilatkozat is.
Pc. Kovács Lajos polgármester
Tel.: (44) 545-001

Nagypeterdi Körzeti
Általános Iskola és
Óvoda
7912 Nagypeterd,
Kossuth L. u. 47.
Tel./fax: (73) 546-004

Rózsafai Általános
Iskola
7914 Rózsafa,
Kossuth L. u. 42.
Tagintézmény-vezetõ

Tanítóképzõ fõiskolai
v., legalább 5 év pe-
dagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.,
valamint pedagó-
gus-munkakörben
fennálló határozatlan
idõre szóló alkalma-
zás, elõny: intéz-
ményvezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat beadási határidejét
követõ elsõ igazgatótanácsi ülés.
Pc: a pályázatot zárt borítékban
„Vezetõi pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyûlés el-
nöke
5001 Szolnok,
Kossuth L. u. 2.
Tel.: (56) 505-330
Fax: (56) 374-424

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Sipos Orbán
Szakiskola és
Kollégium
5000 Szolnok,
Gyermekváros u. 1.
Igazgató

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Mészáros Lõrinc Gim-
názium, Szakképzõ Is-
kola és Kollégium
5130 Jászapáti,
Vasút u. 2.
Igazgató

Felsõfokú szakirányú
tanári v., legalább 5
év szgy., pedagó-
gus-szakvizsga,
elõny: közoktatási te-
rületen szerzett veze-
tõi gyakorlat, jó
szervezõ- és mene-
dzseri képesség,

egyetemi szintû taná-
ri v., legalább 5 év
szgy., pedagó-
gus-szakvizsga,
elõny: közoktatási te-
rületen szerzett veze-
tõi gyakorlat, jó
szervezõ- és mene-
dzseri képesség

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. szept. 30.
Csatolandó részletes szakmai ön. a
jelenlegi munkahely, munkakör,
besorolás, illetmény megjelölésé-
vel, adatvédelmi nyilatkozat is.
f: dr. Györgyi Lajos, a Mûvelõdési
és Népjóléti Iroda vezetõje
Tel.: (56) 505-351
Pc: Fejér Andor, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Közgyûlés
elnöke
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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
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Óvodapedagógus- és dajkaállások

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

1. 2. 3. 4.

Napsugár Óvoda
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.
Tel.: 310-0132
Fax: 248-1807

Dajka (közalkalmazotti
jogviszony)
A munkakör fõ tartal-
ma: gyermekgondozási
feladatok, takarítás,
mosás, vasalás, moso-
gatás

Dajka szakképesítés,
egészségügyi alkal-
masság

ÁEI: 2008. szept. 1.
3 hónap próbaidõ.
Pehi: 2008. aug. 27.
Csatolandó fényképes ön., om., b.
is. étkh.
Pc: Nádasi Péterné intézményve-
zetõ

Nagyerdei Óvoda
4032 Debrecen,
Pallagi út 3.
Tel.: (52) 536-612
Fax: (52) 536-613
e-mail: nagyerdei-óvo-
da@t-oline.hu

Óvodapedagógus
(gyesen lévõ helyettesí-
tésére)
Feladata: a helyi neve-
lési program szerint a
gyermekek fejlesztése.

Óvodapedagógusi,
fõiskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a pályázat benyújtásától szá-
mított 30. nap.
Pc: dr. Balla Györgyné óvodave-
zetõ
Tel.: (52) 536-613
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Gyöngyös Város Óvodái
3200 Gyöngyös,
Platán u. 1/3.
Tel.: 06 (70) 931-5941
Fax: (37) 311-105
e-mail: gyongyosovi@
freemail.hu

Fecske úti Tagóvoda
Óvónõ

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
30. nap.
Pc: Molnár Lászlóné intézményve-
zetõ

Napköziotthonos
Óvoda
3036 Gyöngyöstarján,
Damjanich u. 1.

Óvodapedagógus Óvodapedagógusi
szakirányú v., egész-
ségügyi alkalmasság

ÁEI: 2008. szept. 1.
Határozott idejû kinevezés.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejétõl számított 10 napon belül.
Pc: Kovács Menyhértné óvodave-
zetõ

Német Nemzetiségi
Óvoda
2085 Pilisvörösvár,
Rákóczi u. 6.
Tel./fax: (26) 330-185
e-mail: nnovi@invitel.hu

Német nemzetiségi
óvodapedagógus
2 fõ német nemzetiségi
óvodapedagógus hatá-
rozott idõre (elõrelátha-
tólag 3 évre, gyes
idejére)

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi
diploma

ÁEI: 2008. szept. 1.
f: Karádi Kálmánné óvodavezetõ

Petõfi Sándor Általános
Iskola és Óvoda
4731 Tunyogmatolcs,
Árpád u. 3.
Tel.: (44) 519-015

2 fõ
Óvodapedagógus

Fõiskolai v., elõny:
szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
étkh.
Pc: Kovácsné Varga Tünde
igazgató

ÁMK Fontos Sándor
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
6794 Üllés,
Felszabadulás u. 53.
Tel./fax: (62) 582-030
e-mail: iskola-ulles
@mail.tiszanet.hu

Napköziotthonos
Óvoda
6794 Üllés,
Felszabadulás u. 12.
Dajka

Dajkai képesítés ÁEI: azonnal.
Pc: Sárközi Emília
igazgató

Pedagógusállások

Tompa Mihály Körzeti
Általános Iskola
3654 Bánréve,
Kossuth L. u. 22.
Tel.: (48) 436-013
Tel./fax: (48) 536-509

Matematika–informati-
ka szakos tanár (határo-
zott idõre),

tanító
napközis nevelõ (hatá-
rozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
étkh., útiköltség-térítés
Pc: Bán János
ÁMK igazgató

Budapest Fõváros XIII.
ker. Önkormányzat
Hegedûs Géza Általá-
nos Iskola
1139 Budapest,
Fiastyúk u. 47–49.
Tel.: 340-7450

Napközis nevelõ
tanító
(határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtást követõen azonnal.
Csatolandó szakmai ön.,
motivációs levél is.
étk. jegy, egészségpénztári tagság
Pc: Timárné Sárosi Katalin
igazgató
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Gádor Általános Iskola
1222 Budapest,
Gádor u. 101–105.
Tel./fax: 424-7613
e-mail: marothy
@hawk.hu

Magyar–ének szakos
általános iskolai tanár
határozott idejû kineve-
zéssel (várhatóan
2011. jún. 30-ig)

biológia szakos általá-
nos iskolai tanár
(45%-os részmunkaidõ-
ben),

3 fõ napközis nevelõ
határozott ideig
(várhatóan 2011. jún.
30-ig)

Az álláshelyek más fel-
osztásban is kombinál-
hatók.

Elõny: drámapedagó-
giai ismeretek és a
nem szakrendszerû
oktatásban való rész-
vétel lehetõségét ta-
núsító igazolás,
3–5 éves szgy.,

elõny: a nem szak-
rendszerû oktatásban
való részvétel lehetõ-
ségét tanúsító igazo-
lás,
3–5 éves szgy.,

angol vagy német
nyelvtanítói szakké-
pesítés,
elõny: 3–5 éves szgy.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. aug. 15. (postai úton és
e-mailen is.)
Pehi: 2008. aug. 25.
Csatolandó kézzel írott ön., az
elõnyt jelentõ képzettségek tanúsít-
ványainak másolata is.

Kapocs Általános és
Magyar–Angol Két
Tannyelvû Iskola
1188 Budapest,
Kapocs u. 56.
Tel./fax: 295-4629,
290-7353
e-mail: kapocsiskola@
kapocsiskola.hu

Tanító
(helyettesítésre a
2008/2009-es tanévre)

Angol mûveltségi te-
rület

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc.: iskola (írásban)

Petõfi Sándor Általános
Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, Pedagógiai
Szakszolgálat
4765 Csenger,
Ady Endre u. 13–17.
Tel./fax: (44) 341-135,
(44) 341-806
e-mail: petofi-sandor@
csengeriskola.sulinet.hu

Matematika–informa-
tika,

német–bármely,

angol–bármely szakos
tanár,

pszichológus

Fõiskolai v.,

egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 15.

Általános Mûvelõdési
Központ
5920 Csorvás,
István király u. 34.
Tel./fax: (66) 258-078
e-mail: isko-
la@csamk.hu

Gyógypedagógia,
logopédia szakos tanár,

ÁMK Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola
zongora szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
étkh.
Pc.: ÁMK intézményvezetõje
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Szigetköz Körzeti Álta-
lános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
9232 Darnózseli,
Bem tér 3.

Kémia–informatika
szakos tanár (részmun-
kaidõben)

Szakirányú fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtási határidõ lejárta
utáni 10. nap.
Pc-f: Beke Lajosné igazgató
Tel.: (96) 717-140, (96) 717-326

Ady Endre Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2735 Dánszentmiklós,
Dózsa Gy. u. 91.

Ének-zene–zongora
szakos tanár
(határozott idõre, he-
lyettesítésre),

magyar–napközis ta-
nár/tanító
(határozott idõre,
helyettesítésre),

angol–napközis tanár
(határozott idõre,
helyettesítésre)

Szakirányú fõiskolai
v.,

magyar szakos tanári
fõiskolai v.,
elõny: néptáncoktató
képesítés,

angol szakos tanári
fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
étkh.,
f: Tóth István igazgató
Tel./fax: (53) 374-008

Kodály Zoltán Zene-
mûvészeti Szakközép-
iskola,
AMI és Kollégium
Igazgató Tanácsa
4024 Debrecen,
Vár u. 1.
Tel.: 52/412-290

Kodály Zoltán Zene-
mûvészeti Szakközép-
iskola,
intézményegység
zeneelmélet-tanár
(félállás)

Zeneszerzõi egyetemi
v. közép-
iskolai tanári képesí-
téssel.
Elektronikus zenei
eszközök használatá-
ban, digitális kotta-
szerkesztésben való
jártasság

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a beadási határidõtõl számí-
tott 30. nap.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Pallagi Tamás igazgató

Erdey-Grúz Tibor
Vegyipari és Környe-
zetvédelmi Szakközép-
iskola
4024 Debrecen,
Csapó u. 29–35.
Tel.: (52) 503-264
e-mail: egt@erdey-
gruz.sulinet.hu

Angol szakos középis-
kolai tanár,

angol–biológia szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 1.

Apáczai Csere János
Általános és Középis-
kola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Kollégium
7200 Dombóvár,
Arany János tér 21.
Tel.: (74) 465-331
Fax: (74) 466-929
e-mail: titkar@apa-
czai-dvar.sulinet.hu

Matematika–bármely
szakos tanár
(1 év határozott idejû
kinevezés)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
f: Gaál János igazgató
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Sombereki Általános
Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény Dunaszek-
csõi Tagiskolája
7712 Dunaszekcsõ,
Rév u. 4.
Tel.: (69) 335-123
Fax: (69) 335-014
e-mail: titkarsag@
altisk-dunaszekcso.suli-
net.hu

Német nemzetiségi
tanító

matematika–kémia–
oktatásinformatikus
általános iskolai tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 26.

Zsolt Nándor Alapfokú
Zene- és Mûvészeti Is-
kola
2500 Esztergom,
Gesztenye fasor 12.

Gitár szakos tanár
(félállás),

ütõ szakos tanár
(félállás),

zongora szakos tanár
(félállás),

szaxofon, furulya sza-
kos tanár

Zenemûvészeti fõis-
kolai, vagy zenemû-
vészeti egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtástól számított
30. nap.
Pc: Udvardyné Pásztor Ágnes
igazgató
Tel.: (33) 523-135
e-mail: zsoltnandor@esztergomi-
zeneiskola.hu

Széchenyi Ferenc
ÁMK Általános Iskola
9436 Fertõszéplak,
Soproni út 1.
Tel./fax: (99) 370-904
e-mail: iskola@ferto-
széplak.hu

Angol szakos tanár
(részfoglalkozás)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.

Vak Bottyán János
Mûszaki és Közgazda-
sági Szakközépiskola
és Kollégium
3200 Gyöngyös,
Than K. u. 1.
Tel.: (37) 505-100
Fax: (37) 505-108
e-mail: vbj@vbjnet.su-
linet.hu

Matematika–fizika sza-
kos tanár,

mérnöktanár (gépész-
mérnök)

Szakirányú felsõfokú
v.

ÁEI: 2008. aug. 15.

ÁMK Dr. Fejérpataky
László Általános és
Mûvészeti Alapiskola
2454 Iváncsa,
Fõ u. 61.
Tel./fax: (25) 506-370,
06 (30) 505-4852

Matematika–bármely
szakos általános iskolai
tanár (határozott idejû,
helyettesítésre),

angol–bármely,
földrajz–rajz,
magyar–történelem–
drámapedagógia,
ének–bármely,
zongora, gitár, szolfézs,
gyógypedagógus

Tanárképzõ fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Csatolandó szakmai ön. is.
Étkezési lehetõség van.
Pc: Mátyási Sándorné igazgató
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Eötvös Loránd Mû-
szaki Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium
7400 Kaposvár,
Pázmány P. u. 17.
Tel.: (82) 580-190

Gépészmérnöktanár
szakoktató,

villamosmérnök-tanár
szakoktató,

közlekedésimérnök-
tanár szakoktató,

Egyetemi vagy fõis-
kolai és pedagógiai
v.,

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Horváth Miklós igazgató (írás-
ban)

történelem–bármely,

fizika–bármely szakos
középiskolai tanár

egyetemi v.

Gábor Áron Gimnázi-
um, Egészségügyi
Szakközépiskola és
Kollégium
5300 Karcag,
Madarasi út 1–3.
Tel./fax: (59) 311-248
e-mail: gag@gabor-
aron.karcag.sulinet.hu

Német–bármely,

német–magyar,

biológia–bármely sza-
kos tanár,

könyvtár szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. szept.
étkh., szf.: megoldható
f: Juhászné Zsadányi Erzsébet
igazgató

Surányi Endre Szak-
képzõ Iskola és Kollé-
gium
3702 Kazincbarcika,
Irinyi J. út 1.
Tel.: (48) 310-822
Fax: (48) 512-351

Kémia–biológia szakos
tanár

Lényeges feladat: óra-
beosztás szerinti órák
megtartása,
az intézmény nevelési
és oktatási folyamatá-
ban való aktív részvétel,

2 fõ testnevelõ tanár

Lényeges feladat: óra-
beosztás szerinti testne-
velési órák megtartása,
közremûködés a Diák-
sport Egyesület tevé-
kenységében,
az intézmény nevelési
és oktatási folyamatá-
ban való aktív részvétel,

gazdasági szaktanár
(vendéglátóipari szak)
Lényeges feladat:
szakmai órák megtartá-
sa, szakmai projektek-
ben való közremûködés,
az intézmény nevelési
és oktatási folyamatá-
ban való aktív részvétel

Szakirányú egyetemi
v.,

szakirányú felsõfokú
v.,
elõny: gyógytestne-
velõi szakképesítés,

szakirányú fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: folyamatos
Csatolandó szakmai ön., hiteles
om. is.
f: Sándorné Nagy Zsuzsanna neve-
lési igazgatóhelyettes
Pc: Vattay József igazgató

ÁEI: 2008. szept. 1.
Csatolandó szakmai ön., hiteles
om. is.
f: Lombeczkiné Budai Margit álta-
lános igazgatóhelyettes
Pc: Vattay József igazgató

ÁEI: 2008. szept. 1.
Csatolandó szakmai ön., hiteles
om. is.
f: Gócza Lászlóné gyakorlati
oktatásvezetõ
Pc: Vattay József igazgató

2040 OKTATÁSI KÖZLÖNY 19. szám



1. 2. 3. 4.

BKMÖ Kecskeméti
Közoktatási, Szakszol-
gálati és Gyermek-
védelmi Intézménye
6000 Kecskemét,
Juhar u. 23.
Tel./fax: (76) 478-229
e-mail: iroda@juhari-
si.sulinet.hu

2 fõ lakásotthoni
nevelõ pedagógus,

testnevelõ tanár,

gyógypedagógus

Pedagógus, szociális
munkás,

gyp. fõiskola,
elõny: testnevelõi, ill.
edzõi végzettség,

gyp. fõiskola, autista
specifikus képesítés

ÁEI: 2008. szept. 1.
f: (76) 478-229
Pc: Kimpián Ildikó igazgató

Általános Iskola és
Óvoda
Kékcse, Fõ út 87.

Matematika–fizika
szakos általános iskolai
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 1.
Pc-f: Nagy Ferencné igazgató
Tel.: (45) 468-004

Kossuth Lajos
Általános Iskola
2243 Kóka,
Dózsa György út 1.
Tel.: (20) 583-9835
e-mail: klalami@mo-
nornet.hu

Matematika–fizika–in-
formatika szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 21.
Pc: Konczné Somogyi Edit
igazgató

Általános Iskola és
Óvoda
7717 Kölked,
II. Lajos u. 30.
Tel./fax: (69) 384-151
e-mail: kolkediskola@
freemail.sulinet.hu

Magyar–bármely sza-
kos tanár (határozott
idejû kinevezés, gyed,
gyesen lévõ helyettesí-
tésére),

tanító

Fõiskolai v., 3 év
szgy., elõny: halmo-
zottan hátrányos
helyzetû gyerekek
oktatásában szerzett
tapasztalat,
fõiskolai v., 3 év
szgy., elõny: bármely
készségtárgyból szak-
kollégiumi vagy
szaktanári v.,
halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyere-
kek oktatásában
szerzett tapasztalat

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a beadási határidõt követõ
15. napig.
p: területi, osztályfõnöki
Pc: Pataki Ferencné
igazgató

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Nagy László
Szakképzõ Iskola,
Gimnázium és
Kollégium
5340 Kunhegyes,
Kossuth út 15–17.
Tel.: (59) 530-177
Fax: (58) 530-178
email:
igazgato@nagylasz-
lo-khegyes.sulinet.hu

Angol,

magyar–történelem,

matematika–kémia,

biológia–kémia szakos
tanár,

gyógypedagógus (tanu-
lásban akadályozottak
pedagógiája),

szakács oktató

Egyetemi v.,

egyetemi vagy fõis-
kolai v.

fõiskolai v.

ÁEI: 2008. aug. 15.
étkh., szsz.
Pc: Kun Istvánné igazgató

ÁEI: 2008. aug. 15.
étkh.
Pc: Kun Istvánné igazgató
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Móricz Zsigmond Álta-
lános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
2016 Leányfalu,
Szent I. herceg u. 9–13.
Tel.: (26) 383-195
e-mail: leanyfisk@
freemail.hu

Tanító,

fejlesztõ pedagógus
(részmunkaidõs)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pc: Takátsné Czap Éva igazgató

Maglódi Általános és
Vermesy Péter
Mûvészeti Iskola
2234 Maglód,
Fõ út 1.
Tel./fax: (29) 525-400
e-mail: maglodis@
mail.datanet.hu

Angol nyelv tanító Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 20.
Pehi: 2008. aug. 27.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Hosszú Tibor igazgató
(postai vagy elektronikus úton)

Stílus Mûvészeti Szak-
középiskola
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 169.

Magyar–angol, infor-
matika–matematika,
biológia–földrajz,
történelem,
testnevelés szakos tanár,

gitár, basszusgitár tanár,
dob tanár,
magánének tanár

Szakirányú egyetemi
v.,

zenemûvészeti fõis-
kolai vagy egyetemi
v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a beadási határidõt követõ
15. nap.
Pc: Kulcsár Sándor igazgató
Tel.: (30) 680-8928

Ady Endre Gimnázium
és Szakközépiskola
7500 Nagyatád,
Dózsa Gy. u. 13.
Tel./fax: (82) 553-042
e-mail:
info@ady-nagyatad.su-
linet.hu

2 fõ magyar–történelem
vagy filozófia szak,

1 fõ informatika–mate-
matika szak,

1 fõ történelem–filozó-
fia szak

Egyetemi v., elõny:
fejlesztõ pedagógiai
ismeret

Pc.: dr. Büttnerné Bódy Ágnes
igazgató

Cserháti Sándor Mû-
szaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium
8800 Nagykanizsa,
Ady Endre u. 74/A.
Tel.: (93) 312-383,
(93) 313-010
Fax: (93) 310-107
e-mail: cserhatiiskola
@chello.hu

Gépészmérnök,

gyengeáramú villamos-
mérnök,

kémia–biológia szakos
tanár

Egyetemi v., elõny:
NC-CNC ismeretek,
gyártástechnológiai
ismeret,

egyetemi v., elõny:
informatikai v.

egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 15.
szf., szsz., étkh.
f: (93) 313-010
Pc: Johanidesz István igazgató
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Arany János Reformá-
tus Gimnázium, Szak-
képzõ Iskola és
Diákotthon
2750 Nagykõrös,
Hõsök tere 6.
Tel./fax: (53) 351-571
e-mail: gtitk@ajrg.hu

Földrajz–biológia,
matematika–bármely,
matematika–fizika
szakos tanár,
könnyûipari mérnök
tanár,

mûszaki oktató (gépla-
katos alapszakma szak-
oktatója)

Egyetemi v.,
(lehetõleg református
vallású legyen),

felsõfokú vagy tanári
v.

Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön. is, étkh.
Pc: igazgató
Tel.: (53) 351-899

Dalmady Gyõzõ Óvoda
és Általános Iskola
2750 Nagykõrös,
Kalocsa Balázs u. 3.
Tel./fax: (53) 550-291
e-mail: dalmady2004@
freemail.hu

Pszichológus
(iskolapszichológus),

logopédus

Szakirányú egyetemi
v., elõny: szgy. értel-
mi fogyatékosok ellá-
tásában,

szakirányú fõiskolai
v.
elõny: szgy. értelmi
fogyatékosok ellátá-
sában

ÁEI.: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. aug. 1.
Pehi: 2008. aug. 15.
szl.: megoldható
Pc: Bobál Róbertné igazgató
(írásban)

Szent Imre Általános
Iskola, Könyvtár és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
3214 Nagyréde,
Fõ út 10–12.
e-mail: sulirede@
t-online.hu

Zongora oktatói
óraadói állás,

gitár oktatói óraadói
állás

Felsõfokú szakirányú
(zongora tanári) v.,

felsõfokú szakirányú
(gitár tanári) v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2009. jún. 15-ig szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
30 napon belül.
Csatolandó szakmai ön. és adatvé-
delmi nyilatkozat is.
f: iskola igazgatója
személyesen munkanapokon
8–12 óráig, vagy telefonon
a (37) 573-005-ös telefonon.
Pc. iskola

Blaskovits Oszkár
Általános Iskola
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.
Tel.: (28) 546-616
Fax: (28) 546-615

Rajz–ének szakos
tanár, tanító
(határozott idõre, elõre-
láthatólag 2010. júl.
30-ig)

Fõiskolai v. ÁEI. 2008. aug. 25.
Pc: Tóthné Seres Katalin igazgató

Várnai Zseni Közös
Fenntartású Német
Nemzetiségi Nyelvet
Oktató Általános és
Zeneiskola
8291 Nagyvázsony,
Iskola u. 1.
Tel./fax: (88) 264-041
e-mail: igazgato@
vzseni.sulinet.hu

Fafúvó szakos zene-
tanár (fafúvósok okta-
tása, szolfézsoktatás és
ének-zene tantárgy
oktatása)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
f: (88) 264-041 telefonszámon
munkaidõben
Pc: intézmény
(postai úton)
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Dózsa György
Általános Iskola
3060 Pásztó,
Nagymezõ út 36.
Tel./fax: (32) 460-795

2 fõ gyógytestnevelõ
szakos tanár
A pásztói kistérség te-
rületén, Pásztón és két
decentrumban.

Szakirányú egyetemi
v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 15.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Szivák Ilona igazgató

Penc Község Önkor-
mányzata Általános
Iskola
2614 Penc,
Rákóczi út 29.
Tel.: (27) 528-561

Matematika–fizika
szakos tanár,
(határozott idõre)

angol szakos tanár
(határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
f: Jilkné Ferencz Edit igazgató
06 (30) 625-4007

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

Angol–bármely szakos,
lehetõleg pályakezdõ
tanár,

tanító
(Csanádalberti Tagin-
tézmény)

Fõiskolai v.
elõny: kémia, rajz,
szlovák, technika
szak,

fõiskolai v.
elõny: gyógytestne-
velõ, fejlesztõ peda-
gógus v., napközis
nevelõ alsós tanítói
gyakorlattal

ÁEI. 2008. aug. 25.
szl: megoldható
Pc.-f: Bertáné
Kecskeméti Katalin igazgató

Pécsi Tudomány-
egyetem
Deák Ferenc Gyakorló
Gimnázium és
Általános Iskola
7624 Pécs,
Õz u. 2.
Tel./fax: (72) 311-843
e-mail:
juju@deak.pte.hu

Földrajz szakos tanár
(határozott idejû),

történelem szakos
vezetõ tanár,

napközis tanító/tanár

Egyetemi v.,

egyetemi v., tanítási
gyakorlat, elõny:
szakmódszertani elõ-
képzettség,

fõiskolai v. tanítási
(napköziben szerzett)
gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtási határidõ lejárta
után 30 nap.
étkh.
Pc: Jurisics Judit igazgató
(postai és elektronikus úton)

Soproni Német Nemze-
tiségi Általános Iskola–
Deutsche Nationalitä-
tenschule Ödenburg
9400 Sopron,
Fenyõ tér 1.
Tel./fax: (99) 510-232

Testnevelõ–bármely
szakos tanár

Feladat: testnevelés
tantárgy tanítása, az is-
kola sportéletének szer-
vezése

Szakirányú felsõfokú
v., elõny: német-
nyelv-tudás

ÁEI: 2008. szept. 1.
Csatolandó részletes szakmai ön.
is.
Pc: Barilichné
Tóth Rita igazgató
(levélben, postai úton)
Az iskola honlapja:
www.fenyoter.sopron.hu

Fazekas József Általá-
nos Iskola és Óvoda
8357 Sümegcsehi,
Kossuth L. u. 1.
Tel.: (83) 374-504
Fax: (83) 574-026
e-mail: fazekasisk@
freemail.hu

Matematika–történelem
vagy matematika–in-
formatika vagy mate-
matika–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Szabóné Nagy Erzsébet
igazgató
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Arany János Általános
Iskola és Gimnázium
2440 Százhalombatta
Szent István tér 1.
Fax: (23) 358-538
e-mail: arany@batta-
net.hu

Angol szakos tanár,

matematika szakos
tanár (félállás),

informatika szakos
tanár (félállás)

Fõiskolai vagy egye-
temi v.,

fõiskolai v.,

egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 18.
A megbízás határozott idõre,
2009. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2008. aug. 1.
Pehi: 2008. aug. 15.
Csatolandó fényképes ön. is.
f: Horváthné
dr. Hidegh Anikó igazgató, vagy
Mester Emilné igazgatóhelyettes
Tel.: (23) 355-013
Pc: Horváthné dr. Hidegh Anikó
igazgató (írásban, személyesen
vagy postai úton)
e-mail: hidegh.aniko@mail.
battanet.hu

Bocskai István Gimná-
zium, Szakközépiskola,
Középiskolai Kollégi-
um, Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.
Tel.: (47) 362-533,
(47) 362-132
Fax: 102 mellék

Biológia–matematika
szakos középiskolai
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 21.
Pc: dr. Gál András igazgató

Gépipari, Informatikai
Mûszaki Szakközép-
iskola és Kollégium
9700 Szombathely,
Rohonci u. 1.
Tel.: (94) 505-300
Fax: (94) 505-302
e-mail: gepipa-
ri@gimsz.sulinet.hu

Német–bármely,

testnevelés–bármely
szakos tanár,

2 fõ gépészmérnökta-
nár vagy mûszaki tanár,

kollégiumi nevelõ-
tanárnõ

Egyetemi vagy
nyelvtanári v.,

egyetemi v.
elõny: pályakezdés-
közeli helyzet,

felsõfokú, szakirányú
v., elõny: CNC isme-
ret

tanári diploma, elõny:
a felzárkóztatásban,
illetve a tehetséggon-
dozásban használható
közismereti tanári v.

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 6.
Pc: Csetényi Sándor igazgató
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Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intéz-
mény, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2800 Tatabánya,
Bánhidai ltp. 408.
Tel./fax: (34) 301-100

Általános Iskola és
Speciális Szakiskola
Intézményegysége

Gyakorlati oktató
(gépészet szakmacso-
port oktatásához)

Gyakorlati oktató
(mezõgazdasági szak-
macsoport oktatásához)

Gépészmérnöki v.,
ív-, láng-, védõgázas
hegesztõ vizsga,
tûzvédelmi vizsga,
termelõmunkában
szerzett min. 5 éves
szgy., elõny: gyógy-
pedagógusi tanári v.
(tanulásban akadályo-
zott szak) vagy felsõ-
fokú gyógypedagógiai
asszisztensi szakképe-
sítés,

Kertészmérnök v.,
elõny: dísznövényter-
mesztõ, zöldség-, fû-
szernövény-termesztõ,
gyógypedagógusi ta-
nári v. (tanulásban
akadályozott szak),
vagy felsõfokú
gyógypedagógiai
asszisztensi szakképe-
sítés vagy:
gyógypedagógus ta-
nári v. és mezõgazda-
sági technikusi v.,
elõny: tanulásban
akadályozottak
gyógypedagógiája
szak

ÁEI: 2008. aug. 15.
Csatolandó szakmai ön., hitelesített
om., 30 napnál nem régebbi b. is.
p: gyógypedagógiai
Pc: Lászlóné Szabó Hajnalka
igazgató

Kossuth Lajos Gimná-
zium, Szakképzõ Isko-
la, Általános Iskola és
Kollégium
5350 Tiszafüred,
Baross út 36.
Tel.: (59) 511-114
Fax: (59) 350-220
e-mail: titkar@kos-
suth-tfured.sulinet.hu

Kereskedelmi szak-
oktató

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. aug. 31.
Pc: Kájelné Matlák Erika igazgató

Szabó Dénes Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6422 Tompa,
Bem u. 22–24.

Matematika–fizika sza-
kos tanár,
Rajz–bármely szakos
tanár,

Biológia–földrajz
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
étkh.
Pc.-f: Kucsó István igazgató
Tel.: (77) 551-560
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Kaszap Nagy István
Református Általános
Iskola
5420 Túrkeve,
Kossuth L. út 15.
Tel./fax: (56) 361-150
e-mail: Kaszap-refisk@
velnet.hu

Matematika–fizika,

kémia–biológia szakos
tanár
(Kétpói Tagintézmény-
be)

Pehi: a benyújtási határidõt köve-
tõen azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Nagy Róza igazgató

Általános Iskola
Vámospércs
4287 Vámospércs,
Iskola u. 1.
Tel./fax: (52) 210-046
e-mail: admin@al-
tisk-vpercs.sulinet.hu

Matematika–technika
vagy bármely szak,

gyógypedagógus

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 16.
Pc-f: Deákné Demjén Ilona
igazgató
Tel. (52) 591-019

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

Német szakos tanár Fõiskolai vagy egye-
temi v.

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

Medgyaszay István
Szakképzõ Iskola,
Gimnázium és
Kollégium
8200 Veszprém,
Tüzér u. 42.
Fax: (88) 423-467

Magyar–bármely
szakos kollégiumi nõi
nevelõtanár,

német–bármely szakos
tanár
(határozott idejû)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 16.
étkh.
f: (88) 423-645
Pc: Sándor Mátyás
igazgatóhelyettes
Tel.: (88) 560-675
e-mail: sandor.matyas@
medgyaszay.sulinet.hu

III. Béla Gimnázium,
Mûvészeti Szakközép-
iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8420 Zirc,
Köztársaság u. 9.

Grafikus,

matematika–bármely
szakos tanár (tartós he-
lyettesítésre, határozott
idõre: 2008. dec. 31.)

blockflöte vagy oboa
szakos tanár,

zongora szakos tanár
(korrepetíció részmun-
kaidõ),

hegedû szakos tanár
(tartós helyettesítésre,
részmunkaidõ),

szolfézs vagy ének-ze-
ne tanár tartós helyette-
sítésre, részmunkaidõ)

Egyetemi v.

szakirányú fõiskola
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 26.
Pbhi: 2008. júl. 30.
Pehi: 2008. aug. 15.
Pc.-f: Tárkányi Tibor igazgató
(postai úton)
Tel.: (88) 414-449
e-mail: 3bela@bela-zirc.sulinet.hu
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Lilla Téri Általános
Iskola
4031 Debrecen,
Vág u. 9.

Ifjúságvédelmis mun-
kakör (részmunkaidõ,
heti 20 óra)
Munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye,
4031 Debrecen,
Vág u. 9.
Lényeges feladatok:
a veszélyeztetett, ill. hát-
rányos helyzetû tanulók
segítése, drogprevenció,
a nevelõk ifjúságvédel-
mi munkájának segítése,
kapcsolattartás társintéz-
ményekkel

Felsõfokú iskolai v.,
egyetem, szociális
munkás és szocioló-
gus,
közigazgatás és gyer-
mekvédelem – leg-
alább 1–3 év szakmai
tapasztalat,
felhasználói szintû MS
Office (irodalmi alkal-
mazások), B-kategóri-
ás jogosítvány, orvosi
alkalmasság.
Elvárás: kiváló szintû
alkalmazható tudás

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Csatolandó szakmai ön. is és orvosi
alkalmasságról szóló igazolás.
f: Czellér András igazgató
Tel.: (52) 530-151
Pc: iskola (postai úton, a borítékon
fel kell tüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ II-26/2008. azonosí-
tó számot, valamint a munkakör
megnevezését: ifjúságvédelmis)

Duráczky József Peda-
gógiai Fejlesztõ és
Módszertani Központ
7400 Kaposvár,
Somssich P. u. 8.
Tel.: (82) 527-430,
(82) 527-445
Fax: (82) 511-490
e-mail: titkar@oa-
isk-kvar.sulinet.hu

Somogy Megyei
Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizott-
ság

pszichológus

gyógypedagógus

gyógypedagógus

Szakirányú egyetemi
v., elõny: vizsgálati
gyakorlat,

szurdopedagógia-logo-
pédia szakos gyógype-
dagógiai tanári v.,

logopédia szakos
gyógypedagógiai taná-
ri v.

ÁEI: 2008. aug.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
p.: gyógypedagógiai

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. júl. 30.
p.: gyógypedagógiai

Karacs Teréz Középis-
kolai Leánykollégium
3532 Miskolc,
Gyõri kapu 156.
Tel./fax: (46) 370-495

Nõi kollégiumi nevelõ Matematika–fizika
szakos középiskolai
tanári diploma

ÁEI: 2008. szept. 1.

Hajnóczy József
Kollégium
7633 Pécs,
Türr István u. 2.

4 fõ félállású éjszakás
nõi nevelõtanár
a Hajnóczi József
Kollégium
Kodály Z. úti tagintéz-
ményben
7424 Pécs,
Kodály Z. út 20/A

Fõiskolai, egyetemi v.,
utolsó éves egyetemi
hallgató is lehet,
elõny: kollégiumi gya-
korlat

ÁEI: 2008. szept. 1.
A határozott idejû kinevezés
2009. aug. 30-ig szól.
Pbhi: 2008. aug. 21.
Pehi: 2008. aug. 28.
étkh: 3000 Ft
Pc: Barna Viktor igazgató
Fax: (72) 255-723 vagy e-mail:
igazgato@hajnoczy-
koll.sulinet.hu
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Vörösmarty Mihály
Általános Iskola,
Óvoda, Bölcsõde
Nevelési Központ
5052 Újszász,
Kossuth út 13.
Tel.: (56) 551-060
e-mail: titkar@unk.hu

Könyvelõ

Lényeges feladatok:
gazdasági csoport tag-
ja, feladatát a gazdasá-
gi vezetõ közvetlen
irányítása alatt végzi.
A gazdasági vezetõ
helyettese.
Fõbb feladat: számlák
kezelése, analitikák
vezetése, kontírozás.
Egyéb feladat: az
SzMSz szerint.

Felsõfokú iskolai v.,
szakirányú felsõfokú
iskolai végzettség,
vagy felsõfokú iskolai
végzettség és emellett
legalább mérlegképes
könyvelõi képesítés
vagy ezzel egyen-
értékû képesítés,
elõny:
költségvetési szervnél
szerzett gazdaságveze-
tõi tapasztalat
(TATIGAZD könyve-
lõrendszer)

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Pehi: 2008. aug. 15.
Csatolandó szakmai ön is.
f: Szabó Gyõzõ igazgató
06 (30) 426-5410
A munkáltatóval kapcsolatban to-
vábbi információ a www.unk.hu
honlapon.
Pc: a meghirdetõ címén (postai
úton, a borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 341-2008., vala-
mint a munkakör megnevezését:
könyvelõ, vagy elektronikus úton
Szabó Gyõzõ részére szabogyo-
zo@unk.hu e-mail címre.

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
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Zárás után érkezett pályázati felhívások, pályázati felhívás visszavonása

Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KARA
pályázatot hirdet az
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉKRE
1 teljes munkaidõs
tanszékvezetõi megbízás betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: az oktatási szervezeti egység oktató-kutató és tudományos munkájának irányítá-
sa, szervezése, korszerûsítése; a szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlõdésének elõsegítése;
részvétel az egység oktató- és kutatómunkájában; a szervezeti egység oktatási és kutatási területének szélesítése, vala-
mint fejlesztési stratégiák kidolgozása. A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szerve-
zéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredmé-
nyeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetõi utánpótlás neveléséhez szükséges tu-
lajdonságokkal és készségekkel, valamint többéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal és megfelelõ szintû nemzetközi tu-
dományos elismertséggel kell rendelkeznie.
A pályázó rendelkezzen az MTA doktora (vagy azzal egyenértékû) tudományos fokozattal, egyetemi tanári kinevezés-
sel, legyen legalább két világnyelven elõadó- és tárgyalóképes.
A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani a gepeszd@mail.bme.hu címre, továbbá 1 eredeti és
1 másolati példányban a következõ címre:
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatal
1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., központi épület I. emelet 14.

Dr. Penninger Antal s. k.,
a BME Gépészmérnöki Kar dékánja

A KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA (Gyöngyös) rektora
pályázatot hirdet
gazdasági fõigazgatói megbízás ellátására

A megbízás várhatóan 2008. november 1-jétõl 5 éves idõtartamra szól.
A megbízást a rektor javaslatára a fenntartó adja ki.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi
vagy ezzel egyenértékû képesítés,
– felsõoktatási költségvetési intézményben szerzett gazdasági gyakorlat (költségvetési beszámoló elkészítése, a szak-
képzési hozzájárulások elszámolása, normatív támogatások felhasználása, költségtérítés tervezése),
– a pályázónak rendelkeznie kell megfelelõ tájékozottsággal a fõiskola szervezeti felépítését, mûködését, tudományos és
kutatási tevékenységét, gazdálkodását és finanszírozását érintõ kérdésekben.

A gazdasági fõigazgató feladata:
– a fõiskola mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása,
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv., az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet, valamint a fõiskola Szervezeti és mûködési szabályzatának I. kötet Szervezési és mûködési rendjének
56. §-ában foglaltak szerint,
– a fõiskola gazdálkodásával kapcsolatos feladatok intézményi szintû koordinálása,
– aktív, kezdeményezõ részvétel a fõiskolai vezetésben: megjeleníti az intézmény gazdasági, gazdálkodási érdekeit, ha-
tékony és korszerû mûködési formákat dolgoz ki és vezet be a szakterületen,
– felelõs a fõiskola vagyongazdálkodásáért, felügyeli a fejlesztéseket, beruházásokat, felújításokat, gondoskodik az in-
gatlanok ésszerû hasznosításáról,
– felelõs a gazdasági területet érintõ intézményi szabályzatok elkészítéséért és folyamatos aktualizálásáért.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek megnevezé-
sét, beosztását, munkaköri besorolását),
– a gazdasági fõigazgatói megbízás betöltésére vonatkozó vezetõi programot, a fõiskola mûködésével kapcsolatos gaz-
dasági, pénzügyi koncepciókat és a Gazdasági és Mûszaki Igazgatóság irányítására vonatkozó vezetõi elképzeléseket,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek és bizonyítványok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban kell a Károly Róbert
Fõiskola rektorának címezve (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.) benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje a benyúj-
tástól számított 60. nap.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Fõtitkári Hivatal munkatársai adnak, telefon: (37) 518-306.
A fõiskola hivatkozott szabályzatai a fõiskola honlapján (www.karolyrobert.hu) megtalálhatók.

fõiskolai docensi álláshely betöltésére a
GAZDÁLKODÁSI KAR
Turizmus és Területfejlesztési Tanszékére

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idõre szóló, teljes idejû közalkalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: Károly Róbert Fõiskola székhelye és telephelyei.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: nappali, levelezõ tagozaton és távoktatás keretében a Témapark menedzs-
ment–tematikus utak, Idegenforgalmi földrajz, Turizmus általános elmélete tantárgyak oktatása, az ezekkel kapcsolatos
oktatásszervezési feladatok ellátása, kutatómunka és publikációs tevékenység.

fõiskolai docensi álláshely betöltésére az
AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
Regionális és Vidékfejlesztési Tanszékére

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idõre szóló, teljes idejû közalkalmazotti jogviszony.
A munkavégzés helye: Károly Róbert Fõiskola székhelye és telephelyei.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: Pályázat és projektmenedzsment a gyakorlatban I., Térinformatika, GPS és táv-
érzékelés tantárgyak oktatása, az ezekkel kapcsolatos oktatásszervezési feladatok ellátása, kutatómunka és publikációs
tevékenység.

Általános követelmények: a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben elõírt követelmények, a fõiskola Fog-
lalkoztatási követelményrendszerében elõírt követelmények.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek
megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását),
– a szakirodalmi tevékenység és a tanácskozásokon megtartott elõadások jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat, szakmai díjakat igazoló oklevelek és bizonyítványok
másolatait,
– hazai és külföldi referenciák másolatait,
– idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás témáját és témavázlatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.
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A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Károly Róbert Fõiskola Fõtit-
kári Hivatalába 3 példányban benyújtani. Az elbírálás határideje a pályázat benyújtásától számított 60. nap.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Fõtitkári Hivatal munkatársai adnak. Cím: 3200 Gyöngyös,
Mátrai út 36., telefon: (37) 518-306.
A fõiskola hivatkozott szabályzatai a fõiskola honlapján (www.karolyrobert.hu) megtalálhatók.

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK, NEMZETKÖZI- ÉS EURÓPA-TANULMÁNYOK INTÉZET
Európa-tanulmányok Tanszékére
további jogviszonyú egyetemi tanári munkakör betöltésére a
Társadalomtudományok tudományterület, Szociológiai tudományok tudományágban

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: oktatási és tantárgyfelelõsi feladatok ellátása az alábbi témakörökben: közgaz-
daságtan, világgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, politikai gazdaságtan, globalizáció; részvétel az intézetben folyó
kutatásokban, a tudományszervezésben és a nemzetközi kapcsolatok építésében, fenntartásában.

A pályázónak rendelkeznie kell: MTA doktora tudományos fokozattal szociológia tudományterületbõl, egyetemi tanári
kinevezéssel, legalább 15 éves felsõoktatásban töltött oktatási tapasztalattal.

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket, okiratok hiteles másolatát, érvényes hatósági
erkölcsi bizonyítványt.

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

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

A betöltendõ állás után az illetményt a többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény alapján biztosítjuk.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ illeté-
kes dékánja, valamint Személyügyi Irodája (94) 504-385 ad.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül kell a Nyugat-magyarországi Egyetem
rektorához benyújtani (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.). A pályázat elbírálása a benyújtási határidõt követõ 3 hónapon be-
lül történik.

Prof. dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira

Óvodavezetõi állások

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

1. 2. 3. 4.

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és Mû-
velõdési Központ Igaz-
gatósága
6000 Kecskemét,
Alkony u. 11.

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és Mû-
velõdési Ház Egyetér-
tés Utcai Óvodája
6000 Kecskemét,
Egyetértés u. 17.
Intézményegység-
vezetõ

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és Mû-
velõdési Ház Hetény-
egyházi Óvodája
6044 Hetényegyháza,
Pajtás u. 2.
Intézményegység-
vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v. és legalább 5 év
óvodapedagógiai gya-
korlat

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pehi: a nevelõtestületi vélemé-
nyezési határidõ lejártát követõ
30. nap.
Csatolandó a korábbi jogviszony-
ról szóló, munkaviszonyról ki-
adott munkáltatói igazolás is.
A kiíró a beadási határidõn túl
hiánypótlásra lehetõséget nem
biztosít.
f.: Császár Cirill igazgató.
Tel.: (76) 493-145, (76) 508-446
Pc.: ÁMK (zárt borítékban, 1 pél-
dányban, „Pályázat a… közokta-
tási (közmûvelõdési)
intézményegység-vezetõi beosz-
tásának betöltésére” megjelölés-
sel.

Olaszliszkai Óvoda- és
Iskolafenntartó
Társulás
3933 Olaszliszka,
Szent István út 5.
Tel.: (47) 358-001
e-mail: korjegy-
zo@olaszliszka.hu

Kereskedõ Óvoda
3933 Olaszliszka,
Petõfi út 21.
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 éves
szgy.
Elõny: tudományos te-
vékenység, idegen
nyelv ismerete, peda-
gógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig szól.
Pehi: 2008. aug. 14.
Csatolandó szakmai ön. is. vp.
Pc: Fekete Gyula Társulási Ta-
nács elnöke (2 példányban)

Belvárosi Brunszvik
Teréz Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Várkörút 14–16.
Tel.: (22) 311-002

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 4 hónapra, 2008. de-
cember 31-ig szól.
Pehi: a beadási határidõ lejártát
követõ 15 napon belül.
Csatolandó szakmai ön., és az ed-
digi munkaviszonyról, a szakmai
gyakorlatról szóló igazolások is.
Pc: Csetényi Attiláné óvodaveze-
tõ (3 példányban, zárt borítékban,
„Pályázat óvodapedagógusi állás-
hely betöltésére” az intézmény
nevének megjelölésével.)
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Igazgatói állások

1. 2. 3. 4.

Gyõrtelek Község
Önkormányzata
4752 Gyõrtelek,
Kossuth út 47.
Tel./fax: (44) 557-050,
(44) 557-051
e-mail: polgh@gyorte-
lek.hu

Közös igazgatású köz-
oktatási intézmény álta-
lános iskola
Igazgató

Felsõfokú szakirányú
szakképzettség és pe-
dagógus-szakvizsga,
legalább 5 éves peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.,
elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: 2008. aug. 15.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Csatolandó a pályázó személyi
adatait is tartalmazó részletes
szakmai ön., hitelesített om., és a
korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolások is.
Pc: Halmi József polgármester

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és
Általános Mûvelõdési
Központ
6000 Kecskemét,
Alkony u. 11.
Tel.: (76) 493-145,
(76) 508-446

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és
Általános Mûvelõdési
Ház Vásárhelyi Pál
Általános Iskolája és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézménye
6000 Kecskemét,
Alkony u. 11.
Intézményegység-vezetõ

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és
Általános Mûvelõdési
Ház Móricz Zsigmond
Általános Iskolája
6044 Hetényegyháza,
Iskola u. 1.
Intézményegység-vezetõ

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és
Általános Mûvelõdési
Ház Ménteleki Általá-
nos Iskolája
6008 Méntelek,
Kecskeméti u. 41.
Intézményegység-vezetõ

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és
Általános Mûvelõdési
Ház Kadafalvi Általá-
nos Iskolája
6000 Kecskemét,
Boróka u. 4.
Intézményegység-
vezetõ

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v. és
legalább 5 év általános
iskolai szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pehi: a nevelõtestületi vélemé-
nyezési határidõ lejártát követõ
30. nap.
Csatolandó a korábbi jogviszony-
ról szóló, munkaviszonyról ki-
adott munkáltatói igazolás is.
A kiíró a beadási határidõn túl
hiánypótlásra lehetõséget nem
biztosít.
f.: Császár Cirill igazgató
Tel.: (76) 493-145, (76) 508-446
Pc.: ÁMK [zárt borítékban, 1 pél-
dányban, „Pályázat a … közokta-
tási (közmûvelõdési)
intézményegység-vezetõi beosz-
tásának betöltésére” megjelölés-
sel.]
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Olaszliszkai Óvoda-
és Iskolafenntartó
Társulás
3933 Olaszliszka,
Szent István út 5.
Tel.: (47) 358-001
e-mail: korjegy-
zo@olaszliszka.hu

Hegyalja Általános
Iskola
3933 Olaszliszka,
Petõfi Sándor út 24.

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 éves
szgy.
Elõny: tudományos
tevékenység, idegen
nyelv ismerete, peda-
gógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás 2013. aug. 15-ig szól.
Pehi: 2008. aug. 14.
Csatolandó szakmai ön. is., vp.
Pc: Fekete Gyula Társulási Ta-
nács elnöke (2 példányban)

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

Gárdonyi Géza Óvoda
és Általános Iskola
6112 Pálmonostora,
Táncsics u. 28.
Igazgató
(részben önállóan gaz-
dálkodó intézmény)

Szakirányú felsõfokú
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

A megbízás határozott idõre,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
Csatolandó hiteles om., adatvé-
delmi nyilatkozat, az eddigi fog-
lalkoztatási jogviszonyról szóló
igazolás, nyilatkozat arról, hogy a
pályázat szakmai része nem nyer-
tes pályázat esetén is felhasznál-
ható, nyilatkozat arról is, hogy a
pályázóval szemben nem áll fenn
a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §
(8) bekezdésében meghatározó
kizáró ok, valamint egy évnél
nem régebbi munka-egészségügyi
vizsgálatról szóló igazolás.
Pc: Rádiné Gémes Ildikó polgár-
mester (5 példányban „Iskola-
igazgató” megjelöléssel.)

Rákócziújfalu Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
5084 Rákócziújfalu,
Sallai I. u. 26.
Tel./fax: (56)
444-054/108 mellék
e-mail: r.ujfa-
luph@mail.datanet.hu

Herman Ottó Általános
Iskola
Igazgató

Felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább 5
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
elõny: közoktatási
szakvizsga, intézmény-
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: a pályázat elbírálását követõ
hónap 1-je.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
A képviselõ-testület a benyújtott
pályázatok ismeretében, megfele-
lõ pályázat hiányában a pályáza-
tot eredménytelennek
nyilváníthatja.
Csatolandó szakmai ön., szakmai
gyakorlatot igazoló dokumentum
másolata, adatvédelmi nyilatkozat
is.
f: tel.: (56) 584-060
Pc: polgármesteri hivatal („Igaz-
gatói pályázat” megjelöléssel.)
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Vámospércs–Újléta
Közoktatási Társulási
Tanácsa
4287 Vámospércs,
Béke u. 1.
Tel.: (52) 591-501
Fax: (52) 591-515

Mátyás Király Általá-
nos Iskola
4287 Vámospércs,
Iskola u. 1.
Igazgató

Felsõfokú iskolai pe-
dagógusi szakképesí-
tés, legalább 5 év
szgy., elõny: iskolában
szerzett vezetõi gya-
korlat.

ÁEI: 2008. aug. 18.
A megbízás 2013. júl. 1-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni elsõ Társulási Tanács
ülése.
Csatolandó szakmai ön., hitelesí-
tett om. is.
Pc: Ménes Andrea Társulási
Tanács elnöke

Óvodapedagógus- és dajkaállások

Cseperedõ Óvoda
1119 Budapest,
Albert u. 28–30.
Tel./fax: 204-9498,
464-3435
e-mail: cseperedo.ovo-
da@chello.hu

2 fõ óvodapedagógus
(határozott idejû szer-
zõdéssel)

Felsõfokú, ill. fõiskolai
v., elõny: mozgásfej-
lesztés, környezetvéde-
lem, számítástechnikai
ismeret

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 19.
Csatolandó kézzel írott szakmai
ön. is.
Pc: Halászné Bogdány Zsuzsanna
óvodavezetõ (e-mailen vagy pos-
tai úton)

Gesztenyés Óvoda
2900 Komárom,
Igmándi út 38.

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógiai v.

ÁEI: 2008. aug. 18.

Körzeti Általános Isko-
la és Intézményei
7918 Lakócsa,
Szabadság u. 12.
Tel./fax: (82) 466-639
e-mail: suli_lako-
csa@freemail.suli-
net.hu

Nemzetiségi (horvát)
óvodapedagógus

Felsõfokú nemzetiségi
(horvát) óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pehi: 2008. júl. 30.
A megbízás határozott idõre szól.
Pc.: Kecskésné Varga Eleonóra
igazgató

Kispatak Óvoda
2094 Nagykovácsi,
Dózsa Gy. u. 39.
Tel./fax: (26) 389-305

Óvodapedagógus Felsõfokú v. és szak-
képzettség

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc: Kiszelné Mohos Katalin óvo-
davezetõ 06 (30) 244-3721

Gyöngyvirág
Óvoda–Kindergarten
Maiglöckchen
8000 Székesfehérvár,
Berényi u. 103.
Tel./fax: (22) 315-223
e-mail: gyongvirago-
vi@freemail.hu

Óvodapedagógus (hatá-
rozott idõre),

óvodapedagógus (hatá-
rozott idõre)

Felsõfokú óvodapeda-
gógiai v. (német nem-
zetiségi) elõny:
hangszertudás

felsõfokú óvodapeda-
gógiai v., elõny: hang-
szertudás

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Halmai Tamásné óvodavezetõ

Egry Úti Körzeti Óvoda
8200 Veszprém,
Egry J. u. 55.
Tel./fax: (88) 425-418
e-mail: egry.ovo-
da@chello.hu

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Noé Antalné óvodavezetõ
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Gesztenyés Óvoda
2900 Komárom,
Igmándi út 38.

Dajka 18. életév betöltése,
egészségügyi alkal-
masság

ÁEI: 2008. aug. 18.

Gyöngyvirág
Óvoda–Kindergarten
Maiglöckchen
8000 Székesfehérvár,
Berényi u. 103.
Tel./fax: (22) 315-223
e-mail: gyongyvirago-
vi@freemail.hu

Dajka Dajkatanfolyam ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc.: Halmai Tamásné óvoda-
vezetõ

Egry Úti Körzeti Óvoda
8200 Veszprém,
Egry J. u. 55.
Tel./fax: (88) 425-418
e-mail: egry.ovo-
da@chello.hu

Dajka Dajkaképesítés, elõny:
szakmai gyakorlat,
érettségi

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Noé Antalné óvodavezetõ

Pedagógusállások

Eötvös József Általános
Iskola
1131 Budapest,
Futár u. 18.
Tel./fax: 349-1105

Angol szakos tanár
1–8. évfolyam tanításá-
hoz

Fõiskolai vagy egye-
temi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idõre,
2009. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2008. aug. 21.

II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium
1024 Budapest,
Keleti Károly u. 37.
Tel./fax: 212-2995
e-mail: titkar@bu-
dai-rfg.sulinet.hu

Matematika–fizika
szakos középiskolai
gimnáziumi tanár

angol–spanyol szakos
középiskolai tanár (he-
lyettesítésre),

könyvtár szakos közép-
iskolai tanár (helyette-
sítésre)

Elõny: kompetencia-
alapú oktatásban szer-
zett tapasztalat,

elõny: középiskolában
szerzett gyakorlat,

elõny: iskolai könyv-
tárban szerzett tapasz-
talat

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pbhi: 2008. júl. 30.
f: Magócs Éva igazgató
06 (30) 346-8838

Széchenyi István
Gimnázium
1118 Budapest,
Rimaszombati u. 2–4.
Tel.: 310-2948/152
Fax: 310-2945

Filozófia–etika szakos
tanár (félállás), angol
szakos gimnáziumi ta-
nár (határozott idõre),

matematika–informati-
ka szakos gimnáziumi
tanár (határozott idõre)

Szakirányú egyetemi
v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. aug. 6.
Pc: Baksi Ferenc igazgató

Fodor József Szakkép-
zõ Iskola és Gimnázium
1214 Budapest,
Tejút u. 12.
Tel.: 276-4455
Fax: 427-0049

Magyar nyelv és iroda-
lom–történelem,
német–angol vagy bár-
mely szakos tanár

ÁEI: 2008. aug. 25.
A kinevezés határozott idõre szól.
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Weiner Leó Zeneiskola
és Zenemûvészeti Szak-
középiskola
1112 Budapest, Nesz-
mélyi út 30.
Tel./fax: 310-3815
Tel.: 248-0255
e-mail: info@weiner-
leo.sulinet.hu

Testnevelõ szakos tanár

Zongoratanár (határo-
zott idõre)

hegedûtanár (határozott
idõre)

történelemtanár (rész-
foglalkozás)

Fõiskolai vagy egye-
temi v.,

egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 15.
A pályázatot postai és elektroni-
kus úton kell benyújtani.
Csatolandó hiteles om is.
Pc: Mészáros Lászlóné igazgató
f: meszarosnee@gmail.com

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Ipari, Mezõ-
gazdasági, Kereskedel-
mi- és Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
5130 Jászapáti,
Vasút u. 4.
Tel./fax: (57) 441-067
e-mail: ikviszi@free-
mail.hu

Kereskedelmi szakta-
nár, vendéglátó szakok-
tató,

gépész szakoktató

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2008. aug. 21.
Pbhi: 2008. júl. 31.

Szõnyi Bozsik József
Általános Iskola
2921 Komárom, Magtár
u. 2.
Tel./fax: 342-919
Tel.: 540-096
e-mail: bozsiksuli@fre-
email.hu

Magyar–ének szakos
tanár (határozott idõre)

Szakirányú felsõfokú
v., elõny: szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Poháczky Mária intézmény-
vezetõ

Körzeti Általános
Iskola és Intézményei
7918 Lakócsa,
Szabadság u. 12.
Tel./fax: (82) 466-639
e-mail: suli_lako-
csa@freemail.hu

Magyar szakos tanár,

2 fõ tanító

Általános iskolai
tanári v.,

általános iskolai
tanítói v.

ÁEI: 2008. aug. 18.
Pehi: 2008. júl. 30.
A megbízás határozott idõre szól.
Pc: Kecskésné Varga Eleonóra
igazgató

Eötvös József Építõ-
ipari, Mûvészeti Szak-
képzõ Iskola és
Kollégium
3534 Miskolc,
Gagarin u. 54.
Tel.: (46) 533-402
Fax: (46) 530-433
e-mail: igazg@eot-
vos-miskolc.sulinet.hu

2 fõ tanár,

1 fõ tanár,

1 fõ szakoktató,

1 fõ szakoktató,

Egyetemi v., építész,

egyetemi v., gépész-
mérnök,

mûszaki fõiskolai v. –
építõ szakirány (kõmû-
ves burkoló),

mûszaki fõiskolai v. –
faipari szakirány (asz-
talos),

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 31.
Pc: igazgató
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1 fõ szakoktató,

1 fõ nevelõtanár

mûszaki fõiskolai v. –
gépész szakirány (víz,
gáz, közp. fûtéssze-
relõ),

középiskolai tanári v.
Kossuth Lajos
Gimnázium
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Gorkij u. 1.
Tel.: (96) 576-470
Fax: (96) 217-155

Német, angol–német,
testnevelés szakos kö-
zépiskolai tanár

ÁEI: 2008. aug. 16.
A megbízás egy év határozott
idõre szól.
Pbhi: 2008. júl. 30.
Pehi: 2008. aug. 15.
Pc.-f: dr. Hansági Károly
igazgató (postai úton)

Arany János Gimnázi-
um és Általános Iskola
4400 Nyíregyháza,
Ungvár sétány 22.
Tel.: (42) 447-222

Történelem–bármely,

magyar–angol,

matematika–fizika sza-
kos tanár,

6 fõ tanító

Fõiskolai v.,

egyetemi v.,

fõiskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Kantár Attila igazgató (postai
úton)

Nyíregyházi Fõiskola
4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B
Tel.: (42) 599-420

Apáczai Csere János
Gyakorló Általános
Iskola
4400 Nyíregyháza,
Erdõsor u. 7.

testnevelés–bármely
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai
v., elõny: mûvészeti v.
(tánc)

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 25.
Pc: iskola igazgatója

Krúdy Gyula
Gimnázium
4400 Nyíregyháza,
Epreskert u. 64.
Tel.: (42) 501-550
e-mail: krudynyh@kru-
dy-nyh.sulinet.hu

Matematika–informa-
tika,

magyar–(etika)–német
vagy francia,

rajz–média (biológia)
szakos tanár (határozott
idejû),

2 fõ német–(francia
vagy spanyol nyelv)
szakos tanár (határozott
idejû),

könyvtáros tanár

Egyetemi v.,

rajzból fõiskolai v.,
biológiából egyetemi v.,

egyetemi v.,

fõiskolai vagy
egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pc: Sallai Judit igazgató
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Orosháza Városi
Önkormányzat Kossuth
Lajos Közoktatási
Intézmény
5900 Orosháza,
Kossuth Lajos tér 1.
Tel.: (68) 411-811
Fax: (68) 412-021
e-mail: mezge@mez-
ge-oroshaza.hu

Építõipari tanár (építõ-
ipari mérnöktanár)
Kõmûves szakma tan-
tárgy tanítására,

faipari tanár (faipari
mérnöktanár) asztalos
szakmai ismeret oktatá-
sára,

Szakirányú felsõfokú,
ill. tanár v., angol/né-
metnyelv-ismeret,

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pbhi: 2008. júl. 31.
Csatolandó részletes szakmai ön.
is.
Pc.: Pintér Tibor igazgató

hegesztõ szakmérnök
(hegesztõ oktató) he-
gesztõ szakmai elmélet,
gyakorlat oktatására,

szakirányú felsõfokú
ill. tanári v., hegesztõ
oktató, angol/német-
nyelv-ismeret,

agrármérnök tanár, egyetemi v., angol/né-
metnyelv-ismeret,

agrár közgazdász
(üzemszervezõ) mér-
nök tanár,

matematika szakos kö-
zépiskolai tanár,

angol szakos középis-
kolai tanár,

német szakos középis-
kolai tanár

egyetemi v.

Gábor Dénes Gimnázi-
um és Mûszaki Szakkö-
zépiskola
6724 Szeged,
Mars tér 14.
Tel.: (62) 558-750
Fax: (62) 558-759
e-mail: gabord@gdsze-
ged.hu

Matematika szakos ta-
nár

Matematika szakos kö-
zépiskolai tanári v.,
elõny: rendszerinfor-
matikai ismeretek

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. aug. 11.
Csatolandó szakmai ön. is.

Király-König Péter Ze-
neiskola Alapfokú Mû-
vészetoktatási
Intézmény
6722 Szeged,
Tábor u. 3.
Tel.: (62) 547-085
Fax: (62) 547-086
e-mail: igazga-
to@kkpzi.hu

Zongoratanár (rész-
munkaidõs, 50%-os),

szintetizátortanár (rész-
munkaidõs, 50%-os)

szolfézstanár (részmun-
kaidõs, 50%-os)

hárfatanár (rész-
munkaidõs, 25%-os)

Szakirányú fõiskolai,
ill. egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. júl. 30.
Pehi: 2008. aug. 21.
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Madách Imre
Magyar–Angol Két Ta-
nítási Nyelvû Általános
Iskola
6721 Szeged,
Madách u. 20.
Tel.: (62) 310-290
e-mail: madachi@free-
mail.hu

Tanár – napközis cso-
portvezetõ
(határozott idejû)

Felsõfokú szakirányú
v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A kinevezés 2009. jún. 30-ig
szól.
Pc: dr. Ezumahné Németh
Györgyi igazgató

Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
9799 Szentpéterfa,
Alkotmány u. 103.
Fax: (94) 508-589
e-mail: iskola.szentpe-
terfa@citromail.hu

Horvát–bármely szakos
tanár

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
f: (94) 508-588 vagy
a 06 (20) 360-341
Pc: Paukovitsné Horváth Edit
igazgató (írásban)

Tokaji Ferenc Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zs. út 18–20.
Tel./fax: (47) 352-026,
(47) 352-236

Matematika–kémia
vagy bármely szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v. és szak-
képzettség, angol
nyelvbõl középfokú C
típusú általános nyelv-
vizsga, társalgási szintû
nyelvtudás, vagy német
nyelvbõl C típusú álta-
lános nyelvvizsga, tár-
salgási szintû
nyelvtudás, tanítási
gyakorlat – 1 év alatti
szakmai tapasztalat,
gyakorlott szintû MS
Office (irodai alkalma-
zások), elvárások: kivá-
ló szintû szakmai tudás,
kommunikációs, kap-
csolatteremtõ szervezõ-
készség, csapatmunka,
megbízhatóság, empá-
tia.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idejû,
2009. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2008. aug. 18.
Pehi: 2008. aug. 22.
A pályázatok alapján az igazgató-
tanács dönt az interjúra behívot-
tak személyérõl, az állásinterjún
részt vesznek a szakmai munka-
közösségek képviselõi és az isko-
lavezetés tagjai, a döntést az
elõterjesztés alapján az igazgató-
tanács hozza, a pályázat eredmé-
nyérõl a pályázók az elbírálást
követõ 8 napon belül tájékozta-
tást kapnak.
Csatolandó szakmai ön., motivá-
ciós levél és nyelvvizsga-bizo-
nyítvány másolata is.
f: dr. Dankóné Patkó Kornélia
Tel.: (47) 352-236
További információ a tfg@tfg.hu
címen.
Pc: iskola címén (a borítékon fel
kell tüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosító számot:
SZI/R/3927/A/2008., valamint a
munkakör megnevezését: mate-
matika–kémia vagy bármely sza-
kos középiskolai tanár)
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Széchenyi István
Gimnázium
1118 Budapest, Rima-
szombati u. 2–4.
Tel.: 310-2948/152
Fax: 310-2945

Gazdasági vezetõ Szakirányú egyetemi,
fõiskolai és mérlegké-
pes államháztartási v.,
minimum 5 éves veze-
tõi gyakorlat államház-
tartási területen

ÁEI: 2008. aug. 1.
3 hónap próbaidõ.
Pehi: 2008. júl. 25.
Pc: Baksi Ferenc igazgató

Borsodnádasd Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3671 Borsodnádasd,
Alkotmány út 3.
Tel.: (48) 542-010
Fax: (48) 542-013
e-mail: phbn@t-onli-
ne.hu

Borsodnádasdi ÁMK
3671 Borsodnádasd,
Köztársaság út 11.
ÁMK igazgató, aki
egyben az ÁMK Móra
Ferenc Általános Iskola
igazgatója is.

Szakirányú felsõfokú
iskolai (egyetemi vagy
fõiskolai) szintû v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejét követõ 60 napon belül.
Csatolandó részletes szakmai ön.
is., vp.
Pc: Borsodnádasd város jegyzõjé-
nek címezve (zárt borítékban,
„ÁMK intézményvezetõ” megje-
löléssel.)

Jászladány Nagy-
községi Önkormányza-
tának
Képviselõ-testülete
5055 Jászladány,
Hõsök tere 6.
e-mail: jaszla-
dany1@vnet.hu

Részben önállóan gaz-
dálkodó nagyközségi
„József Attila” Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár
Intézményvezetõ

[A 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6. §
(7) bekezdése és a 7. §
(5) bekezdése alapján]
szakirányú egyetemi
v., vagy nem szakirá-
nyú egyetemi v. és fel-
sõfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési kép-
zettség, legalább
5 éves szgy., továbbá
kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos tevé-
kenység.
Elõny: jászladányi lak-
hely, hasonló területen
végzett vezetõi munka.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 30. nap.
Csatolandó szakmai ön., hiteles
om., adatvédelmi nyilatkozat, és
nyilatkozat arról, hogy vele szem-
ben a 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet 6. §-ában meghatározott
összeférhetetlenség nem áll fenn.
ill.: a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény, valamint ezen tv.
végrehajtásáról szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet vonatko-
zó rendelkezései szerint.
f: Lajkó Terézia jegyzõ
Tel.: (57) 454-001, (57) 454-380
Pc: önkormányzat
képviselõ-testület (személyesen
vagy postai úton)

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és Mû-
velõdési Központ Igaz-
gatósága
6000 Kecskemét,
Alkony u. 11.

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és Mû-
velõdési Háza
6044 Hetényegyháza,
Kossuth u. 83.
Intézményegység-
vezetõ

Szakirányú felsõfokú
közmûvelõdési v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pehi: a nevelõtestületi vélemé-
nyezési határidõ lejártát követõ
30. nap.
Csatolandó a korábbi jogviszony-
ról szóló, munkaviszonyról ki-
adott munkáltatói igazolás is.
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A kiíró a beadási határidõn túl hi-
ánypótlásra lehetõséget nem biz-
tosít.
f.: Császár Cirill igazgató
Tel.: (76) 493-145, (76) 508-446
Pc.: ÁMK (zárt borítékban,
1 példányban „Pályázat a
közmûvelõdési intézményegy-
ség-vezetõi beosztásának betölté-
sére” megjelöléssel.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés
Oktatási és Sport
Bizottsága
3525 Miskolc,
Városház tér 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai-
Szakmai, Szakszolgála-
ti és Közmûvelõdési In-
tézet
3527 Miskolc,
Selyemrét u. 1.
Igazgató

Egyetemi v., a végzett-
séghez kapcsolódó
szakvizsga, legalább 10
év közoktatási intéz-
ményben, felsõoktatási
intézményben, nem is-
kolai gyakorlati képzési
helyen, továbbá tanügy-
irányítási munkakörben
eltöltött, vagy 5 év köz-
mûvelõdési területen el-
töltött szgy., közmûve-
lõdési szakember esetén
kiemelkedõ szakmai
vagy tudományos tevé-
kenység.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 2013. szept. 30-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni 30. napot követõ elsõ
testületi ülés idõpontja.
Csatolandó szakmai ön., közjegy-
zõ által hitelesített om. is.
Pc-f: Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat Hivatala
Oktatási és Mûvelõdési Fõosztály
f: az intézményben is.

Bujtosi Szabadidõ
Csarnok és Megyei
Sportintézet
4400 Nyíregyháza,
Géza u. 8–16.
Tel.: (42) 501-890
Fax: (42) 411-446
e-mail: buszacsa@chel-
lo.hu

Számviteli, pénzügyi
elõadó, könyvelõ

Lényeges feladatok:
az intézmény hatályos
könyvviteli, számviteli
és pénzügyi jogszabá-
lyok szerinti könyvelé-
se. A pénzügyi,
számviteli nyilvántartá-
sok naprakész vezetése
és határidõre történõ to-
vábbítása. Zárlati mun-
kálatok, beszámolók
elkészítése,

titkárságvezetõ
lényeges feladatok:
ügyeleti rendezõi fel-
adatokkal kapcsolatos
teendõk, ügyiratkeze-
lés, irattározás, postá-
zás, számítógépes
feladatok ellátása

Középfokú iskolai v.,
könyvelõ, ttg és IMI
könyvelõi rendszer is-
merete, legalább 1–3
év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintû
számviteli/pénzügyi
szoftverismeret, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgár-
ság, elõny: költségve-
tési intézménynél
eltöltött könyvelõi
gyakorlat.
Elvárás: jó szintû, pon-
tos munkavégzés.

felsõfokú v., angol
nyelvbõl középfokú
A típusú nyelvvizsga,
legalább 3–5 év veze-
tõi tapasztalat, gyakor-
lott szintû MS Office
(irodai alkalmazások),
B kategóriás
jogosítvány,

ÁEI: 2008. júl. 15.
A pályázók személyes elbeszélge-
tésen vesznek részt.
Csatolandó szakmai ön. is.
ill.: a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény, valamint a kollektív
szerzõdés rendelkezései az irány-
adók.
f: Járdán László
Tel.: (42) 501-890
Pc: elektronikus úton Járdán
László részére a jardanlasz-
lo@freemail.hu e-mail címen.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a beérkezést követõen azon-
nal.
A pályázók személyes elbeszélge-
tésen vesznek részt.
meghallgatás után szóban kapnak
tájékoztatást.
Csatolandó szakmai ön is.
ill.: a közalkalmazottak jogállásáról
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magyar állampolgár-
ság, elõny: egyetemi
v., elvárás: kiváló szin-
tû kapcsolatteremtõ
készség.

szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a kollektív szerzõdés
rendelkezései az irányadók.
f: Járdán László
Tel.: (42) 501-890
Pc: elektronikus úton Járdán
László részére a jardanlasz-
lo@freemail.hu e-mail címen.

Nógrád Megyei Peda-
gógiai-Szakmai Szol-
gáltató és
Szakszolgálati Intézet
3100 Salgótarján,
Ruhagyári u. 9.
Tel.: (32) 423-210
e-mail: nmpi@nog-
rad-pedagógus-munka-
körben.sulinet.hu

Nógrád Megyei Pedagó-
giai-Szakmai Szolgáltató
és Szakszolgálati Intézet
Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottság
intézményegységében
szakorvosi feladatok el-
látása.
Feladata: a TKVSZRB
tagjaként az SNI megál-
lapítására irányuló vizs-
gálatok végzése
(részmunkaidõben, heti
20 óra)

Gyermekneurológiai
vagy gyermek- és ifjú-
ságpszichiátriai szak-
orvosi képzettség, a
szakképesítésnek meg-
felelõ munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy., magyar állam-
polgárság,
elõny: szakértõi bizott-
ságban szerzett munka-
tapasztalat.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. aug. 25.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Bratinkáné Magyar Éva igaz-
gató a meghirdetõ címére, zárt
borítékban „Szakorvosi pályázat”
megjelöléssel.

Pályázati felhívás visszavonása

Az Oktatási Közlöny 13. számának 1398. oldalán megjelent, Vámospércs Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
által meghirdetett, a Vámospércsi Általános Iskola igazgatói állására szóló pályázati kiírást a meghirdetõ szerv azonnali
hatállyal visszavonja.

Dr. Danó János s. k.,
aljegyzõ
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