
HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
142/2008. (VI. 27.) KE

határozata
rektori megbízásokról

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

a Budapesti Mûszaki Egyetemen,

dr. Péceli Gábor egyetemi tanárt

2008. augusztus 1-jétõl 2012. július 31-éig terjedõ idõ-
tartamra,

a Károli Gáspár Református Egyetemen,

dr. Szûcs Ferenc egyetemi tanárt – további –

2008. augusztus 1-jétõl 2011. július 31-éig terjedõ idõ-
tartamra,

a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen,

dr. Batta András egyetemi tanárt – további –

2008. november 1-jétõl 2013. október 31-éig terjedõ
idõtartamra, és

a Széchenyi István Egyetemen,

dr. Szekeres Tamás egyetemi tanárt – további –

2008. augusztus 1-jétõl 2013. július 31-éig terjedõ idõ-
tartamra

megbízom a rektori feladatok ellátásával.

Budapest, 2008. június 16.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. június 18.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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A Köztársasági Elnök
143/2008. (VI. 27.) KE

határozata
egyetemi tanári kinevezésekrõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megál-
lapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontja alapján, az
oktatási és kulturális miniszter – a fenntartóval egyetértés-
ben tett – javaslatára módosítom a 8/2006. (I. 20.) KE szá-
mon hozott határozatomat, és

dr. Huoranszki Ferencet, a Közép-európai Egyetem
határozott idõre kinevezett egyetemi tanárát,

dr. Kochanowicz, Jacek, a Közép-európai Egyetem
határozott idõre kinevezett egyetemi tanárát,

dr. Morosanu, Gheorghe, a Közép-európai Egyetem ha-
tározott idõre kinevezett egyetemi tanárát, és

dr. Zimmermann, Susan, a Közép-európai Egyetem
határozott idõre kinevezett egyetemi tanárát

2008. július 1. napjával határozatlan idõre egyetemi
tanárrá kinevezem.

Budapest, 2008. június 16.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2008. június 18.

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

A Miniszterelnök
46/2008. (VI. 20.) ME

határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl, fõiskolai rektor

felmentésérõl és megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörömben
– az oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval
egyetértésben tett elõterjesztésére –

az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán

dr. Kocsis Imre fõiskolai tanárt, a rektori megbízatása
alól – a 2008. június 14-i hatállyal – lemondása miatt

felmentem;

dr. Balázs Pált – 2008. június 15-i hatállyal –

fõiskolai tanárrá kinevezem, és
az Apor Vilmos Katolikus Fõiskolán

– 2008. június 15-tõl 2011. június 14-ig terjedõ idõtar-
tamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök
47/2008. (VI. 20.) ME

határozata
fõiskolai rektor megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – az
oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval egyetér-
tésben tett elõterjesztésére –

a Veszprémi Hittudományi Fõiskolán

dr. Varga István fõiskolai tanárt – a 2008. június 18-tól
2013. június 17-ig terjedõ idõtartamra –

a rektori teendõk ellátásával megbízom.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNYEK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
közleménye

a „Szakok és érettségi vizsgatárgyak,
többletpontok a 2010-es felsõoktatási felvételi eljárás

során” témakörében

A felsõoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsõ-
oktatási törvény és a felsõoktatási intézmények felvételi
eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet elõ-
írásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet
tartani, a jelentkezõk érettségi pontjait – a mûvészeti és a
mûvészetközvetítõ terület kivételével – kötelezõ módon
két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján
kell meghatározni. A 2009-ben választható vagy elõírt
vizsgatárgyak jegyzékét az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium már korábban nyilvánosságra hozta.
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– A választható vagy kötelezõ érettségi vizsgatárgyak
jelentkezési feltételként középszintû érettségi vizsgát
jelentenek, azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szin-
tû érettségi szükséges a jelentkezéshez.

– Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az
adott képzési területen, ott a táblázat tartalmazza azt is, ha
az adott képzési ágon, alapképzési szakon van kötelezõ
érettségi vizsgatárgy.

– Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az
adott alapképzési szakon, ott a választás joga a jelentkezõé.

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet elõírásai alapján a fel-
sõoktatási intézmények képzési területek szerint meghatá-
rozták azt, hogy az adott területen az adható többletpon-
tokból melyikért jár többletpont.
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Agrár képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy idegen nyelv (angol, német) vagy infor-
matika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen minden szakmai elõkészítõ vizsgatárgy választható.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

agrár mûszaki földmérõ
és földrendezõ mérnök

az általános követelmények szerint

mezõgazdasági
és élelmiszeripari
gépészmérnöki

az általános követelmények szerint

tájrendezõ és kertépítõ
mérnöki

az általános követelmények szerint

állatorvos-tudományi állatorvosi (osztatlan) biológia
és
kémia, az egyiket emelt szinten kell teljesíteni



Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

erdõmérnöki erdõmérnöki matematika kötelezõ
és
a következõ tárgyak közül még egy: biológia vagy
fizika vagy kémia vagy szakmai elõkészítõ tárgy

gazdasági, vidékfejlesztési
és informatikus
agrármérnöki

gazdasági
és vidékfejlesztési
agrármérnöki

az általános követelmények szerint

informatikus
és szakigazgatási
agrármérnöki

az általános követelmények szerint

élelmiszer-
és kertészmérnöki

élelmiszer-mérnöki az általános követelmények szerint

kertészmérnöki az általános követelmények szerint

környezetgazdálkodási és
természetvédelmi mérnöki

környezetgazdálkodási
agrármérnöki

az általános követelmények szerint

természetvédelmi mérnöki az általános követelmények szerint

vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint

mezõgazdasági állattenyésztõ mérnöki az általános követelmények szerint

mezõgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint

mezõgazdasági szakoktató az általános követelmények szerint

növénytermesztõ mérnöki az általános követelmények szerint

Bölcsészettudomány képzési terület

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

magyar magyar (pl. drámapedagógia,
eszperantó, észt, finn, finnugor,
folklorisztika, irodalomtudomány,
mûvelõdéstudomány, neolatin,
nyelvmentor, nyelvtechnológia,
színháztörténet,
ügyvitel szakirányokkal)

magyar kötelezõ
és
angol vagy dráma vagy francia vagy latin vagy német
vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem

történelem történelem (pl. történelem, levéltár,
muzeológia, régészet
szakirányokkal)

történelem kötelezõ
és
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy
német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

néprajz magyar
és
történelem

modern
filológia

anglisztika (pl. angol,
amerikanisztika szakirányokkal)

angol (emelt szintû) kötelezõ
és
francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz
vagy orosz vagy spanyol vagy történelem

germanisztika (pl. német,
német nemzetiségi,
néderlandisztika, skandinavisztika
szakirányokkal)

német (emelt szintû) vagy német nemzetiségi nyelv
(emelt szintû) vagy német nemzetiségi nyelv
és irodalom (emelt szintû) vagy angol (emelt szintû)*
és
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy
német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy
történelem (egy nyelv csak egyszer választható)

romanisztika (pl. francia, olasz,
portugál, román,
román/nemzetiségi, spanyol
szakirányokkal)

a szakiránynak megfelelõen francia (emelt szintû) vagy
olasz (emelt szintû) vagy spanyol (emelt szintû) vagy
román
és
angol vagy francia vagy latin vagy olasz vagy magyar
vagy német vagy orosz vagy
portugál vagy román vagy spanyol vagy történelem
(egy nyelv csak egyszer választható)
portugál szakirányon a választható vizsgatárgyak:
angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német
vagy olasz vagy orosz vagy portugál vagy román vagy
spanyol vagy történelem. Két érettségi vizsgatárgyat kell
választani.

romológia magyar vagy történelem
és
angol vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia
vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy
spanyol

szlavisztika (pl. orosz, bolgár, cseh,
lengyel, horvát/nemzetiségi,
szerb/nemzetiségi,
szlovák/nemzetiségi,
szlovén/nemzetiségi,
ukrán/nemzetiségi
szakirányok)

magyar vagy történelem
és
angol vagy bolgár vagy francia vagy horvát vagy latin
vagy lengyel vagy német vagy olasz vagy orosz vagy
spanyol vagy szerb vagy szlovák vagy szlovén vagy
portugál vagy román vagy ukrán
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

ókori
és keleti
filológia

ókori nyelvek és kultúrák
[asszirológia, egyiptológia,
klasszika filológia (latin, ógörög)
szakirányok]

magyar vagy történelem
és
angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy
orosz vagy spanyol vagy újgörög

keleti nyelvek és kultúrák
(pl. altajisztika, arab, indológia,
iranisztika, tibeti, mongol,
hebraisztika, japán, kínai, koreai,
török, újgörög szakirányok)

magyar vagy történelem
és
angol vagy arab vagy francia vagy japán vagy latin vagy
német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy újgörög

pedagógia
és
pszichológia

andragógia (mûvelõdésszervezõ,
személyügyi szervezõ,
felnõttképzési szervezõ,
munkavállalási tanácsadó
szakirányok)

angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)

pedagógia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)

pszichológia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem
(a nyelvek közül csak egy válaszható)

szabad
bölcsészet

szabad bölcsészet (pl. filozófia,
esztétika, etika, vallástudomány,
filmelmélet és filmtörténet,
kommunikáció, médiatudomány
és mûvészettörténet szakirányok)

magyar vagy történelem
és
angol vagy filozófia vagy francia vagy latin vagy
mozgóképkultúra és médiaismeret vagy mûvészettörténet
vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

*angol (emelt szintû, a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történõ jelentkezés esetén)

Informatika képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelezõ és biológia vagy fizika vagy informatika vagy szakmai elõ-
készítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapis-
meretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

informatikai gazdaságinformatikus matematika kötelezõ és
biológia vagy fizika vagy informatika vagy történelem

mérnökinformatikus az általános követelmények szerint

programtervezõ informatikus az általános követelmények szerint

Jogi és igazgatási képzési terület

Általános követelmények

1. Jogtudományi képzési ágban

Kötelezõ érettségi vizsgatárgyak: magyar és történelem.

2. Igazgatási képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgy: ügyviteli alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

jogtudomány jogász (osztatlan) az általános követelmények szerint

igazgatási bûnügyi igazgatási
(bûnügyi nyomozó,
gazdaságvédelmi nyomozó,
pénzügyi nyomozó
szakirányokkal)

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy matematika
vagy történelem vagy rendészeti alapismeretek

igazgatásszervezõ az általános követelmények szerint

igazságügyi igazgatási az általános követelmények szerint

munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási

az általános követelmények szerint

nemzetközi igazgatási az általános követelmények szerint

rendészeti igazgatási (biztonsági,
büntetés-végrehajtási,
határrendészeti,
igazgatásrendészeti,
katasztrófavédelmi,
közlekedésrendészeti,
közrendvédelmi,
vám- és jövedéki igazgatási
szakirányokkal)

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy történelem
vagy rendészeti alapismeretek

Gazdaságtudományok képzési terület

Általános követelmények

1. Közgazdasági képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelezõ és gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, fran-
cia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési ágban választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marke-
ting alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

2. Üzleti képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz,
spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-mar-
keting alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

közgazdasági alkalmazott közgazdaságtan az általános követelmények szerint

gazdaságelemzés az általános követelmények szerint

közszolgálati az általános követelmények szerint

üzleti gazdálkodási és menedzsment az általános követelmények szerint

kereskedelem és marketing az általános követelmények szerint

emberi erõforrások az általános követelmények szerint

nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint

pénzügy és számvitel a közgazdasági képzési ág általános követelményei szerint

turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint

üzleti szakoktató az általános követelmények szerint

Mûszaki képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: matematika kötelezõ és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy
szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapis-
meretek, gépészeti alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, könnyûipari alapismeretek, környezetvédelmi-víz-
gazdálkodási alapismeretek, faipari alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, közlekedési alapismeretek, vegyipari
alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

anyag-, fa- és könnyûipari
mérnöki

anyagmérnöki az általános követelmények szerint

faipari mérnöki az általános követelmények szerint

könnyûipari mérnöki az általános követelmények szerint

bio-, környezet és
vegyészmérnöki

biomérnöki az általános követelmények szerint

molekuláris bionika az általános követelmények szerint

környezetmérnöki az általános követelmények szerint

vegyészmérnöki az általános követelmények szerint

építõmérnöki és mûszaki
földtudományi

építõmérnöki az általános követelmények szerint

mûszaki földtudományi az általános követelmények szerint

építészmérnök,
ipari termék és
formatervezõ mérnöki

építész (osztatlan) matematika kötelezõ és fizika vagy építészeti
és építési alapismeretek

építészmérnöki matematika kötelezõ és fizika vagy építészeti
és építési alapismeretek

ipari termék-
és formatervezõ mérnöki

az általános követelmények szerint

gépész-, közlekedés-,
mechatronikai mérnöki

gépészmérnöki az általános követelmények szerint

közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint

mechatronikai mérnöki az általános követelmények szerint

had- és biztonságtechnikai
mérnöki

had- és biztonságtechnikai
mérnöki

az általános követelmények szerint és a katonai
alapismeretek is választható

villamos- és energetikai
mérnöki

energetikai mérnöki az általános követelmények szerint

villamosmérnöki az általános követelmények szerint

mûszaki menedzser,
mûszaki szakoktató

mûszaki menedzser az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül
a gazdasági ismeretek vagy a közgazdasági
alapismeretek vagy a közgazdasági-marketing
alapismeretek vagy történelem is választható

mûszaki szakoktató az általános követelmények szerint
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Mûvészet képzési terület

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

nem

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

nem

Vizsgatárgy: gyakorlati

Képzési ág Szakok

építõmûvészet építõmûvészet

építõmûvész (osztatlan)

iparmûvészet kerámiatervezés

üvegtervezés

fémmûvesség

formatervezés

textiltervezés (szövõ, kötõ, nyomó, ruha, öltözék-kiegészítés szakirányokkal)

tervezõgrafika

fotográfia

alkalmazott látványtervezés

design- és mûvészetelmélet

képzõmûvészet festõmûvész (osztatlan)

szobrászmûvész (osztatlan)

grafikusmûvész (osztatlan)

restaurátormûvész (osztatlan)

intermédia-mûvész (osztatlan)

képzõmûvészet elmélet

színházmûvészet színmûvész (osztatlan) (báb és zenés színész szakirányokkal)

színházrendezõ (osztatlan) (zenés színházrendezõ szakiránnyal)

színházi koreográfus (osztatlan)

színházi dramaturg (osztatlan)
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Képzési ág Szakok

film- és videomûvészet mozgókép (adásrendezõ, adásrendezõ-szerkesztõ, vágó, hangmester szakirányokkal)

kameraman

televíziós mûsorkészítõ

animáció

gyártásszervezõ

filmdramaturg (osztatlan)

zenemûvészet elõadó-mûvészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének,
zenekar- és kórusvezetés, egyházzene, népzene szakirányokkal)

alkotómûvészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia,
zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)

táncmûvészet táncmûvész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc
szakirányokkal)

táncos és próbavezetõ (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, kortárstánc,
divattánc, színházi tánc szakirányokkal)

koreográfus

multimédia média design

multimédia programszerkesztõ

Mûvészetközvetítés képzési terület

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

nem

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Vizsgatárgy: gyakorlati
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Képzési ág Szakok

zenekultúra ének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal)

vizuáliskultúra kézmûves

környezetkultúra

plasztikai ábrázolás

képi ábrázolás

elektronikus ábrázolás

drámakultúra drámainstruktor

mozgóképkultúra mozgóképkultúra és médiaismeret

Nemzetvédelmi és katonai képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy ma-
tematika vagy történelem.

A katonai gazdálkodási alapszakon választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek,
közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

22. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2501



Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

védelmi biztonság- és védelempolitikai az általános követelmények szerint

büntetés-végrehajtási nevelõ az általános követelmények szerint

határrendészeti és -védelmi vezetõi az általános követelmények szerint

nemzetbiztonsági az általános követelmények szerint

védelmi igazgatási az általános követelmények szerint

katonai katonai gazdálkodási matematika kötelezõ és angol vagy belügyi rendészeti ismeretek
vagy gazdasági ismeretek vagy francia vagy katonai alapismeretek
vagy magyar vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy

katonai vezetõi az általános követelmények szerint

Orvos- és egészségtudomány képzési terület

Általános követelmények

1. Orvostudományi képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia kötelezõ és fizika vagy kémia.

Két érettségi vizsgatárgyat – abból legalább egyet emelt szinten – kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

nem
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2. Egészségtudományi képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar vagy szakmai
elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapis-
meretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

orvostudományi általános orvos (osztatlan) az általános követelmények szerint

fogorvos (osztatlan) az általános követelmények szerint

gyógyszerész (osztatlan) az általános követelmények szerint

egészségtudományi ápolás és betegellátás (pl. ápoló, dietetikus,
gyógytornász, mentõtiszt, szülésznõ szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

egészségügyi gondozás és prevenció
(pl. népegészségügyi ellenõr és védõnõ
szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

egészségügyi szervezõ (pl. egészségbiztosítás,
egészségügyi ügyvitelszervezõ,
egészségturizmus-szervezõ szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
analitikus (pl. orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi
kutatólaboratóriumi analitikus,
optometria szakirányokkal)

az általános követelmények szerint
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Pedagógusképzés képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: magyar vagy a szakiránynak megfelelõ nemzetiségi nyelv (és irodalom) és bioló-
gia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történelem vagy szakmai elõ-
készítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek, mûvelõdési és kommuni-
kációs alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

óvodapedagógus,
tanító

óvodapedagógus
(nemzetiségi szakirányokkal)

az általános követelmények szerint, nemzetiségi szakirány
választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható

tanító
(nemzetiségi szakirányokkal)

az általános követelmények szerint, nemzetiségi szakirány
választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható

konduktor (óvodapedagógus,
tanító szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

gyógypedagógia gyógypedagógia (értelmileg
akadályozottak pedagógiája,
tanulásban akadályozottak
pedagógiája, hallássérültek
pedagógiája, logopédia,
látássérültek pedagógiája,
szomatopedagógia,
pszichopedagógia
szakirányokkal)

magyar nyelv és irodalom kötelezõ
és
egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, szlovák,
román, szerb) vagy biológia
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Sporttudomány képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: testnevelés kötelezõ és biológia vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Részidõs képzésben a választható érettségi vizsgatárgyak: testnevelés vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia,
olasz, orosz, spanyol) vagy biológia vagy magyar vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

sport testnevelõ-edzõ az általános követelmények szerint

testkultúra sportszervezõ testnevelés és történelem

rekreációszervezés
és egészségfejlesztés

az általános követelmények szerint

humánkineziológia testnevelés és biológia

Társadalomtudomány képzési terület

Általános követelmények

1. Politikatudomány képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy
matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.
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2. Szociális képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy
matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési ágban választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: mûvelõdési és kommunikációs alapismeretek, szoci-
ális alapismeretek.

3. Társadalomismeret képzési ágban

Választható érettségi vizsgatárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy
matematika vagy társadalomismeret vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

politikatudomány nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint

politológia az általános követelmények szerint

szociális szociális munka az általános követelmények szerint

szociálpedagógia az általános követelmények szerint

társadalomismeret informatikus könyvtáros az általános követelmények szerint, informatikai alapismeretek
is választható

kommunikáció
és médiatudomány

az általános követelmények szerint

kulturális antropológia földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy történelem

szociológia az általános követelmények szerint

társadalmi tanulmányok az általános követelmények szerint, szakmai elõkészítõ tárgy
nem választható
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Természettudomány képzési terület

Általános követelmények

Választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika
vagy természettudomány vagy egy szakmai elõkészítõ tárgy.

A képzési területen választható szakmai elõkészítõ vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapis-
meretek, gépészeti alapismeretek, élelmiszer-ipari alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek,
környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezõnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE ál-
tal szervezett Sakkolimpián, 1984-tõl kezdõdõen a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplõ sportágban
legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Mûvészeti
Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért
25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az elsõ díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az
érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ emelt szintû vagy felsõfokú szakképesítésért, amennyiben az
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelõ továbbtanulásnak
minõsül, illetve a szakirányú technikusi képesítõ bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

élõ természettudomány biológia az általános követelmények szerint

élettelen természettudomány fizika az általános követelmények szerint

kémia az általános követelmények szerint

föld- és földrajztudományi földrajz az általános követelmények szerint, és történelem is
választható

földtudományi az általános követelmények szerint

környezettudomány környezettan
(pl. technika szakirány)

az általános követelmények szerint

matematikatudomány matematika matematika kötelezõ és a választható tárgyak
közül egy, szakmai elõkészítõ tárgy nem választható

természetismeret természetismeret az általános követelmények szerint

Oktatási és Kulturális Minisztérium
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Közlemény az Apertus Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentésének kivonatáról

Statisztikai számjel vagy adószám: 18170751-9133-561-01
Az egyéb szervezet megnevezése: Apertus Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1088 Budapest, Múzeum utca 17.

Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának mérlege

2007. év
adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a) b) c) d) e)

1. A) Befektetett eszközök 42 297 – 72 538

2. I. Immateriális javak 603 – 624

3. II. Tárgyi eszközök 7 701 – 34 521

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 33 993 – 37 393

5. IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése – – –

6. B) Forgóeszközök 680 025 – 116 863

7. I. Készletek – – –

8. II. Követelések 3 683 – 93 628

9. III. Értékpapírok – – –

10. IV. Pénzeszközök 676 342 – 23 235

11. C) Aktív idõbeli elhatárolások 8 – 35 522

12. Eszközök összesen 722 330 – 224 923

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a) b) c) d) e)

1. D) Saját tõke 18 818 – 42 946

2. I. Induló tõke 10 000 – 10 000

3. II. Tõkeváltozás 107 506 – 8 818

4. III. Lekötött tartalék – – –

5. IV. Értékesítési tartalék – – –

6. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl –98 688 – 18 178

7. VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységbõl – – 5 950

8. E) Céltartalék – – –

9. F) Kötelezettségek 95 244 – 61 682

10. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – –

11. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 95 244 – 61 682

12. G) Passzív idõbeli elhatárolások 608 268 – 120 295

13. Források összesen 722 330 – 224 923
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Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának
eredménykimutatása

2007. év
adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a) b) c) d) e)

1. A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 942 638 – 923 440
2. 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 24 859 – 459 849
3. a) alapítótól – – –
4. b) központi költségvetésbõl – – –
5. c) helyi önkormányzattól – – –
6. d) egyéb, ebbõl 1% 24 859 – 195
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 897 076 – 460 725
8. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó 1 198 – –
9. 4. Tagdíjból származó bevétel – – –

10. 5. Egyéb bevétel 19 505 – 2 866
11. B) Vállalkozási tevékenység bevétele – – 9 150
12. C) Összes bevétel 942 638 – 932 590
13. D) Közhasznú tevékenység ráfordítása 1 041 326 – 905 262
14. 1. Anyag jellegû ráfordítások 904 886 – 700 056
15. 2. Személyi jellegû ráfordítások 80 753 – 109 125
16. 3. Értékcsökkentési leírás 5 017 – 4 148
17. 4. Egyéb ráfordítások 17 835 – 91 933
18. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai – – –
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 32 835 – –
20. E) Vállalkozási tevékenység ráfordítása – – 3 200
21. 1. Anyag jellegû ráfordítások – – 3 198
22. 2. Személyi jellegû ráfordítások – – –
23. 3. Értékcsökkenési leírás – – –
24. 4. Egyéb ráfordítások – – 2
25. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai – – –
26. 6. Rendkívüli ráfordítások – – –
27. F) Összes ráfordítás (D+E) 1 041 326 – 908 462
28. G) Adózás elõtti vállalkozási eredmény – – 5 950
29. H) Adófizetési kötelezettség – – –
30. I) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–I) – – 5 950
31. J) Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) –98 688 – 18 178

Tájékoztató adatok

32. A) Személyi jellegû ráfordítások 109 125
33. 1. Bérköltség 78 156
34. ebbõl: – megbízási díjak 11 157
35. – tiszteletdíjak 7 500
36. 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 5 895
37. 3. Bérjárulék 25 074
38. B) A szervezet által nyújtott támogatások 89 675

Szabó Péter s. k.,
a kuratórium elnöke
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Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI FÕISKOLAI KARA
pályázatot hirdet a
Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszék
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: a tanszék oktató- és kutatómunkájának irányítása, szervezése és ellenõrzése, a
tanszék hazai és külföldi kapcsolatainak ápolása és bõvítése, a képzési programok elõkészítése, a tudományos diákköri
munka szakmai segítése, a tanszék szaktanácsadói tevékenységének irányítása, a tanszék fejlesztésének tervezése, a gya-
korlatok szervezésérõl való gondoskodás, továbbá a tanszék által mûvelt és oktatott tárgyak oktatásának és mûvelésének
irányítása és megvalósítása, a tanszék képviselete az egyetem és a kar vezetõ szervei elõtt.
Pályázatot nyújthatnak be a karral teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszonyban álló fõiskolai tanárok vagy docensek.

A pályázat feltételei:
– egyetemi végzettség, valamint gyógypedagógiai tanári szakképzettség,
– tudományos fokozat (kandidátusi vagy PhD),
– legalább tízéves, a gyógypedagógus-képzésben eltöltött oktatói és vezetõi gyakorlat,
– rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó oktatói és kutatói eredmények,
– legalább középfokú C típusú állami nyelvvizsga.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a pályázó vezetõi programját,
– publikációs jegyzéket,
– végzettséget, tudományos fokozatot igazoló okiratok másolatát,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagába az erre jogosult bizottságok és testületek betekint-
hetnek.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Fõtitkárságára (1056 Budapest, Szerb u. 21–23.).
A pályázat elbírálása a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül történik.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

Pályázhatnak olyan egyetemi tanárok és habilitált egyetemi docensek, akik bölcsész- és társadalomtudományok vala-
mely területén hazai és nemzetközi elismertséggel, széles körû szakmai kapcsolatokkal rendelkeznek, alkalmasak egy
integrált egyetem keretei között mûködõ Bölcsészettudományi Kar átfogó irányítására, a képzési stratégia továbbfejlesz-
tésére és menedzselésére, a kar nemzetközi kapcsolatainak bõvítésére, valamint a kar szellemi és anyagi javainak fejlesz-
tésére.
A dékáni megbízás 2009. január 1-jétõl 2012. június 30-ig szól.
A pályázati anyag pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, publikációs jegyzékbõl (az eddigi szakmai tevékenység
teljes, jegyzékszerû ismertetésébõl), a vezetõi feladattal kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zelések ismertetésébõl áll, illetve tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek
megismerhetik.
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A pályázatokat a PTE honlapján történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának
címezve kell eljuttatni (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR dékánja
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGI JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI INTÉZETBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docens feladata:
– az Európai Unió jogi, közigazgatási, ebben kiemelten a vidékfejlesztéssel kapcsolatos témakörökkel foglalkozó tantár-
gyak oktatása magyar és angol nyelven a Szent István Egyetem Gödöllõ, Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, a
Mezõgazdaság- és Környezettudományi Karán, továbbá a Gépészmérnöki Karán,
– részvétel az intézet kutatómunkájában, nemzetközi pályázatok koordinálása,
– szakdolgozatok és diplomadolgozatok bírálata és konzulensi feladatok ellátása,
– PhD-s hallgatók munkájának vezetése, dolgozatok bírálata, és részvétel a szigorlati és a bírálóbizottságok munkájában,
– az intézet hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak ápolása.

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
– jogi végzettség,
– jogtudományi doktori (PhD) fokozat,
– többéves felsõoktatási gyakorlat,
– legalább egy – de lehetõleg két – világnyelven, illetve az EU hivatalos nyelvén legalább középfokú, idegen nyelvû elõ-
adások megtartását biztosító nyelvtudás,
– önálló kutatási eredményeket is tartalmazó nyilvános elõadások tartásának képessége és publikálása több nyelven.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 30.
A munkakör várható betöltésének idõpontja: 2008. november 15.
Az alkalmazás jellege: határozott idõtartamú, 2008. november 15.–2009. november 15.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– szakmai-tudományos tevékenységét kifejtõ részletes önéletrajzát,
– a hazai és nemzetközi szakmai, tudományos és közéleti tevékenységének leírását, tudományos publikációinak jegyzékét,
– a bemutatkozó magyar és idegen nyelvû elõadás témájának vázlatát, illetve amennyiben Magyarországon habilitált cí-
met szerzett, akkor ennek igazolását,
– az iskolai végzettségét, a további végzettségeket, a tudományos fokozatot, a nyelvvizsgát igazoló oklevelek és esetle-
ges egyéb bizonyítványok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot az illetékes testületek és bizottságok megismerhetik,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az egyetem FHIV Személyzeti osztályától beszerezhetõ személyi és tudományos tevékenység nyilvántartásához szük-
séges adatlapot és a pályázati anyag kezelésérõl szóló, az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot.

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

Dr. Villányi László s. k.,
egyetemi tanár, dékán
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GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR dékánja
pályázatot hirdet a
KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZETBE
egyetemi docensi állás betöltésére

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

Az egyetemi docens feladatai:
– A Fizika tárgycsoport egyes tantárgyainak oktatása tárgyfelelõs oktatóként és gyakorlatvezetõként a gépészmérnök,
mezõgazdasági és élelmiszer-ipari mérnök, kertészmérnök, környezetmérnök és mechatronika alap- és mesterszakokon,
– a különbözõ szakok és szakirányok által igényelt fizika tárgyú és ahhoz kapcsolódó speciális ismeretköröket felölelõ
tantárgyak fejlesztése, gondozása és oktatása,
– az oktatáshoz szükséges demonstrációs anyagok biztosítása, gondozása,
– a Környezetipari Rendszerek Intézet kutatómunkájában való részvétel és önálló tudományos tevékenység folytatása,
– az eredmények közzététele hazai és nemzetközi fórumokon, folyóiratokban.

A docensi megbízás elnyerésére pályázhatnak okleveles fizikatanári vagy fizikus diplomával és legalább tízéves fizika-
oktatási, ebbõl legalább ötéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal rendelkezõk. A pályázónak rendelkeznie kell tudomá-
nyos fokozattal, legalább egy középfokú nyelvvizsgával valamely világnyelvbõl, magyar és idegen nyelvû publikációk-
kal is bizonyított kutatási tevékenységgel, igazolható részvétellel nemzetközi projektekben, valamint publikációkkal
alátámasztott jártassággal a számítógépes modellezés terén.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó önéletrajzát, amely tartalmazza a szakmai-tudományos tevékenységét, oktató- és tudományos kutatói mun-
kájának részletes leírását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– vezetõ oktatói, tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.

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

Az egyetemi docensi kinevezés teljes munkaidõben történõ foglalkoztatást jelent és határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatokat a kar dékánjának kell benyújtani 5 példányban. A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ
30 napon belül történik.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatala ad: Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Kar, 2100 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 410-005.

Dr. Szabó István s. k.,
egyetemi docens, dékán
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Pályázati felhívások
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Bátaapáti Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7164 Bátaapáti,
Petõfi u. 4.
Tel.: (74) 409-295
Fax: (74) 409-255

Napközi Otthonos
Óvoda
7164 Bátaapáti,
Hûvösvölgy u. 2.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v.,
5 év óvodapedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.,
elõny: óvodavezetés-
ben szerzett vezetõi
gyakorlat (5 év)

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre, 2013. aug. 15-ig
szól.
Csatolandó szgy-t igazoló szakmai
ön, hitelesített om és 1 hónapnál
nem régebbi b., támogató ajánlás,
az esetleges pedagógus-szakvizsga
meglétét igazoló om, vpr., amely ki-
terjed az intézményben bevezetett
pedagógiai program felülvizsgálatá-
ra, a minõségfejlesztés feladatainak
irányítására, szervezésére is.
Pc: körjegyzõ
(1 példányban)
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Kaposvár Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzata
7400 Kaposvár,
Kossuth tér 1.
Tel.: (82) 501-501/746

Arany János Óvoda
óvodavezetõ

Fõiskolai szintû óvo-
dapedagógusi v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.,
elõny: vezetõi gyakor-
lat,
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2008. dec. 16.
A megbízás 2014. aug. 15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ elsõ testületi ülésen,
várhatóan a 2008. novemberi köz-
gyûlésen.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: a polgármesternek címezve,
dr. Kéki Zoltán c. fõjegyzõhöz kell
benyújtani.
A pályázat formai követelménye:
New Roman betûtípus, 12-es betû-
méret, szimpla sorköz, margó 2,5
cm, sorkizárt, oldalak beszámozva.
Az eredeti példányt postai úton
vagy személyesen, csúszósín +
nylonborítóval bekötve, a pályázat
második példányát az eredetivel
megegyezõ tartalommal a
human2@kaposvar.hu elektronikus
címre kell megküldeni.)

Kelemér Község
Önkormányzata
3728 Kelemér,
Tompa M. út 17.
Tel./fax: (48) 435-501

Napközi Otthonos
Óvoda
3728 Kelemér,
Tompa M. út 25.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.,
legalább 5 év óvoda-
pedagógusi munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre, 2013. aug. 14-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
60. nap.
Csatolandó szakmai ön, és szakmai
gyakorlat igazolása is.
Pc: Szala Pál polgármester
(3 példányban)

Szentistván, Négyes,
Tiszabábolna, Tisza-
dorogma, Tiszavalk
önkormányzatok által
létrehozott
Dél-borsodi Napközi
Otthonos Óvoda-fenn-
tartó Társulás

Szentistváni Napközi
Otthonos Óvoda
3418 Szentistván,
Széchenyi út 12/A
Tagintézmény: Napkö-
zi Otthonos Óvoda
Tiszadorogma
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség,
pedagógus-szakvizsga,
5 éves óvodapedagó-
gus-munkakörben el-
töltött szgy.,
elõny: pedagó-
gus-szakvizsga kereté-
ben szerzett
intézményvezetõi
szakképesítés,
5 éves vezetõi gyakor-
lat,
B kategóriás gépjár-
mû-vezetõi jogosít-
vány

ÁEI: 2009. jan. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2014. aug. 15-ig szól.
Pehi: a pályázati eljárást követõ
elsõ együttes képviselõ-testületi
ülés.
Csatolandó szakmai ön, közjegyzõ
által hitelesített om, adatvédelmi
nyilatkozat, és az elõnyt jelentõ té-
nyek igazolására szolgáló doku-
mentumok fénymásolata is.
Pc: Ördög Jakab polgármester
3418 Szentistván,
Széchenyi u. 10.
(írásban, a borítékon fel kell tüntet-
ni: „Óvodavezetõi pályázat”).
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Zsira Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9476 Zsira,
Rákóczi F. u. 8.
Tel.: (99) 543-013
e-mail:
korjegyzo@zsira.hu

Napközi Otthonos
Óvoda
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus szakképesítés,
5 év szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre, 2013. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a benyújtás határidejének le-
jártát követõ 15. nap.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: önkormányzat,
„Óvodavezetõi pályázat” megjelö-
léssel.

Iskolaigazgató és egyéb vezetõ

Budapest Fõváros
Önkormányzata

Koós Károly
Kollégium
1149 Budapest,
Mogyoródi u. 19–21.
igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. vagy szociálpszi-
chológus vagy peda-
gógiai
szakpszichológus vagy
pedagógia szakos vagy
nevelõtanár szakos v.,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: a megjelenéstõl számított
60. nap.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ 30 napon belül.
Csatolandó szakmai ön, az 5 év
szakmai gyakorlatot igazoló doku-
mentum, adatvédelmi nyilatkozat is.
Pc: Budapest Fõváros Önkormány-
zata Fõpolgármesteri Hivatal Köz-
ponti Ügyfélszolgálati Iroda
1052 Budapest,
Bárczy u. 1–3.
(írásban, három azonos szövegû és
mellékletû példányban, zárt boríték-
ban; egy példányt nem kérnek
összefûzni, a borítékra rá kell írni:
„Pályázat”).

Ózd Város Önkor-
mányzata
3600 Ózd,
Városház tér 1.
Tel.: (48) 574-100
Fax: (48) 572-250

Apáczai Csere János
Általános Iskola és
Óvoda
3600 Ózd,
Gál-völgye út 4.
igazgató

Pedagógiai fõiskolai
v., 5 év szgy.,

ÁEI: a pályázat elbírálása után
azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Ózd Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûvelõdési és Sport Ügyosztály

Zsira Község Önkor-
mányzatának
Képviselõ-testülete
9476 Zsira,
Rákóczi F. u. 8.
Tel.: (99) 543-013
E-mail: korjegy-
zo@zsira.hu

Általános Iskola
9476 Zsira,
Fõ u. 37.
igazgató

Felsõfokú szakirányú
v. és 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtás határidejének le-
jártát követõ 15. nap.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: önkormányzat,
„Iskolaigazgatói pályázat” megjelö-
léssel.
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Pályázati felhívások
pedagógus és egyéb álláshelyek 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: oklevél másolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Óvodapedagógus és dajka

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

1. 2. 3. 4.

Zöld Ágacska Óvoda
1191 Budapest,
Berzsenyi u. 6.
Tel.: 282-9842

Óvodapedagógus
(határozott idõre,
elõreláthatólag
2009. júl. 31-ig)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., egészség-
ügyi alkalmasság

ÁEI: azonnal.
Pc: Szegediné Török Tünde
mb. óvodavezetõ

Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda
1083 Budapest,
Szigony u. 18.
Tel.: 313-9848
M: 06 (20) 938-3970

Óvodapedagógus Szakirányú felsõfokú
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
Pc: Matisz Lászlóné
intézményvezetõ
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Gyermeksziget
Montessori Óvoda
Mosolygó Tagóvoda
1039 Budapest,
Kelta u. 8.
Tel.: 243-8427
Tel./fax: 454-7200
E-mail: ziper-o@
kszki.obuda.hu

3 fõ óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú
v., legalább 4 év szgy.,
elõny: fejlesztõpeda-
gógiai v., környezetvé-
delmi képzettség

ÁEI: azonnal.
3 hónap próbaidõ.
Pehi: a benyújtást követõen két hét.
Csatolandó részletes, fényképpel el-
látott szakmai ön is.
Pc: Stefán Mariann
óvodavezetõ

László Gyula Gimná-
zium, Általános Iskola
és Óvoda
1157 Budapest,
Kavicsos köz 6.
Tel.: 417-8805
E-mail: lasz-
logy@t-online.hu

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Túróczyné Ungvári Edit
intézményvezetõ

Budapest XXI. kerü-
let, Csepel
Önkormányzata
Gyermekláncfû Óvoda
1213 Budapest,
Csalitos u. 22–26.
Tel.: 427-0703

Óvodapedagógus Felsõfokú, ill. fõisko-
lai óvodapedagógusi
v.

ÁEI: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
Pc: Barna Mária óvodavezetõ

Hétszínvirág Óvoda
1182 Budapest,
Halomi út 113/A
Tel.: 290-9622
Fax: 297-3971
E-mail: hetszinvi-
rag_ovoda@enter-
net.hu

2 fõ óvodapedagógus
(1 fõ határozatlan,
1 fõ határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai
szintû v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Császár Lászlóné óvodavezetõ

Terézvárosi Önkor-
mányzat Óvodája
Játékvár
1062 Budapest,
Lendvay u. 24.
Tel.: 353-1605

Óvodapedagógus
(határozott idejû kine-
vezés, helyettesítési
idõre)

Fõiskolai óvodapeda-
gógus v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Balogh Bálintné óvodavezetõ

Vackor Óvoda
Kindergarten Vackor
1188 Budapest,
Csolt u. 4.
Tel.: 295-5073
Fax: 297-5123
E-mail: csoltovi@en-
ternet.hu

Német nemzetiségi
óvodapedagógus

Óvodapedagógusi fõ-
iskolai v., német nem-
zetiségi

ÁEI: azonnal.
Pc: Szõnyiné Guth Irén
óvodavezetõ
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Weöres Sándor Óvoda
2336 Dunavarsány,
Árpád u. 14.
Tel./fax: (24) 472-464
E-mail: bobitao-
vi@gmail.com

Óvodapedagógus
(váltott mûszakban,
40 órás)

Felsõfokú óvodapeda-
gógiai v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól,
három hónap próbaidõ kikötésével.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Baráti Ildikó óvodavezetõ

Erzsébet királyné
Óvoda
2500 Esztergom,
Erzsébet királyné út 43.
Tel./fax: (33) 413-326

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.

Szentgyörgymezei
Óvoda
2500 Esztergom,
Rényi Rezsõ u. 2/A
Tel./fax: (33) 411-026
M: 06 (20) 262-5474
E-mail: szentgyorgy-
mezeio@invitel.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú, illetve
fõiskolai óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. aug. 30-ig szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Ispánné Péter Julianna
óvodavezetõ

Honvéd Utcai Óvoda
2500 Esztergom,
Honvéd u. 15–25.
Tel./fax: (33) 413-964

3 fõ óvodapedagógus
(határozott idõre, gye-
sen, gyeden lévõ kol-
léga helyettesítésére)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
A kinevezés 2009. júl. 31-ig szól.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Müllner Vilmosné óvodavezetõ

Napsugár Mûvészeti
Óvoda
5083 Kengyel,
Áchim András út 12.
Tel.: (56) 583-412
E-mail: kengyel.ovo-
da@dunaweb.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: 2008. okt. 20.
Pc: Kozák Ferencné óvodavezetõ

Komló Város
Önkormányzat
Tompa Mihály
Utcai Óvoda
7300 Komló,
Tompa M. u. 2/1.
Tel.: (72) 481-305
Fax: (72) 581-280
E-mail: tompa-
ovi@hu.inter.net

Német nemzetiségi
óvodapedagógus

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi dip-
loma

ÁEI: azonnal.
p: nemzetiségi + nyelvpótlék
Pc: Kovácsné Makarész Lívia
óvodavezetõ
(írásban)

Kormos István Óvoda
9154 Mosonszent-
miklós,
Zrínyi u. 6.
Tel./fax: (96) 360-355
E-mail: ovoda@mo-
sonszentmiklos.hu

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
8 munkanapon belül.
Pc: Nitsch Ilona óvodavezetõ
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Napsugár Óvoda
8060 Mór,
Cserhát u. 35.
Tel./fax: (22) 407-326
E-mail:
napsovi@mor.hu

Óvodapedagógus
(határozott idejû,
elõreláthatólag
2009. máj. 31-ig)

Fõiskola, óvodapeda-
gógus szakképesítés,
elõny: mûvészeti, ne-
velési, óvodai program
ismerete és gyakorlata

ÁEI: azonnal.
Pehi: 2008. aug. 29.
A pályázati határidõig benyújtott
pályázatok elbírálása az óvodaveze-
tés, ill. nevelõtestülettel való talál-
kozás után történik. A pályázók
értesítésérõl az óvodavezetõ gon-
doskodik.
f: Bencze Györgyné
M: 06 (20) 369-4261
Pc: óvoda címén
(postai úton, a borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosítószámot:
72/II/2008., valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus)

Napközi Otthonos
Óvoda
6782 Mórahalom,
Egyenlõség u. 19.
Tel.: (62) 281-023
M: 06 (70) 312-3088
E-mail: ovoda@mora-
halom.hu

Óvodapedagógus
(a megbízás határozott
idejû, 1 év)

Óvodapedagógusi v. ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.

Sopronkövesdi Általá-
nos Iskola és Óvoda
9483 Sopronkövesd,
Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (99) 536-016
E-mail: igazgato@al-
tisk-skovesd.sulinet.hu

4 fõ Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
3 hónap próbaidõ
Pehi: a benyújtási határidõ lejártától
számított 15. nap
Pc: Szõke Katalin mb. igazgató
Tel.: (99) 536-016

Zselici Intézményi
Társulás Tagiskolája

Zselici Intézményi
Társulás Tagóvodája
7925 Somogyhárságy,
Kishárságy u. 35.
óvodapedagógus

Felsõfokú német nem-
zetiségi óvodapedagó-
gusi v. vagy felsõfokú
óvodapedagógusi v. és
középfokú német
nyelvvizsga

ÁEI: azonnal.
Pc: Szili Ferenc
tagintézmény-vezetõ
7925 Somogyhárságy,
Rákóczi u. 60.

Általános Iskola
és Óvoda
5091 Tószeg,
Rákóczi út 30.
Tel.: (56) 586-459

Vezseny,
Kossuth L. u. 1–3.
óvónõ
(határozott idõre),

napközi otthon –
konyhalány
(határozott idõre)

Fõiskolai v.,

szakmunkás v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártát
követõ 15. nap.
Pc: Varga Józsefné igazgató

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártát
követõ 15. nap.
Pc: Varga Józsefné igazgató
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Adony Város
Önkormányzat
Hóvirág Óvoda
2457 Adony,
Rákóczi út 26.

Dajka Elõny: szakirányú v. ÁEI: 2008. okt. 20.
Pehi: 2008. okt. 1.
Csatolandó az eddigi munkaviszo-
nyairól, szakmai gyakorlatról szóló
igazolások.
Pc: Szabó Ferencné óvodavezetõ

Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda
1083 Budapest,
Szigony u. 18.
Tel.: 313-9848
M: 06 (20) 938-3970

Dajka Dajkaképzõ + gyakor-
lat

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Matisz Lászlóné
intézményvezetõ

Budapest XXI. kerü-
let, Csepel
Önkormányzata
Gyermekláncfû Óvoda
1213 Budapest,
Csalitos u. 22–26.
Tel.: 427-0703

Dajka Dajka szakképzettség ÁEI: a pályázat elbírálását követõen
azonnal.
Pc: Barna Mária óvodavezetõ

Karinthy Frigyes Álta-
lános Mûvelõdési
Központ Napközi
Otthonos Óvoda
1048 Budapest,
Hajló u. 2–8.
Tel.: 380-6188/17,
Fax: 380-6218
E-mail: ovoda@ka-
rinthyamk.sulinet.hu

Dajka Dajka v.
Elõny: érettségi bizo-
nyítvány

ÁEI: azonnal.
Pc: Kurucz Gyuláné
intézményegység-vezetõ

Mozgolóda Óvoda
1119 Budapest,
Lecke u. 15–19.

Dajka ÁEI: azonnal.
Pbhi: 2008. aug. 28.
Pehi: 2008. aug. 29.
Csatolandó munkaviszonyt igazoló
okiratok.

Napközi Otthonos
Óvoda
6782 Mórahalom,
Egyenlõség u. 19.
Tel.: (62) 281-023
M: 06 (70) 312-3088
E-mail: ovoda@mora-
halom.hu

Dajka
(1 év határozott idõre)
(gondozási, takarítási
teendõk ellátására)

Elõny: dajka v., szak-
mai tapasztalat

ÁEI: azonnal.

Aréna Óvoda
9700 Szombathely,
Aréna u. 8/B

Dajka Dajka szakképzettség ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Kendik Ferencné óvodavezetõ
(papír alapon, 1 példányban, postai
úton)
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Chernel István Általá-
nos Iskola, Gimná-
zium és Kollégium és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
2484 Agárd,
Iskola u. 2.
Tel.: (22) 579-018
E-mail: chernel@cher-
nel-agard.sulinet.hu

Matematika,
számítástechnika sza-
kos általános iskolai
tanár
(+ fizika szak elõny)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
3. nap.
f: Tel./fax: (22) 579-019
Pc: Csordásné Bölcsics Márta
igazgató

Csolnok és Környéke
Körzeti Általános
Iskola Cser Simon
Tagiskola
2529 Annavölgy,
Fõ u. 24.
Tel.: (33) 508-560
Fax: (33) 508-561

Magyar–történelem,
német–történelem
vagy történelem–bár-
mely szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtás határidejétõl szá-
mított 15. nap.
Jelentkezés személyesen vagy tele-
fonon Monos Józsefné tagintéz-
mény-vezetõnél
Tel.: (33) 450-485

Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8184 Balatonfûzfõ,
Irinyi u. 2.

Gitár szakos tanár Felsõfokú szakirányú
pedagógus-szakképe-
sítés

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõtõl szá-
mított 10 napon belül.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Bandiné Liszt Amália igazgató
lisztami@freemail.hu,
irinyi@irinyi-bfuzfo.sulinet.hu
f.: tel.: (88) 586-190,
06 (20) 221-9811

Jankay Tibor Két Taní-
tási Nyelvû Általános
Iskola és Diákotthon
5600 Békéscsaba,
Thurzó u. 33.
Tel.: (66) 322-621
Fax: (66) 327-792
E-mail: kilencesisko-
la@mailglobonet.hu

Tanító
(határozott idejû),
angol–bármely szakos
tanár
(határozott idejû)

Tanítóképzõ fõiskolai
v.
Elõny: fejlesztõpeda-
gógus v., tanárképzõ
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.

Eötvös József
Általános Iskola
1191 Budapest,
Eötvös u. 13.
Tel.: 280-5252,
357-0077

Angol–bármely
(határozott idõre),

magyar–történelem
szakos tanár
(határozott idõre),

reál végzettségû tanár
(határozott idõre),
(a dolgozók esti isko-
lájának 5–8. évfolya-
mán a reál tárgyak
oktatására)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
szf., étkh.
Pc: Végh Judit igazgató
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Zugligeti Középiskolai
Leánykollégium
1121 Budapest,
Zugligeti út 73.
Tel./fax: 200-5338
E-mail: z_leanykolle-
gium@freemail. hu

Könyvtári informati-
ka/informatika–angol
vagy
fizika–biológia/kémia
szakos tanár
(lehet részmunkaidõs
is) – rendszeres délutá-
ni és esti órákban vég-
zett munka

Egyetemi szakirányú
tanári v., elõny: angol
v., francia középfokú
nyelvvizsga, nevelõ-
tanári gyakorlat

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton vagy
e-mailben kell benyújtani.

Erzsébet Királyné
Szolgáltató és Keres-
kedelmi Szakközép- és
Szakiskola
1203 Budapest,
Kossuth L. u. 35.
Tel.: 285-7789
Fax: 283-0203/117

2 fõ fõállású
angoltanár,

informatikatanár
(félállás),
biológia–kémia szakos
tanár
(félállás),
rajz és vizuális kultúra
szakos tanár
(félállás),
valamint
fodrász szakoktatók

ÁEI: azonnal.
Pc: info@sisy.hu

Egressy Gábor Kéttan-
nyelvû Mûszaki
Szakközépiskola
1149 Budapest,
Egressy út 71.
Tel.: 220-8186
E-mail: konig@egres-
sy-bp.sulinet.hu

Matematika–fizika,

matematika–bármely,

informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön e-mailben
Pc: Kõnig Sándor igazgató

Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat
Általános Iskola
1039 Budapest,
Medgyessy Ferenc u.
2–4.
Tel./fax: 388-4399
E-mail: medgyessy-a
@kszki.obuda.hu

Tanító–fejlesztõpeda-
gógus

Felsõfokú tanítói és
fejlesztõpedagógus
iskolai v.,

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
4 hónapos próbaidõ.
Csatolandó fényképes
szakmai ön is.
Pc: Sípos Józsefné igazgató
(postai úton)

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

Magyar–angol szakos
tanár
(helyettesítésre a
2008/2009-es tanévre)

ÁEI: azonnal.
Pc: iskola
(írásban)
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Fõvárosi Önkormány-
zat Közgazdasági
Szakközépiskola
1106 Budapest,
Gyakorló u. 21–23.
Tel.: 262-9222
E-mail: vbagi@köz-
gazd-bp.sulinet.hu

Közgazdaságtan tanár
(elméleti gazdaság-
tan–üzleti gazdaság-
tan),
angolnyelv-tanár,
magyar nyelv és iroda-
lom–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Vasné Botár Ágnes igazgató

Csillaghegyi Általános
Iskola
1038 Budapest,
Dózsa György u. 42.
Tel./fax: 388-6651,
368-0082
E-mail: csillag-a
@kszki.obuda.hu

Informatika szakos
tanár
(félállás)

Fõiskolai v.
Elõny: nem szakrend-
szerû oktatásra szóló
képzettség

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõ 15 napon
belül
Pc: Kurilla Györgyi igazgató
(jelentkezés telefonon vagy elektro-
nikus úton)

Ladányi Mihály
Általános Iskola
2713 Csemõ,
Szent István út 32–34.
Tel.: (53) 392-007,
(53) 392-044
E-mail: iskola@lada-
nyi-csemo.sulinet.hu

Angol szakos tanár Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Baross Gábor
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
Tel.: (52) 471-798
Fax: (52) 534-207

Angol–bármely
(határozott idõre),
informatika–bármely
szakos tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v. ÁEI: azonnal
Pc-f: Mátyás Tibor igazgató
Tel.: (52) 471-811
(írásban)

Könnyûipari
Szakközép- és Szakis-
kola
4027 Debrecen,
Sétakert u. 1–3.
Tel./fax: (52) 503-831
Tel.: (52) 503-833
E-mail: igazga-
to@konnyuip-debr.su-
linet.hu

Ének–angol szakos
középiskolai tanár,

Ének szakos fõiskolai
és az angol tantárgy
esetében egyetemi
szintû v., 3-5 év szgy.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
f: Ádámné Koós Erzsébet
Tel.: 06 (30) 367-4078
Pc: iskola (postai úton)

angol–magyar–törté-
nelem szakos közép-
iskolai tanár
(határozott idõre)

egyetemi v.
3–5 év szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
f: Ádámné Koós Erzsébet
Tel.: 06 (30) 367-4078
Pc: iskola (postai úton)
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Sándor Frigyes Zene-
iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla u. 6/A
Tel./fax: (25) 412-520
E-mail: duzenisk@in-
vitel.hu

Hegedûtanár
(félállás),

jazz-zongora tanár
(részmunkaidõs)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
f: Balogh Zoltán András igazgató
Tel.: (25) 522-711

Bárczay Gábor
Általános Iskola
3847 Felsõdobsza,
Petõfi út 39.

Matematika–fizika
vagy
matematika–kémia
szakos általános
iskolai tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
tp.
Pc: Csoltó Lajos igazgató

Gróf Batthyány Lajos
Alapítványi
Szakközépiskola
és Szakiskola
3000 Hatvan,
Tanács út 9.
Tel.: (37) 540-186
Fax: (37) 540-187

Közgazdász tanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Deme Edina igazgató
(írásban)

Damjanich János
Szakközépiskola,
Szakiskola
és Kollégium
3000 Hatvan,
Vécsey u. 2/A
E-mail: diszi@diszi.hu

Asztalos szakoktató Fõiskolai v. f: Tel.: (37) 342-844
Pc: iskola
(írásban)

Belvárosi Óvoda és
Általános Iskola
Zrínyi Ilona
Általános Iskolája
6000 Kecskemét,
Katona József tér 14.
Tel.: (76) 508-495
Fax: (76) 326-149
E-mail: zrinyiilona
@freemail.hu

Angol–ének szakos
tanár

Fõiskolai v.
Elõny: népzene szak

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Szabó Antal igazgató

Dózsa György Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium
6120 Kiskunmajsa,
Kálvária u. 6.
Tel./fax: (77) 481-447

Biológia szakos
középiskolai tanár
(határozott idejû, heti
20 órás munkaidõben)

Felsõfokú iskola v.,
magyar állampolgár-
ság

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig tart.
Pc. iskola (személyesen vagy postai
úton)
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Fekete István Általá-
nos és Mûvészeti
Alapiskola, Napközi
Otthonos Óvoda
8681 Látrány,
Szabadság u. 11.
Tel./fax: (85) 327-195

Tanító Testnevelés mûveltsé-
gi terület, számító-
gépes ismeret

ÁEI: azonnal.
Pc: csak elektronikus levélben: is-
kolalatrany@mailbox.hu

Magyarbánhegyes–
Nagykamarás Általá-
nos Iskola és Óvoda
5667 Magyarbán-
hegyes,
Kossuth u. 58.
Tagintézmény: Arany
János Általános Iskola
5751 Nagykamarás,
Ady u. 1.

Történelem–magyar
szakos tanár

Szakirányú felsõfokú
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a közzétételtõl számított
60. nap.
Csatolandó szakmai ön is.
tp., étkh., igény szerint szl.
f: Tel.: (68) 436-044
Pc: Kalmár Mihály ÁMK igazgató
székhely intézménybe
(1 példányban, zárt borítékban)

Mátray Gábor
Általános Iskola
2760 Nagykáta,
Jászberényi u. 76.
Tel.: (29) 440-102

Kémia–matematika
szakos tanár
(határozott idõre, vár-
ható idõtartam: 2 év),

magyar–angol szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: nem szakrend-
szerû oktatáshoz meg-
felelõ képesítés

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül.
Pc: Kármánné Deák Ágnes igazgató

Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
Weiner Leó Zeneiskola
2750 Nagykõrös,
Patay u. 19.
Tel.: (53) 550-120

Fuvola szakos tanár
(félállás),

zongora–szolfézs
szakos tanár,

Fõiskolai v., ÁEI: azonnal.
étkh.
Pc: Barna Elekné igazgató

gazdasági vezetõ államháztartási fõisko-
la szakirányú v., 5 év
szgy.

ÁEI: 2009. jan. 1.
étkh.
Pc: Barna Elekné igazgató

Nagytarcsai Mûvészeti
Iskola Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.
Tel.: (28) 546-616
Fax: (28) 546-615

Szolfézs szakos tanár
(részmunkaidõ, heti
12 órás)
Lényeges feladatok:
szolfézsoktatás heti
12–16 órában, gyer-
meklétszámtól
függõen

Szakirányú fõiskolai
v., szolfézsoktatásban
legalább 3–5 év szgy.

ÁEI: azonnal.
4 hónap próbaidõ.
Pehi: a benyújtást követõen azonnal.
Csatolandó kézzel írott ön is.
f: Nitkulinecz Zsanett
Tel.: 06 (70) 387-4581
Pc: iskola címén
(postai úton, a borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosítószámot, valamint
a munkakör megnevezését: szolfézs
szakos tanár, vagy elektronikus
úton Wölbling Eszter részére a ze-
neiskola@gmail.com e-mail címen
keresztül.)

22. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2525



1. 2. 3. 4.

jazzgitár tanár
(részmunkaidõ, heti
12 órás)

Felsõfokú iskolai v.,
fõiskola, jazzgitár
tanári képesítés,
IV. éves fõiskolai hall-
gató jelentkezését is
várják.

ÁEI: azonnal.
4 hónap próbaidõ.
Pehi: a benyújtást követõen azonnal.
Csatolandó kézzel írott ön, om vagy
leckekönyvi igazolás az elsõ 3 év
elvégzésérõl.
f: Nitkulinecz Zsanett
Tel.: 06 (70) 387-4581
Pc: iskola címén
(postai úton, a borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosítószámot, valamint
a munkakör megnevezését: jazzgi-
tár tanár, vagy elektronikus úton
Wölbling Eszter részére a zeneisko-
la@gmail.com e-mail címen keresz-
tül.)

Váci Mihály Általános
Iskola és Óvoda
4544 Nyírkarász,
Fõ út 67.
Tel.: (45) 495-010

Váci Mihály Általános
Iskola és Óvoda
Tagiskola Laskod
angol–ének vagy
angol–rajz szakos álta-
lános iskolai tanár

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Dienes János intézményvezetõ

Körzeti Általános
Iskola
8556 Pápateszér,
Ady u. 3.
Tel.: (89) 352-018
E-mail: iskola@rlan.hu

Napközis tanító
(határozott idõre)

Fõiskola v. ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.
étkh., munkaruha
Pc: Léhner Ilona igazgató

Ciszterci Nevelési
Központ Ciszterci
Szent Margit Óvoda,
Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
és Kollégium
7621 Pécs,
Apáca u. 23.
Tel.: (72) 511-243
Fax: (72) 315-786
E-mail: ciszterci.nk
@gmail.com

Alapfokú mûvészetok-
tatási intézménybe
gitártanár

Dózsa György Általá-
nos Iskola
2080 Pilisjászfalu,
Bécsi út 33.
Tel./fax: (26) 375-168
E-mail: dozsagyi-
si@freemail.hu

Számítástechnika–fizi-
ka–kémia bármely
szakpárosítás,

angolnyelv-tanár

ÁEI: azonnal.
Csatolandó részletes szakmai ön is.
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Vásárhelyi Pál
Általános Iskola
4090 Polgár,
Zólyom út 14.
Tel.: (52) 391-440
Fax: (52) 392-090

Magyar–történelem,
angol–bármely szakos
általános iskolai tanár,

Fõiskolai v., ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.
Pedagógus házaspár jelentkezése
esetén szl.
Pc: dr. Faragóné Béres Edit mb.
igazgató

pszichológus egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: dr. Faragóné Béres Edit mb.
igazgató

Vásárhelyi Pál
Általános Iskola
4090 Polgár,
Móricz Zs. út 3–5.

Tanító, gyógypedagó-
gus vagy fejlesztõpe-
dagógus, logopédus

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.
szl.,
Pc: dr. Faragóné Béres Edit mb.
igazgató

Általános Iskola és
Óvoda
4565 Pusztadobos,
Petõfi u. 48.

Általános iskolai tanár
(1 év határozott idõre)
Lényeges feladat: ta-
nulószoba vezetése,

általános iskolai tanár
(1 év határozott idõre)

Fõiskolai v.,
felhasználói szintû in-
ternetes alkalmazások,
B kategóriás jogosít-
vány, magyar állam-
polgárság.
Elõny: fejlesztõpeda-
gógusi v.

matematika–ének–rajz
szakos fõiskolai v.,
felhasználói szintû in-
ternetes alkalmazások,
B kategóriás jogosít-
vány, magyar állam-
polgárság.
Elõny: fejlesztõpeda-
gógusi v.,

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Személyes meghallgatás alapján
igazgatói döntés.
Pc: iskola címén
(postai úton, a borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosítószámot:
SZI/R/4411/2/2008., valamint a
munkakör megnevezését: általános
iskolai tanár)

tanító
(1 év határozott idõre)
Lényeges feladat: nap-
közis csoport vezetése

fõiskolai v., felhaszná-
lói szintû internetes al-
kalmazások,
B kategóriás
jogosítvány, magyar
állampolgárság

Jámbor Vilmos
Általános Iskola
3245 Recsk,
Kossuth út 142.
Tel./fax: (36) 478-337

Magyar–angol szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.
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Sajószentpéteri Köz-
ponti Általános Iskola
3770 Sajószentpéter,
Kossuth út 195.
Tel.: (48) 521-089
E-mail: info@kozpon-
ti-iskola.hu

Német nyelv–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.

Vak Bottyán János
Általános Iskola
8600 Siófok,
Március 15. park 2.
Tel.: (84) 311-309
Fax: (84) 510-904
E-mail: iroda@vak-
bottyan-siofok.suli-
net.hu

Földrajz–rajz szakos
tanár

ÁEI: azonnal.
f: Démuth Pál igazgató
Tel.: 06 (30) 235-4751

Somogyszob Községi
Önkormányzat
Általános Iskola és
Napközi Otthonos
Óvodája
7563 Somogyszob,
Kossuth u. 18.

Napközis nevelõ Tanítói, tanári v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Ujvári Tomor igazgató

Sopronkövesdi Általá-
nos Iskola és Óvoda
9483 Sopronkövesd,
Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (99) 536-016
E-mail: igazgato@al-
tisk-skovesd.sulinet.hu

4 fõ tanítónõ,

fejlesztõpedagógus,

angol szakos tanító,

történelem, német, an-
gol, magyar, rajz, bio-
lógia, ének, technika,
informatika, matemati-
ka, fizika, kémia, test-
nevelés, földrajz
szakos tanárok (a fel-
sorolt szakok bármi-
lyen párosításban)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
3 hónap próbaidõ.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártától
számított 15. nap.
Pc: Szõke Katalin mb. igazgató
Tel.: (99) 536-016

Gedói Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6723 Szeged,
József Attila sgt. 116.
Tel.: (62) 540-046
Fax: (62) 540-047
E-mail: gedoi.isko-
la@int.ritek.hu

Testnevelés–bármely
szakos tanár
(részfoglalkozású)

Tanárképzõ fõiskolai
v.

ÁEI: azonnal.
A pályázat elbírálója: dr. Kissné
Szamosközi Brigitta igazgató
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Kiss Ferenc Erdészeti
Szakközépiskola
6721 Szeged,
József Attila sgt. 26.
Tel.: (62) 548-930
Fax: (62) 425-995

4 órás könyvtáros
tanár

Egyetemi v., könyvtá-
ros asszisztens szakké-
pesítés, tanári diploma

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.

Szendrõ Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3752 Szendrõ,
Petõfi tér 1–3.
Tel./fax: (48) 560-531

Trombita szakos tanár
(félállás),

ütõ szakos tanár
(félállás),

néptánc szakos tanár
(félállás)

Szakirányú fõiskola
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Kovácsné Kurucsó Ilona intéz-
ményvezetõ

Ujhelyi Imre
Mezõgazdasági
és Közgazdasági
Szakközépiskola
és Kollégium
7940 Szentlõrinc,
Erzsébet u. 1.
Tel.: (73) 570-107
Tel./fax: (73) 371-035

2 fõ agrármérnök
tanár,

angol szakos tanár,

közgazdász tanár,

matematika szakos
tanár
(gyeden lévõ helyette-
sítésére),

magyar szakos tanár
(gyeden lévõ helyette-
sítésére)

Egyetemi v., ÁEI: azonnal.
Pc: iskola

Bocskai István
Gimnázium,
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

Matematika–kémia
szakos középiskolai
tanár,

közgazdász tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: dr. Gál András igazgató

Zrínyi Ilona
Általános Iskola
9700 Szombathely,
Zrínyi u. 10.
Tel./fax: (94) 312-343

Magyar–német szakos
tanár
(határozott idõre,
helyettesítésre)

Fõiskolai v. Pc: Nagy Attila igazgató
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Zeneiskola–Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8660 Tab,
Óvoda u. 4.
Tel.: (84) 525-230

Klarinéttanár,
fuvolatanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Suba Arzén igazgató
Tel.: 06 (20) 927-7158
E-mail: subaarzen@gmail.com

Általános Iskola és
Óvoda
5091 Tószeg,
Rákóczi út 30.
Tel.: (56) 586-459

Angolnyelv-tanár
(határozott idõre, rész-
munkaidõs, a rész-
munkaidõ tartama:
28 óra),

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártát
követõ 15. nap
Pc: Varga Józsefné igazgató

Lisznyay Szabó Gábor
Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2112 Veresegyháza,
Nap u. 14.
Tel./fax: (28) 387-210
E-mail: lisznyay-
zi@invitel.hu

Mélyrézfúvós szakos
tanár
(részmunkaidõs, hatá-
rozott idõre),

Vácduka, Vácrátót ki-
helyezett tagozat: zon-
gora szakos tanár
(részmunkaidõs, hatá-
rozott idõre)

Mûvészeti ágnak meg-
felelõ szakirányú v.

ÁEI: azonnal.

Kodolányi János
Általános Iskola,
Szakiskola és Óvoda
7838 Vajszló,
Iskola u. 1.
Tel./fax: (73) 485-091
E-mail: matovzi-
ta@gmail.com

Napközis nevelõ–bár-
mely szak,

ének–bármely szakos
tanár

ÁEI: azonnal.
f: az iskola igazgatóságán
Tel.: (73) 585-006

Kossuth Lajos
Általános Iskola
8200 Veszprém,
Budapest u. 11.
Tel./fax: (88) 427-700
Mobil: 06 (20)
519-0306
E-mail: kossuth@kos-
suth-iskola.hu

Informatika,

angol szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc: Cz. Nagyné Bándi Klára
igazgató

Jendrassik–Venesz
Szakközépiskola és
Szakiskola
9200 Veszprém,
Március 15. u. 5.
Tel.: (88) 426-866
Fax: (88) 567-430

Vendéglátós (pincér)
szakoktató

Szakoktatói v. ÁEI: azonnal.
Pc: Szelényi Géza igazgató
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Pálóczi Horváth Ádám
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
8900 Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 2/A
Tel./fax: (92) 596-375
E-mail: paloczi@zeg-
zene.sulinet.hu

Gordonkatanár Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.

ÁEI: 2008. dec. 1.
Pc: Gyõrffyné Könczöl Tímea
igazgató
Tel./fax: (92) 569-275

Egyéb állások

Szent Miklós Általá-
nos Iskola, Diákotthon
és Gyermekotthon
1035 Budapest,
Miklós tér 5.
Tel.: 453-4800,
453-4820
Tel./fax: 388-9538

Gyógypedagógus
(pályakezdõ is lehet)

Gyógypedagógusi
szakképesítés, a pályá-
zó feleljen meg
az intézmény követel-
ményrendszerében
elõírt, a pályázott
munkakör betöltéséhez
szükséges további fel-
tételeknek,
magyar állampolgár-
ság

ÁEI: azonnal
Pehi: a pályázat beadását követõen
azonnal
A pályázat eredményérõl a pályá-
zók az elbírálást követõen azonnal
értesítést kapnak.
Csatolandó szakmai ön, szakirányú
végzettséget tanúsító hiteles om és
adatvédelmi nyilatkozat is.
f: az intézmény személyügyi elõ-
adójától kérhetõ
Tel.: 453-4828
Pc: Marton Tiborné igazgató (zárt
borítékban, a borítékon fel kell tün-
tetni „Pályázat gyógypedagó-
gus-munkakör betöltésére”)

5 fõ gyermekfelügyelõ gyógypedagógiai
asszisztens, gyermek-
és ifjúsági felügyelõ
vagy szociális asszisz-
tens szakképesítés, a
pályázó feleljen meg
az intézmény követel-
ményrendszerében
elõírt, a pályázott
munkakör betöltéséhez
szükséges további fel-
tételeknek

ÁEI: azonnal
Pehi: a pályázat beadását követõen
azonnal.
A pályázat eredményérõl a pályá-
zók az elbírálást követõen azonnal
értesítést kapnak.
Csatolandó szakirányú végzettséget
tanúsító hiteles om és adatvédelmi
nyilatkozat is.
f: az intézmény személyügyi elõ-
adójától kérhetõ
Tel.: 453-4828
Pc: Marton Tiborné igazgató (zárt
borítékban, a borítékon fel kell tün-
tetni „Pályázat gyermekfelügyelõ
munkakör betöltésére”)
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pszichológus
(pályakezdõ is lehet)

szakirányú egyetemi
v., a pályázó feleljen
meg az intézmény kö-
vetelményrendszeré-
ben elõírt, a pályázott
munkakör betöltéséhez
szükséges további fel-
tételeknek

ÁEI: azonnal
Pehi: a pályázat beadását követõen
azonnal.
A pályázat eredményérõl a pályá-
zók az elbírálást követõen azonnal
értesítést kapnak.
Csatolandó szakmai ön, szakirányú
végzettséget tanúsító hiteles om és
adatvédelmi nyilatkozat is.
f: az intézmény személyügyi elõ-
adójától kérhetõ
Tel.: 453-4828
Pc: Marton Tiborné igazgató (zárt
borítékban, a borítékon fel kell tün-
tetni „Pályázat pszichológusi mun-
kakör betöltésére”)

kézbesítõ 8 általános v., a pályá-
zó feleljen meg
az intézmény követel-
ményrendszerében
elõírt, a pályázott
munkakör betöltéséhez
szükséges további fel-
tételeknek

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat beadását követõen
azonnal.
A pályázat eredményérõl a pályá-
zók az elbírálást követõen azonnal
értesítést kapnak.
Csatolandó adatvédelmi nyilatkozat
is.
f: az intézmény személyügyi elõ-
adójától kérhetõ
Tel.: 453-4828
Pc: Marton Tiborné igazgató (zárt
borítékban, a borítékon fel kell tün-
tetni „Pályázat kézbesítõi munkakör
betöltésére”)

Bácsalmás Kistérségi
Többcélú Társulás
Általános Iskolájának
Vörösmarty Mihály
Általános Iskolája
6430 Bácsalmás,
Szent János u. 26.
Tel./fax: (79) 341-220
E-mail: voros-
marty@freemail.suli-
net.hu

Gyógypedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
étkh.

Göllesz Viktor Óvoda,
Általános Iskola, Elõ-
készítõ Szakiskola és
Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani
Intézmény

Logopédus, szurdolo-
gopédus, utazótanári
állás

Szakirányú egyetemi,
illetve fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
5. nap.
f: Szabó Ágnes
Tel.: 06 (20) 940-7881
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1164 Budapest,
Szabadföld út 7.
Tel.: 400-0503
Fax: 400-0348

Pc: Nagypál Sándorné általános
igazgatóhelyettes
Tel.: 06 (20) 940-7959
(postai úton vagy e-mailben)
e-mail: iskola@server.
cinkota16.finet.hu

Józsefvárosi Nevelési
Tanácsadó
1081 Budapest,
Köztársaság tér 4.
Tel./fax: 303-9598
e-mail: nevtan8@chel-
lo.hu

Logopédus,

gyógypedagógus,

iskolapszichológus,

pszichológus

gyógypedagógus v.,

pszichológus v.,

pszichológus, lehetõ-
ség szerint klinikai
szakpszichológus

ÁEI: azonnal.
Pc.: dr. Ács Katalin vezetõ

Gyengénlátók Általá-
nos Iskolája Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmé-
nye és Diákotthona
1147 Budapest,
Miskolci u. 77.
Tel./fax: 468-2790,
252-9015
E-mail: igazgato-
sag@gyengenlatok.hu

Gyermekfelügyelõ
Munkarend: váltott
mûszak, gyógypeda-
gógiai asszisztens

érettségi,

pedagógiai vagy
gyógypedagógiai
asszisztens v.

Pehi: a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül.
Pc: intézmény
(írásban)

Ladányi Mihály
Általános Iskola
2713 Csemõ,
Szent István út 32–34.
Tel.: (53) 392-007,
(53) 392-044
E-mail: iskola@lada-
nyi-csemo.sulinet.hu

Gyógypedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Dr. Molnár István
Óvoda, Általános és
Speciális Szakiskola,
Kollégium és
Gyermekotthon
4220 Hajdúböször-
mény,
Radnóti Miklós u. 5.
Tel.: (52) 561-847
Fax: (52) 561-850

2 fõ gyógypedagógiai
asszisztens
(1 év határozott idõre),

2 fõ gyógypedagógiai
asszisztens,

gyógypedagógus
határozott idõre
(a munkavégzés helye
az autista tagozaton
Debrecenben),

ápoló
(kollégium)

Szakirányú felsõfokú
szakképesítés,
3–5 éves szakmai
tapasztalat, munka-
alkalmassági vizsgálat,

szakirányú fõiskolai
v., 3–5 év szgy., mun-
ka-alkalmassági vizs-
gálat,

szakirányú középfokú
v., 3–5 éves szgy.

Pehi. a benyújtást követõen azon-
nal.

ÁEI: azonnal.
Pehi. a benyújtást követõen azon-
nal.
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Mezõkovácsházi
Csanád Vezér Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5800 Mezõkovácsháza,
Tel./fax: (68) 381-366
e-mail: iskola5800@
gmail.com

Gyógypedagógus-oli-
gofrén

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
15 napon belül.
Pc.: Fodor Istvánné igazgató

Vásárhelyi Pál
Általános Iskola
4090 Polgár,
Zólyom út 14.
Tel.: (52) 391-440
Fax: (52) 392-090

Gazdasági vezetõ Szakirányú fõiskolai v.
5 év közoktatási intéz-
ményben szerzett
szgy.

ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: dr. Faragóné Béres Edit mb.
igazgató

Soltvadkert Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6230 Soltvadkert,
Kossuth Lajos u. 6.
Tel.: (78) 480-144
Fax: (78) 482-571
e-mail: jegyzo@solt-
vadkert.net

Egyesített Szociális
Intézmény
6230 Soltvadkert,
Szentháromság u. 1.
intézményvezetõ
Feladatai:
családsegítõ, gyermek-
jóléti szolgáltatás,
szociális étkeztetés,
idõsek nappali intéz-
ményi ellátása terüle-
tén szervezési,
szolgáltatási és gondo-
zási feladatok

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. sz.
melléklete szerinti fel-
sõfokú szakirányú v.,
legalább 5 év felsõfo-
kú végzettséget vagy
felsõfokú szakmai ké-
pesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, illet-
ve a szociális ellátás
területén végzett mun-
kakörben szerzett
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre, 2013. júl. 31-ig
szól.
Csatolandó részletes szakmai ön,
hitelesített om, adatvédelmi nyilat-
kozat, nyilatkozat arról, hogy a
gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8) be-
kezdésében meghatározott kizáró
ok vele szemben nem áll fenn, vala-
mint nyilatkozat arról is, hogy a pá-
lyázata nyilvános ülésen történõ
elbírálásához hozzájárul-e.
ill.: a Kjt., valamint a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 4. számú
melléklete alapján.
A pályázatokat elõkészítõ bizottság
véleményezi és elõterjeszti Soltvad-
kert Város Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete elé.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
60 napon belül, testületi ülésen.
A pályázati eljárás eredményérõl va-
lamennyi pályázót írásban értesítik.
Pc.-f: dr. Viszkók Zoltán jegyzõ
Tel.: (78) 480-969, (78) 480-144
jegyzo@soltvadkert.net e-mail cí-
men.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani, a borítékon fel kell tüntet-
ni „Egységes Szociális Intézmény
intézményvezetõi pályázata”.
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Tóth Erzsébet Óvoda
6080 Szabadszállás,
Honvéd u. 26.

Logopédus Felsõfokú szakirányú
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön, hiteles om
is.
Pc-f: Bugyi Andrásné
intézményvezetõ
Tel.: (76) 558-164
(A borítékra kérik ráírni: „Pályázat
logopédusi állásra”.)

Szerencsi Általános
Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény és Óvoda
3900 Szerencs,
Rákóczi Zs. tér 1.
Tel.: (47) 362-247

Óvodatitkár Középfokú iskolai v.,
felhasználói szintû
Windos, Excel,
Ms Office alkalmazás,
gyakorlott internetes
alkalmazás.
Elõny: hasonló mun-
kakörben szerzett ta-
pasztalat, gyors- és
gépírás tudás

ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: igazgató

Általános Iskola
2766 Tápiószele,
Liliom út 11.
Tel./fax: (53) 581-003

Gyógypedagógus
(logopédus elõnyben)

Szakirányú felsõfokú
képesítés, összevont
osztályban legalább
5 éves szgy.

ÁEI: azonnal.
Tel.: (53) 581-003
étkh., szl.

BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2009

Tájékoztató csomag
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó

települési önkormányzatok számára

Általános tájékoztató
Általános Szerzõdési Feltételek a települési önkormányzatok számára

1. sz. melléklet: Csatlakozási nyilatkozat az Általános Szerzõdési Feltételek elfogadásáról,
valamint az online adatbázis használatáról,

2. sz. melléklet: Ütemterv a települési önkormányzatok számára
3/A és 3/B sz. melléklet: Bírálati lapok

4/A és 4/B sz. melléklet: Összesítõ Lapok
„A” és „B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege

Ajánlott pályázati ûrlap az „A” és a „B” típusú pályázók részére
Tájékoztató az online adatbázis használatáról
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Általános tájékoztató

A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsõoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdeké-
ben a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetõvé kívánja tenni a felsõoktatásban való rész-
vételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobi-
lizálni kíván.

Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójával
kapcsolatos általános információk, a 2009. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolítá-
sának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes téríté-
sekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet).

A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási
rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni.
Ennek megfelelõen az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás
havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszõleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pá-
lyázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendõ ösztöndíj összegét.
[(1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész]

(3) Intézményi támogatás:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a felsõoktatásban már tanuló vagy a továbbiak-
ban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a telepü-
lési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezõ
mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy fõre esõ maxi-
muma a 2008. évi fordulóban 5000 Ft/fõ/hó volt.
(intézményi ösztöndíjrész)

A BURSA HUNGARICA
FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN

VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

Az önkormányzatok számára a felsõoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében való részvé-
tel önkéntes. Az ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozás kizárólag az Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. mel-
lékletét képezõ Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyi-
latkozatot ajánlott küldeményként kell eljuttatni az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igaz-
gatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelõ) részére.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2008. szeptember 30. (postabélyegzõ)

Az önkormányzatnak a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OKM Támogatáskezelõ részére, ha a korábbi
pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent
anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaíté-
lésérõl.
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Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához az
a települési önkormányzat, amelyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008. évi pályázati fordulóban vál-
lalt kötelezettségeik megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül kizárt.

Az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltak szerint a Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt venni kívánó te-
lepülési önkormányzatok az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelõen leg-
késõbb 2008. október 1-jén kiírják a pályázatot a jelenlegi felsõoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsõok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az Általános Szerzõdé-
si Feltételekben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bõvítésére, illetve szûkítésére nincs lehetõség; a
pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához szükséges egyéb feltételeket (pl. igazo-
lások benyújtása), valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szö-
vegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytõl az Általános Szerzõdési Feltételek 6. és 7. paragra-
fusainak figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.

KOORDINÁCIÓ

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kap-
csolatos pénzkezelési feladatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága látja el.

Az OKM Támogatáskezelõ elérhetõsége:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
1244 Budapest, Pf. 920
Tel.: (1) 301-3266; (1) 301-3268
Fax: (1) 301-3220
E-mail: bursa@bursa.hu
Internet: www.bursa.hu

TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért az OKM Támogatáskezelõ a felelõs.

Az ösztöndíjpályázat bankszámlaszáma (OKM Támogatáskezelõ számlaszáma):

10032000-00285128-30000003

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytõl a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy idõben
több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsõoktatási intézményben részesülhet tá-
mogatásban, amellyel elsõként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények
szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár –
két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézmény részérõl kaphat juttatást.

A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
és a 2009. évi Általános Szerzõdési Feltételek alapján

Önkormányzati ösztöndíjrész:
1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára a tá-
mogatott hallgatók öt havi támogatási összegét. Az utalás határidejét az Általános Szerzõdési Feltételek 19. §-a tartal-
mazza.
2. Az OKM Támogatáskezelõ az intézményi weboldalon keresztül nem nyilvános – jelszóval hozzáférhetõ – felületen tá-
jékoztatja a felsõoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról. A felsõ-
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oktatási intézmények ellenõrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az interaktív weboldalon keresztül tájékoztatják az
OKM Támogatáskezelõt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás.
3. Az OKM Támogatáskezelõ a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények) szerint újra-
csoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára.
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése „A” típusú pályázó esetében legkorábban március, „B” tí-
pusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történt átutalást követõ
elsõ ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult hallgatónak.
5. Amennyiben az OKM Támogatáskezelõ utalását követõen kiderül, hogy az utalási listán szereplõ, az intézmény által
korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az ösztöndíj folyósításához szükséges fel-
tételeknek, a felsõoktatási intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethetõ önkormányzati ösz-
töndíjrész összegét 30 napon belül köteles visszautalni az OKM Támogatáskezelõ számára.
6. Az OKM Támogatáskezelõ az adott tanulmányi félév lezárását követõen a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjré-
szeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt,
hogy a jogosulatlanság ellenére – nem Bursa támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már korábban
megítélt támogatást vagy sem.

Intézményi ösztöndíjrész:
A felsõoktatási intézmény a jogosultság ellenõrzését követõen a hallgatói juttatásokkal azonos rendben intézkedik az in-
tézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató bankszámlájára.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2009. évi fordulójának Általános Szerzõdési Feltételei

a települési önkormányzatok számára

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján jelen Általános Szerzõdési Feltételekben a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozó fõvárosi kerületi önkormányzatokra a települési
önkormányzatokra vonatkozó elõírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Fõváros Önkormányzata a me-
gyei önkormányzatokkal megegyezõ módon vesz részt az ösztöndíjpályázatban.

1. § A települési önkormányzat saját maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele, hogy a települési
önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
Az ösztöndíjpályázathoz történõ csatlakozás kizárólag a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. mellékletét képezõ
Csatlakozási nyilatkozat eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot leg-
késõbb 2008. szeptember 30-ig (postabélyegzõ) ajánlott küldeményként kell eljuttatni az OKM Támogatáskezelõ
részére (1244 Budapest, Pf. 920).
A települési önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az OKM Támogatáske-
zelõ részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot.
Nem csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához azok a
települési önkormányzatok, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008. évi pályázati fordulóban vállalt
kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül határozattal kizárt.

2. § A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követõen nem vonhatja vissza.

3. § Az OKM Támogatáskezelõ a www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések” menüpont alatt 2008.
október 10-ig nyilvánosságra hozza a 2009. évi fordulóhoz csatlakozott települések listáját.
Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, úgy Csatlakozási nyilatkozata nem érkezett
meg az OKM Támogatáskezelõ címére, vagy Csatlakozási nyilatkozatát az OKM Támogatáskezelõ nem volt jogosult el-
fogadni a csatlakozási határidõ elmulasztása miatt.
Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg az OKM Támogatáskezelõ címére, de a települési önkor-
mányzat az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy határidõben, a megfelelõ címre
megküldte azt, úgy az OKM Támogatáskezelõ külön kérelem nélkül köteles a Csatlakozási nyilatkozatot elfogadni.

4. § Amennyiben az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására elõírt határidõt elmulasztja, vagy az
ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy Csatlakozási kérelmét határidõben a

2538 OKTATÁSI KÖZLÖNY 22. szám



megfelelõ címre elküldte, indokolt kérelmet terjeszthet elõ az OKM Támogatáskezelõhöz a csatlakozás utólagos
elfogadása iránt. A kérelmet 2008. október 10-ig (postabélyegzõ) lehet elõterjeszteni.
Az önkormányzat a kérelem elõterjesztésével egyidejûleg az eredeti Csatlakozási nyilatkozatot is köteles benyújtani,
illetve a határidõn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal egyidejûleg az önkormányzatnak a kérelmet is elõ kell ter-
jesztenie. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról , hogy az „A” és „B” típusú pályázatot határ-
idõben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak a továbbiak-
ban maradéktalanul eleget tesz. Nem támogatható azon önkormányzat méltányossági kérelme, amely az „A” és „B” tí-
pusú pályázat kiírásának határidõben nem tett eleget, illetve csak az „A” típusú vagy csak a „B” típusú pályázatot hirdet-
te meg a megadott határidõre.
A kérelemrõl a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2008. október 22-ig a felsõoktatási és tudományos
szakállamtitkár dönt, majd egyidejûleg döntésérõl tájékoztatja az OKM Támogatáskezelõt. A szakállamtitkár döntésérõl
2008. október 30-ig az OKM Támogatáskezelõ értesíti az önkormányzatot.

5. § A pályázatok kiírásának határideje: 2008. október 1. A pályázatot az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben
szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az „A”, mind a „B” típusú pályázatot köteles
kiírni oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy idõben történjék.

6. § A pályázati kiírásnak kötelezõen tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) A pályázatot a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A benyúj-
tott pályázatról az önkormányzat átvételi elismervényt ad a pályázónak. A pályázati ûrlap csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, és
emiatt azt nem tünteti fel, a pályázat nem minõsül formai hibásnak. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. ok-
tóber 31.
b) Az ösztöndíj idõtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (a 2008/2009. tanév második és a
2009/2010. tanév elsõ féléve);
„B típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a 2009/2010. tanév, a 2010/2011. tanév,
és a 2011/2012. tanév).
c) Az ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek.
d) A pályázók köre:
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvé-
delmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott,
teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális hely-
zetû (a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve felsõfokú diplomával nem rendelkezõ,
felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2009/2010. tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alap-
képzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.
e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül törté-
nik.
f) A pályázók a következõ személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
„A” típusú pályázat: név; oktatási azonosítószám (amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel), állandó lakcím; tartóz-
kodási cím; telefonszám; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; felsõoktatási intézmény, kar,
szak/szakpár megnevezése. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a 2008. évi Felsõoktatási Felvételi
Tájékoztató alapján köteles megadni.
„B” típusú pályázat: név; oktatási azonosítószám (amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel), állandó lakcím; tartóz-
kodási cím; telefonszám; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; középiskolájának neve és címe, az
érettségi éve, az(ok) a felsõoktatási intézmény(ek), kar(ok), szak(ok), ahol a pályázó felsõoktatási tanulmányokat kíván
folytatni. A pályázó az intézmények, karok és szakok/szakpárok teljes nevét a 2008. évi Felsõoktatási Felvételi Tájékoz-
tató alapján köteles megadni.
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g) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jö-
vedelmének forint összegét.
Havi nettó jövedelem: szja és tb-járulékok levonásával meghatározott munkabér és egyéb adóköteles, vagy nem adókö-
teles rendszeres jövedelem. A rendszeres jövedelem összegébe nem számítandó bele az anyasági segély, az árvaellátás, a
családi pótlék, lakhatási támogatás, rendszeres szociális segély, és minden egyéb nem adózó jövedelem. A nyugdíj, a
rokkant nyugdíj és a rendszeres szociális (rokkantsági) járadék, özvegyi nyugdíj (egy eltartott esetén), gyerektartás, ápo-
lási díj, gyed, álláskeresési támogatás, járadék összege továbbra is figyelembe veendõ az egy fõre jutó nettó jövedelem
kiszámításánál. (Kérdéses esetekben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklete az
irányadó.)
h) Az „A” típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelezõ melléklete a Jogviszony-igazolás arról, hogy a pá-
lyázó a d) pontban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt.
i) A pályázók tájékoztatása az alábbiakról:
„A” és „B” típusú pályázat esetében: A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intéz-
mény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújt-
son. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályáza-
tot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jo-
gosultság ellenõrzése céljából – átadja illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyúj-
tásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – az ösztöndíj idõtartama alatt
kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási
jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít ugyanúgy, mint az intézmények által adott szociális és tanulmányi ösztöndíjak. [Az adóterhet nem vise-
lõ járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját].
„B” típusú pályázat esetében:
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgájuk
eredményérõl az Országos Felsõoktatási Információs Központ az OKM Támogatáskezelõnek, illetõleg a támogató ön-
kormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A „B” típusú támogatásban részesített pályázó 2009. szeptember 1-jéig a felvételi értesítõ másolatának megküldésével
köteles az OKM Támogatáskezelõ részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik felsõoktatási intézményben
kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2009-es felvételi évet megelõzõen nyert-e
felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósítá-
sából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pá-
lyázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
j) Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyó-
sítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási
intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesí-
teni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (Intézményváltó ûrlapon az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, fi-
nanszírozási forma megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe)
változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer
következõ évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az
ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztön-
díjára már nem tarthat igényt.
k) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni.
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l) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy
a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj el-
nyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

7. § A pályázati kiírások a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az ön-
kormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatják. A támo-
gatás megítélése nem köthetõ semmilyen késõbb bekövetkezõ feltételhez, illetõleg kötelezettség vállalásához (pl. a tele-
pülési önkormányzat illetékességi területén történõ munkavállaláshoz vagy további ott lakáshoz).

8. § A pályázatok benyújtása a települési önkormányzat által a pályázók rendelkezésére bocsátott ûrlapon történik. A te-
lepülési önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a pályázati kiírások megjelenésétõl a pályázat benyújtásának ha-
táridejéig a pályázati ûrlapok a polgármesteri hivatalban, munkaidõben, elegendõ példányban a pályázók rendelkezésére
álljanak.

9. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetõleg jelen Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltakkal ellentétes ren-
delkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kí-
vül hagyásával köteles lebonyolítani.

10. § A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A pályázatok elbírálásának határide-
je: 2008. november 24. A fenti határidõn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még ab-
ban az esetben sem jogosult bõvíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.

11. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévõ szabályzatai vagy az ösztöndíjrendszer elbírálására elfo-
gadott szabályzata alapján jár el, és döntését 2008. november 28-ig:
a) a jelen Általános Szerzõdési Feltételek 3. sz. mellékletét képezõ 2009. évi Bírálati lapon rögzíti;
vagy
b) online adatlapon rögzíti.
Az online adatlap használatának feltétele, hogy a települési önkormányzat a „Nyilatkozat az online adatbázis
használatáról” nyomtatvány kitöltésével kötelezettséget vállaljon arra, hogy a pályázati fordulóban online adat-
lapon rögzíti a beérkezett pályázatokról hozott döntését. Ebben az esetben a Minisztérium kötelezettséget vállal
arra, hogy az adatrögzítéshez online adatlapot bocsát a települési önkormányzat rendelkezésére, amely az OKM
Támogatáskezelõ által üzemeltetett https://www.bursa.hu/telepules Internet honlapon érhetõ el. Ezen online
adatlap az „A” és „B” típusú Bírálati lappal megegyezõ formátumú. A települési önkormányzat biztosítja az onli-
ne adatlap használatához szükséges hardvert és szoftvert. (Az online adatlap biztonságos mûködése Microsoft In-
ternet Explorer alkalmazását kívánja meg.) Az online adatlap használatához felhasználói névre (a megbízott ön-
kormányzati munkatárs által megadott e-mail cím) és jelszóra van szükség, amelyet a regisztrációs folyamat so-
rán a megbízott önkormányzati munkatárs határoz meg. A regisztrációs folyamat részletes leírása a www.bur-
sa.hu Internetes oldalon az „Információk a települési önkormányzatok részére” menüpont alatt megtalálható. A
települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy az online adatlap kitöltése után a Bírálati lapokat köteles nyomta-
tott formában is elõállítani. A Bírálati lapokat az online adatbázisból köteles kinyomtatni. A nem az online adat-
bázisból kinyomtatott adatlapokat az online adatbázis használatáról nyilatkozott önkormányzatoktól az OKM
Támogatáskezelõ nem fogad el.

12. § Az elbírálás során a települési önkormányzat:
a) a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indo-
kolja;
b) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet
nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

13. § A települési önkormányzat a határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. A települési önkormány-
zat a megítélt támogatás havi összegét köteles a Bírálati lapra felvezetni. A megítélt támogatásnak havonta azonos össze-
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gûnek és 100 forinttal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. Amennyiben ez az összeg nem osztható maradék nélkül
százzal, az OKM Támogatáskezelõ az összeget automatikusan lefelé kerekíti.
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, an-
nak módosítására nem jogosult.

14. § A települési önkormányzat 2008. december 5-ig az önkormányzat hirdetõtábláján és a helyben szokásos egyéb
módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott tá-
mogatások összesített adatait. Az adatok „A” és „B” típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatot-
tak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatív-
nak talált mutatókat tartalmazzák, melyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek, illetve a pályázók személyének
azonosítására.

15. § A települési önkormányzat 2008. december 5-ig köteles döntésérõl és annak indokairól írásban értesíteni a pá-
lyázókat, illetve lehetõvé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék.

16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

17. § A települési önkormányzat a kitöltött Bírálati lapokról és a benyújtott kötelezõ mellékletekrõl másolatot készít irat-
tára számára, majd az általa támogatott pályázók Bírálati anyagát 2008. december 2-ig elküldi az illetékes megyei ön-
kormányzat részére oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú Bírálati anyagokat külön-külön kezelve, az általa megálla-
pított rangsornak megfelelõen (annak hiányában alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi.
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
– pecsétlenyomattal, és legalább a jegyzõ aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, amely tartalmazza a pályázó részére
megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;
– „A” típusú támogatott esetében eredeti Jogviszony-igazolás;
A települési önkormányzat a Bírálati anyaghoz csatolt, az Általános Szerzõdési Feltételek 4. sz. mellékletét képezõ
Összesítõ lapon feltünteti az általa a megyei önkormányzat számára elküldött Bírálati anyagok darabszámát, illetve a te-
lepülési önkormányzat által nem támogatott pályázatok számát. Ugyanerre a határidõre az OKM Támogatáskezelõ
részére elküldi az összes, általa nem támogatott, illetõleg az elbírálásból kizárt pályázat Bírálati anyagát.
A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
– pecsétlenyomattal, és legalább a jegyzõ aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap.
Amennyiben a pályázati kiírásokra egyetlen pályázat sem érkezett, a települési önkormányzatnak az Összesítõ la-
pokat a fenti határidõre az OKM Támogatáskezelõ részére kell megküldeni.

18. § A megyei önkormányzat által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles az illetékes megyei ön-
kormányzat részére a megadott határidõre a pótlásokat megküldeni.

19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként elõre egy összeg-
ben átutalni az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára: 10032000-00285128-30000003
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2009. január 31.
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az õszi szemeszterre: 2009. augusztus 31.

20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen szerzõdés 19. §-ában meghatározott
határidõket nem tartja be, szerzõdésszegést követ el, és felelõsséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás
következtében érõ kárért, amely a felsõoktatási intézményekhez történõ továbbutalás periodicitása folytán az önkor-
mányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelembõl adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen
szerzõdés 19. §-ában meghatározott határidõben valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt
összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincsen mód. Az OKM Támogatáskezelõ az önkormányzat nem ha-
táridõben történõ, nem a megfelelõ bankszámlára történõ vagy pontatlan összegû átutalásából eredõ károkért felelõssé-
get nem vállal.

21. § Az önkormányzat köteles írásban értesíteni az OKM Támogatáskezelõt, ha az önkormányzat számlaszáma megvál-
tozik. Az OKM Támogatáskezelõ az értesítés elmulasztásából eredõ téves számlaszámra történõ átutalásból eredõ káro-
kért felelõsséget nem vállal.
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22. § „A” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsõoktatási hallgatók számára megítélt
ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának idõtartama alatt az ösztöndíj folyósítása feltételei-
nek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa támogatásként, hanem más
jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.
A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben
határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl
ható hatállyal hozható meg.
„B” típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számá-
ra kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követõ tanulmányi félévre történõ folyósítását
garantálni köteles. A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támoga-
tott a Rendelet alapján nem jogosult Bursa ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem
Bursa támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást vagy sem.
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az eset-
ben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi fél-
évtõl ható hatállyal hozható meg.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. A
felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást a települési önkormányzat határozattal visszavon-
hatja, ha a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meg-
hozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság
vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgá-
lat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét
vélelmezni kell.

23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról szóló határozatának meg-
hozatalát követõen haladéktalanul, de legkésõbb 30 napon belül, a határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti
az OKM Támogatáskezelõt.

24. § Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel azokban a
tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

25. § Az önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, továbbküldése, illetõleg a pályázati rendszer lebonyolítása során
bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelõsséggel tartozik. Az
önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen
szerzõdésben megjelölt határidõk leteltét követõen nincsen mód.

26. § Az Általános Szerzõdési Feltételek hatálya a 2009. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2009. évi
pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen Általános Szerzõdési
Feltételekben foglalt rendelkezéseknek megfelelõen köteles eljárni.
Az Általános Szerzõdési Feltételektõl eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati rend-
szerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatás folyósítása során mara-
déktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el. A települési önkormányzat tudomásul
veszi, hogy amennyiben nem az Általános Szerzõdési Feltételeknek megfelelõen jár el, az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium az ösztöndíjrendszer résztvevõi közül kizárhatja, ez pedig a támogatásban részesített pályázók intézményi ösz-
töndíjrészének megvonásával jár.

Budapest, 2008. július
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Általános Szerzõdési Feltételek 1. sz. melléklete

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT

Alulírott, ...................................................................... , mint a .............................................................. Önkormányzat
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával iga-
zolom, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelõen kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fia-
talok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.
Kijelentem, hogy az önkormányzat a felsõoktatási hallgatók számára, valamint a felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fia-
talok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának Általá-
nos Szerzõdési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása so-
rán maradéktalanul az Általános Szerzõdési Feltételekben foglaltaknak megfelelõen jár el.

....................................................... 2008. ..........................................

P. H.

(aláírás) ............................................................
(név)

NYILATKOZAT AZ ONLINE ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1

Alulírott, ...................................................................... , mint a .............................................................. Önkormányzat
polgármestere (a polgármester akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eljáró helyettese) jelen nyilatkozat aláírásával iga-
zolom, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulója keretében a be-
érkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelõ által üzemeltetett https://www.bursa.hu/telepules In-
ternet honlapon online adatbázisban rögzíti.
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa

Neve:

Beosztása:

Születési Idõ:

E-mail cím:

Telefonszám:

....................................................... 2008. ..........................................

P. H.

(aláírás) ............................................................
(név)

1 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az önkormányzat vállalja az online adatbázis használatát!
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Általános Szerzõdési Feltételek 2. sz. melléklete

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
ÜTEMTERV

A TELEPÜLÉSI és MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

HATÁRIDÕ TEVÉKENYSÉG
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG
2008. szeptember 30. A csatlakozni kívánó települési önkormányzat visszajuttatja az aláírt Csatlakozási nyi-

latkozatot (1. sz. melléklet) az OKM Támogatáskezelõ részére, s így a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának résztvevõjévé
válik.

2008. október 1. A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat („A” és „B” típus együtte-
sen).

2008. október 10. A www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megte-
kinthetõ a 2009. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.

2008. október 10. A méltányossági csatlakozási kérelmek megküldése az OKM Támogatáskezelõ részére.
2008. október 22. A felsõoktatási és tudományos szakállamtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásá-

ról szóló méltányossági kérelmekrõl, és döntésérõl tájékoztatja az OKM Támogatáske-
zelõt.

2008. október 30. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti az érintett önkormányzatokat a felsõoktatási és tudo-
mányos szakállamtitkár döntésérõl.

2008. október 31. A pályázatok benyújtásának határideje.
2008. november 10. A megyei önkormányzat visszajuttatja a megyei önkormányzat és az OKM között kö-

tendõ 2008. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyezõ, aláírt példányát az
OKM Támogatáskezelõ részére.

2008. november 24. A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat.
2008. november 28. A települési önkormányzatok döntésüket Bírálati lapon vagy az online adatbázisban

rögzítik.
2008. december 2. A települési önkormányzat a nem támogatott, és a pályázatból kizárt pályázók eredeti

Bírálati anyagát az Összesítõ lapokkal együtt eljuttatja az OKM Támogatáskezelõ ré-
szére.

2008. december 2. A települési önkormányzat a támogatott pályázók eredeti Bírálati anyagát és azok kö-
telezõ mellékletét az Összesítõ lapokkal együtt eljuttatja a megyei önkormányzat ré-
szére.

2008. december 5. A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján és a helyben szoká-
sos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és írásban értesíti a pályázókat
döntésérõl, valamint döntésének indoklásáról.

2009. január 21. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti a nem támogatott pályázókat.
2009. január 26. A megyei önkormányzat meghozza döntését, azt felvezeti a Bírálati lapra, a pályázók

adatait az OKM Támogatáskezelõ által megadott módon rögzíti a Bursa online adatbá-
zisban, továbbá erre az idõpontra az eredeti Bírálati anyagokat és azok kötelezõ mellék-
letét, valamint az Összesítõ lapokat eljuttatja az OKM Támogatáskezelõhöz.

2009. március 16. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti az „A” és “B” típusú támogatásban részesített pá-
lyázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegérõl.

2009. március 23. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk
támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegérõl.
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II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENÕRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELÕZÕEN;
FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
2009. január 31. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esõ (5 havi)

önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára az
alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:
– 2009. „A” típusú;
– 2008. „B” típusú;
– 2007. „B” típusú;
– 2006. „B” típusú.

2009. március 3. Az OKM Támogatáskezelõ az intézményi weboldalon keresztül tájékoztatja a felsõoktatási
intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról.

2009. március A felsõoktatási intézmények ellenõrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív webol-
dalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelõt, hogy mely hallgatók részére
utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.

2009. március Az OKM Támogatáskezelõ a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõokta-
tási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a
kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támo-
gatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelõ számlaszá-
mára.

2009. április 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2009. május 11. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2009. június 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2009. július 31. Az OKM Támogatáskezelõ visszautalja a ki nem fizethetõ önkormányzati ösztöndíjrésze-

ket (amennyiben a felsõoktatási intézménytõl már visszaérkeztek) az érintett települési és
megyei önkormányzatoknak.

2009. augusztus 31. A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre esõ (5 havi)
önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelõ számlaszámára az
alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:
– 2009. „A” típusú;
– 2009. „B” típusú;
– 2008. „B” típusú;
– 2007. „B” típusú.

2009. szeptember 10. Az OKM Támogatáskezelõ az intézményi weboldalon keresztül tájékoztatja a felsõoktatási
intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülõ hallgatókról.

2009. szeptember 30. A felsõoktatási intézmények ellenõrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív webol-
dalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelõt, hogy mely hallgatók részére
utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.

2009. október Az OKM Támogatáskezelõ a beérkezett támogatási összegeket a kifizetõhelyek (felsõokta-
tási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a
kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támo-
gatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelõ számlaszá-
mára.

2009. október 12. A felsõoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hall-
gatók részére.

2009. november 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2009. december 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2010. január 11. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsõoktatási

intézményekben, amennyiben ezek 2009. decemberében nem kerültek kifizetésre.
2010. március 1. Az OKM Támogatáskezelõ értesíti a települési és megyei önkormányzatokat a 2009. évi

„B” típusú ösztöndíjasok felvételi eredményérõl, valamint ösztöndíjra való jogosultsá-
gukról/jogosulatlanságukról.

2010. március 31. Az OKM Támogatáskezelõ visszautalja a ki nem fizethetõ önkormányzati ösztöndíjrésze-
ket az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

…………………. Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2009. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára

a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév elsõ félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott, teljes idejû
(nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!
– A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007.

(III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak a Bur-
sa Hungarica ösztöndíjra.

– Doktori (PhD) képzésben részt vevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2009. õszén már nem áll fenn, úgy a 2009/2010. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézmény-
ben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2008/2009. tanév második félévére
már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2008/2009. tanév második, illetve a
2009/2010. tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2009. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2008/2009. tanév második fél-
évében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott
hallgatója a felsõoktatási intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít. [Az adóterhet nem viselõ járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 3. § 72. s) pontját].

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatá-
si és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson.
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A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot ki-
író települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogo-
sultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – az
ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási
jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a
hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.

Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt
a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A
felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
– …

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja;
– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül törté-

nik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága 2009. március 16-ig írásban értesíti a tele-
pülési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és
az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósí-
tását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási
intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munka-
napon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma

megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe)

változása.
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Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni
A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a
települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkez-
het a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható
meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösz-
töndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

……………….. Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2009. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok
jelentkezhetnek, akik:

a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások;
vagy

b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2009/2010. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali ta-
gozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-ban elõször nyernek felvételt felsõoktatási in-
tézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.

Figyelem!
– A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007.

(III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben részt vevõ tanulók nem jogosultak a Bur-
sa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíj idõtartama 3 × 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév elsõ féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév elsõ félévé-
ben megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott
hallgatója a felsõoktatási intézménynek.
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Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jöve-
delemnek számít. [Az adóterhet nem viselõ járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 3. § 72. s) pontját].

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi vizsgája ered-
ményérõl az Országos Felsõoktatási Információs Központ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogo-
sultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – az
ösztöndíj idõtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási
jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatal-
ban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.

2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
– …

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
– a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja;
– az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül tör-

ténik.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága 2009. március 16-ig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztön-
díj-folyósítás módjáról.
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A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2009. szeptember 1-jéig az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik
felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a
2009-es felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötele-
zettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából
kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pá-
lyázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósí-
tását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási
intézményt és az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munka-
napon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

– tanulmányok halasztása;
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma

megadásával);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
– személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe)

változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére
visszafizetni.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni.
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bo-
csátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagad-
ja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját el-
veszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határo-
zat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg

A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben
is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi fél-
évtõl ható hatállyal hozható meg

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösz-
töndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
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Használati útmutató
a Bursa Hungarica Települési Információs Rendszer használatához

A rendszerhez és a tárolt adatokhoz való hozzáférés csak hivatalosan bejelentett és regisztrált kapcsolattartók számára
lehetséges. A település a csatlakozási nyilatkozat kitöltésekor nyilatkozhat a települési kapcsolattartó személyérõl. A
nyilatkozaton kötelezõ megadni a kapcsolattartó nevét, e-mail címét, és a kapcsolattartó egyértelmû azonosításához
szükséges adatokat. A kapcsolattartó lehetõség szerint rendelkezzen személyes e-mail címmel. Az önkormányzatokon
használatos, csoportosan hozzáférhetõ e-mail címek használatát nem javasoljuk. Az e-mail cím lesz a késõbbiekben a
felhasználói azonosító, amellyel a rendszert használatba vehetik.

Regisztráció:
Minden bejelentett kapcsolattartó a regisztrációs folyamat elvégzése után veheti használatba a rendszert. A regisztrációs
folyamat a következõ lépésekbõl áll:

1. A kapcsolattartó e-mailben kap értesítést a regisztráció megkezdésérõl. A levél tartalmazza a bejelentett e-mail cí-
met, egy regisztrációs kódot és a webcímet, ahol a regisztrációs folyamat elindítható. A „Kapcsolattartók regisztrá-
ciója” link elérhetõ a www.bursa.hu címen a „Településeknek” menüpont alatt is.

2. A megadott címre lépve a felhasználónak meg kell adnia az e-mail címet (a korábban megadott címmel egyeznie
kell), a kapott regisztrációs kódot, és egy jelszót, amivel a felhasználó a késõbbiekben beléphet e rendszerbe (a jel-
szót a felhasználó találja ki, legyen legalább 8 karakter hosszú, tartalmazzon kis- és nagybetûket, valamint számot
is). A mezõk kitöltése után a Küldés gombra kattintva kell elküldeni az adatokat.

3. Amennyiben a kód és az e-mail cím helyes volt és a jelszó megfelelt az elõírásoknak, a rendszer rögzíti a regisztráci-
ós igényt. Ezek után 24 órás biztonsági idõszak kezdõdik. Kérjük, ezen idõszak alatt NE küldjenek újabb regisztrá-
ciót.

4. Amennyiben a 24 óra elteltével biztonsági probléma nem adódik, a program engedélyezi a rendszerbe való belé-
pést, és errõl egy e-mailt küld a kapcsolattartónak. Ezek után a rendszer használatba vehetõ, a belépés engedélye-
zett. Ha a regisztráció során probléma lépett fel, errõl is e-mailt kap a kapcsolattartó, de ekkor a regisztrációs folya-
mat elölrõl kezdõdik.

Belépés a rendszerbe:
A Bursa Hungarica Települési Információs Rendszer két részbõl tevõdik össze.

1. Adatrögzítõ rendszer
Ezt a rendszert a pályázat azon szakaszában használják az önkormányzatok, amikor az új pályázók adatait kell rögzíteni.
Ebben a rendszerben van lehetõség a bírálati lapok rögzítésére, nyomtatására. A rendszer ezen része csak az adatrögzítés
idõszakában érhetõ el, azt követõen a hozzáférés letiltásra kerül.
Ez a rendszer a következõ címen érhetõ el: https://www.bursa.hu/telpaly
E weboldal megnyitásakor egy bejelentkezõ oldal jelenik meg, ahol a regisztrált e-mail címet és a regisztráció során
megadott jelszót (NEM a regisztrációs kódot) kell beírni.
A Bejelentkezés gombra kattintva – helyes e-mail cím és jelszó páros esetén – továbbjutunk az adatrögzítõ rendszerbe.
Amennyiben már vettünk fel új pályázót, a képernyõn megjelenik egy lista a már rögzített adatokkal. A megjelenített lis-
ta szûkíthetõ, kiválaszthatjuk, hogy „A” vagy „B” típusú, támogatott vagy nem támogatott pályázókat szeretnénk látni.
További szûrési lehetõségek is elérhetõk.
Új bírálati lap rögzítését az Új pályázó gombra kattintva kezdeményezhetünk. Ekkor egy ûrlap jelenik meg, amely a
www.bursa.hu oldalról letölthetõ Bírálati lap felépítéséhez hasonló. Az ûrlap használata segít abban, hogy a lehetõ leg-
kevesebb hibát kövessük el a rögzítéskor. A Mentés gombra kattintva az adatok azonnal a központi rendszerbe kerülnek.
Ilyenkor a képernyõn azonnal nem jelennek meg az újonnan bevitt nevek, de a Keresés gombra kattintva a rendszer már
az új adatokat is megjeleníti.
Természetesen lehetõség van az adatok módosítására is. A listában a pályázó nevére kattintva a korábban már említett ûr-
lap jelenik meg a kitöltött adatokkal, amelyek módosíthatók, és a módosítások elmenthetõk.
Célszerû még a bírálat elõtt folyamatosan felvinni az adatokat a rendszerbe, természetesen
a támogatási információk nélkül. A döntés elõkészítéshez is kaphatunk segítséget a rendszertõl, hiszen a képernyõn meg-
jelenõ lista Excel fájlként letölthetõ. Ez a fájl azután szabadon felhasználható, szerkeszthetõ, így a döntés elõkészítés so-
rán az adatokat nem kell többször rögzíteni, azok a rendszerbõl bármikor letölthetõk.
A döntés során meghatározott ösztöndíj összegek és rangsor felviteléhez nem szükséges az egyes bírálati lapokat egyesé-
vel módosítani. A Települési összegek feliratra kattintva megjelenik a pályázók listája, ahol minden pályázó sorában ta-
lálunk két mezõt, amelybe beírható az ösztöndíj havi összege és a rangsor. A Mentés gombra kattintva a rendszer egy lé-
pésben rögzíti a módosításokat.

2560 OKTATÁSI KÖZLÖNY 22. szám



Minden pályázó neve mellett találunk egy Nyomtatás gombot. E gomb megnyomásakor az adott pályázó nyomtatható,
kitöltött bírálati lapját állítja elõ a rendszer. Ez a lap letölthetõ vagy azonnal nyomtatható. Lehetõség van a listában meg-
jelenõ összes pályázó bírálati lapjának egy menetben történõ nyomtatására is.
(A rendszer az információs rendszeren keresztül is elérhetõ, az Adatrögzítés gomra kattintva.)

2. Információs rendszer
Ezen a felületen kaphatnak pénzügyi információkat (pénzmozgások), pályázói információkat (pl. mely pályázó jogosult
az ösztöndíjra), valamint segítséget a Bursa számlára átutalandó összegek kiszámításához.
Ez a rendszer a következõ címen érhetõ el: https://www.bursa.hu/telepules
A rendszer használatáról részletes leírás található a www.bursa.hu oldalon.
Az adatrögzítési idõszakban a két részrendszer között átjárás lehetséges.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság felhívása
a 2009. évi nyári egyetemekre és a 2009–2010-es tanévre

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: MÖB) Irodája – a 147/2002. (VI. 29.) és az 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet alapján – pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, vala-
mint megállapodásokban biztosított egyetemi részképzésekre, teljes képzésre, hosszú és rövid tanulmányutakra, illetve
nyári egyetemeken való részvételre.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság által közzétett felhívásokra magyar vagy Magyarországon letelepedési engedéllyel élõ
külföldi állampolgárok pályázhatnak. Egyetemi képzésre csak hazai felsõoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban
álló személyek jelentkezhetnek.

A Magyar Köztársaságnak mintegy 50 országgal van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális
együttmûködési munkaterve. Ezek hatálya általában 3 év, azonban megújításukra egymástól eltérõ idõpontban kerül sor.
Ennek következtében viszonylag jelentõs számban vannak olyan munkatervek, amelyeket a 2009/2010 évre vonatkozó
Pályázati felhívás összeállításakor még nem írtak alá. A munkatervi tárgyalások során elõfordulhatnak változtatások, s
így fennáll a lehetõsége, hogy az alábbiakban közzétett ösztöndíj-lehetõségek nem a meghirdetett formában valósulnak
meg. A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája a jelen Pályázati felhívás szerkesztése és a meghirdetés idõpontja között be-
következett változásokat honlapján (www.scholarship.hu) közzéteszi. Amennyiben tehát a Pályázati felhívás az egyes
országoknál feltünteti, hogy a munkaterv megújítása folyamatban van, célszerû a pályázat beadása elõtt tájékozódni az
esetlegesen bekövetkezett változásokról.

Pályázati határidõk

Államközi ösztöndíjak (hosszú, rövid), nyári egyetemek
2008. október 17., péntek

Franciaország 1–5. Mt. pont
2008. december 12., péntek

Franciaország 6. Mt. pont
folyamatos

Franciaország 7/A, 7/B (DEA, DESS, Copernic, Co-tutelles)
2009. március ., hétfõ

Teljes és részképzés
2009. március 2., hétfõ

A pályázati határidõk a postai feladás dátumát jelzik.
Csak postán benyújtott pályázatot fogadunk el.

Az ettõl eltérõ idõpontokat az egyes országoknál külön közöljük!
Határidõ után feladott pályázatot nem áll módunkban elfogadni!
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I. Hosszú tanulmányutak

Az ösztöndíjas utak az egyes munkatervekben rögzített feltételeknek megfelelõen általában 1, max. 12 hónap idõtartam-
ban tesznek lehetõvé külföldön folytatandó tanulmányokat (pl. graduális, posztgraduális képzés), illetve adnak lehetõsé-
get egyéni munkaprogram alapján megvalósítható kutatómunkára, anyaggyûjtésre, alkotómunkára.

A pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:

Két, egymástól elválasztott pályázati csomagot kérünk az alábbi sorrendben összeállítani és egy borítékban feladni.
A pályázati csomag elejére kerüljön a MÖB kétlapos adatlapja, melyet csak 1 példányban kell kitölteni. Egy pályázati
csomag tartalmazzon a felsorolt dokumentumokból egy magyar és egy idegen nyelvû példányt. Kérjük, hogy a boríték-
ra a célország nevét is írják rá. Kérjük továbbá, hogy a pályázati ûrlaphoz csatolandó dokumentumokat elektronikus
formában szíveskedjenek elkészíteni.

1. A MÖB kétlapos adatlapja (1 példányban, az elsõ lapon fényképpel ellátva), és az értékelõ lap (amelyet nem a pá-
lyázó tölt ki). A MÖB pályázati adatlap honlapunkról elektronikus formában tölthetõ le. Elérési útvonal:
www.scholarship.hu/Pályázatok/Ûrlapok/Államközi Ösztöndíjak/Hosszú és rövid tanulmányutak/Adatlap. Csak
elektronikus formában vagy nyomtatott nagybetûvel olvashatóan kitöltött ûrlapot fogadunk el.

2. Szakmai önéletrajz magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén, vagy az adott célországnál jelzett
nyelvek egyikén (2 példányban).

3. Tudományos publikációk jegyzéke magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén, vagy az adott célor-
szágnál megjelölt nyelvek egyikén (2 példányban).

4. Ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertõl, eredeti aláírással ellátva, magyar nyelven (2 pél-
dányban) és a fogadó ország nyelvén, vagy az adott célországnál megjelölt nyelvek egyikén (2 példányban).

5. Munkaterv/programterv magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén, vagy az adott célországnál jel-
zett nyelvek egyikén (2 példányban).

6. Oklevél, index másolata (2 példányban, csak magyar nyelven):
a) egyetemi-fõiskolai hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi másolat,
b) diplomás pályázók esetén oklevélmásolat,
c) doktori hallgatók esetén diplomamásolat és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi másolat.
7. Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékû nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata (2 példányban, magyar

nyelven). Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy
valamely felsõoktatási intézmény idegennyelvi lektorátusa igazolhatja (szintén 2 példányban, magyar nyelven).

8. A külföldi intézmény fogadólevele (2 példányban). E-mailen vagy faxon érkezett fogadónyilatkozatot is elfoga-
dunk, melyet természetesen kinyomtatva kell a pályázathoz csatolni.

Az eredeti fogadólevelet a határidõt követõen legkésõbb november 15-ig el kell küldeni a MÖB Iroda részére, a boríté-
kon feltüntetve a célországot és a megpályázott munkatervi pontot. Hiányzó fogadónyilatkozat pótlására a határidõ után
nincs mód.
Amennyiben fogadólevél nem szükséges, azt az adott munkatervi pontnál jelezzük.

A csatolandó dokumentumokról készült másolatokat és fordításokat nem kell közjegyzõ által hitelesíttetni. Az idegen
nyelven benyújtandó dokumentumok esetén elfogadjuk a tanszékek, tanulmányi osztályok és az idegen nyelvi lektorátu-
sok fordításigazolását is.

Kérjük, eredeti dokumentumokat (a fogadólevél kivételével) ne csatoljanak a pályázathoz, és egy sorozatnyi házi
példányt tartsanak meg!

Figyelem! A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadónyilatkozatok beszerzése a pályázó feladata.
Külföldi intézmények listája a www.braintrack.com és a www.esn.org honlapon hozzáférhetõ. A hazai oktatási intézmé-
nyek meglévõ nemzetközi kapcsolataira is lehet támaszkodni, és az intézményi nemzetközi kapcsolatok referenséhez is
fordulhatnak információért.

Határidõn túl hiánypótlásra nincs mód!
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A beérkezett pályázatokat formai szempontból a MÖB Iroda ellenõrzi. A formai hibás pályázatokat az Iroda nem terjesz-
ti be bírálatra a szakmai kollégiumokhoz.

Formai hibának számítanak különösen:
1. Az 1–8. pontokban felsorolt kötelezõ dokumentumok hiánya vagy nem megfelelõ példányszámban és nyelven
való csatolása.
2. A pályázati ûrlap és mellékleteinek olvashatatlan kézírással történõ kitöltése.
3. A pályázat határidõn túli beküldése.

II. Rövid tanulmányutak

A rövid idõtartamú (5–21 napos) szakmai programok a kétoldalú együttmûködési munkatervek keretében lehetõséget kí-
vánnak nyújtani intézményközi együttmûködést elõsegítõ látogatásokra, alkotói közösségek együttmûködésére, szemé-
lyes kapcsolatfelvételre, tapasztalatcserére, anyaggyûjtésre, könyvtári munkára, elõadókörúton, konferencián, kong-
resszuson, szemináriumon, fesztiválokon és más oktatási, tudományos és kulturális rendezvényeken való részvételre.

A pályázatnak az I. fejezetben felsorolt dokumentumokat kell tartalmaznia a 4. pont kivételével.

Határidõn túl hiánypótlásra nincs mód!

A beérkezett pályázatokat formai szempontból a MÖB Iroda ellenõrzi. A formai hibás pályázatokat az Iroda nem terjesz-
ti be bírálatra a szakmai kollégiumokhoz.

Formai hibának számítanak különösen:
1. Az 1–8. pontokban felsorolt kötelezõ dokumentumok hiánya vagy nem megfelelõ példányszámban és nyelven
való csatolása.
2. A pályázati ûrlap és mellékleteinek olvashatatlan kézírással történõ kitöltése.
3. A pályázat határidõn túli beküldése.

III. Nyári egyetemek

A 3-4 hetes nyári egyetemi program többnyire a fogadó ország nyelvének tökéletesítésére, kultúrájának, mûvészetének
megismerésére nyújt lehetõséget. Programját és helyszínét a fogadó fél határozza meg, ennek következtében egyéni ku-
tatómunkára, más helyszínen folytatandó tudományos tevékenységre nincs mód. Amennyiben a rendezvény tematikája
más szakterületre irányul, azt az egyes munkatervi pontoknál jelezzük.
A legtöbb esetben ismerni kell a fogadó ország nyelvét is.

Figyelem! Csak a MÖB pályázati felhívásában szereplõ országokba, a konkrét munkatervi pontban megjelölt
nyári egyetemekre lehet pályázni!

1. Nyelvszakos egyetemi/fõiskolai és PhD hallgatók esetén a pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:
a) A MÖB kétlapos Nyári Egyetemi adatlapja és az értékelõ lap (1 példány). A MÖB pályázati adatlap honlapunkról

elektronikus formában tölthetõ le. Elérési útvonal: www.scholarship.hu/Pályázatok/Ûrlapok/Államközi Ösztöndí-
jak/Nyári Egyetemek/Adatlap. Csak elektronikus formában vagy nyomtatott nagybetûvel olvashatóan kitöltött ûr-
lapot fogadunk el.

b) Szakmai önéletrajz magyar nyelven (2 példányban) és a célország nyelvén, vagy az adott országnál megjelölt nyel-
vek egyikén (2 példányban).

c) Oklevélmásolat (2 példányban, csak magyar nyelven).
d) Motivációs levél magyar nyelven (2 példányban) és a célország nyelvén, vagy az adott országnál megjelölt nyelvek

egyikén (2 példányban).
e) Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékû nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata (2 példányban, magyar

nyelven). Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy
valamely felsõoktatási intézmény idegennyelvi lektorátusa is igazolhatja (szintén 2 példányban, magyar nyelven).
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A nyelvszakos egyetemi, fõiskolai és doktori hallgatóknak pályázatukat felsõoktatási intézményükbe (saját nyelvi tan-
székükre) kell benyújtaniuk, melyek rangsorolt javaslatukat elküldik a MÖB Irodába. Az alábbiakban jelzett beadási
határidõ a MÖB Irodához való beérkezést jelenti, a hallgatók esetében a felsõoktatási intézmény határozza meg
az egyetemen/fõiskolán belüli pályázati határidõt (általában egy héttel a hivatalos határidõ elõtt). Az ösztöndíjas he-
lyek intézmények közötti arányát a szakmai kollégiumok javaslata alapján a Magyar Ösztöndíj Bizottság állapítja meg.

2. Nem nyelvszakos egyetemi/fõiskolai hallgatók, doktori hallgatók és oklevéllel rendelkezõk esetén (ide tartoznak
a bármely más szakon végzett diplomások is) a pályázatnak a következõket kell tartalmaznia:

a) A MÖB Iroda kétlapos nyári egyetemi adatlapja és az értékelõ lap (1 példány). Elérési útvonalat lásd fent.
b) Szakmai életrajz magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén, vagy az adott országnál megjelölt

nyelvek egyikén (2 példányban).
c) Ajánlás tudományosan/szakmailag elismert szakembertõl magyar nyelven (2 példányban) és a célország nyelvén,

vagy az adott országnál megjelölt nyelvek egyikén (2 példányban). Gyakorló nyelvtanárok esetén az ajánlást az is-
kola igazgatója vagy a munkaközösség vezetõje is adhatja.

d) Motivációs levél magyar nyelven (2 példányban) és a fogadó ország nyelvén, vagy az adott országnál megjelölt
nyelvek egyikén (2 példányban).

e) Oklevélmásolat (2 példányban, csak magyar nyelven):
a) egyetemi-fõiskolai hallgatók esetén az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi másolat,
b) diplomás pályázók esetén az oklevél másolata,
c) doktorandusz hallgatók esetén a diploma másolata és az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi má-

solat.
f) Állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékû nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata (2 példányban, magyar

nyelven). Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy
valamely felsõoktatási intézmény idegennyelvi lektorátusa igazolhatja (szintén 2 példányban, magyar nyelven).

Az oklevéllel rendelkezõ pályázóknak, valamint a nem nyelvszakos hallgatóknak pályázatukat a MÖB Irodához kell el-
juttatniuk. Közülük elsõbbséget élveznek az adott ország nyelvét oktató gyakorló nyelvtanárok, illetõleg az annak kultú-
rájával foglalkozó szakemberek.

Figyelem! A csatolandó dokumentumokról készült másolatokat nem kell közjegyzõ által hitelesíttetni. Az idegen nyel-
ven benyújtandó dokumentumok esetén elfogadjuk a tanszékek, tanulmányi osztályok és az idegennyelvi lektorátusok
fordításigazolását is.

Kérjük, eredeti dokumentumokat (a fogadónyilatkozat kivételével) ne csatoljanak a pályázathoz, és egy sorozat-
nyi házi példányt tartsanak meg!

Határidõn túl hiánypótlásra nincs mód!

A beérkezett pályázatokat formai szempontból a MÖB Iroda ellenõrzi. A formai hibás pályázatokat az Iroda nem terjesz-
ti be bírálatra a szakmai kollégiumokhoz.

Formai hibának számítanak különösen:
1. Az a)–e), illetve az a)–f) pontokban felsorolt kötelezõ dokumentumok hiánya, vagy nem megfelelõ példány-
számban és nyelven való csatolása.
2. A pályázati ûrlap és mellékleteinek olvashatatlan kézírással való kitöltése.
3. A pályázat határidõn túli beküldése.

IV. Részképzés

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése alapján az oktatási és kulturális miniszter pályázatokat hirdet a
más államok illetékes szerveivel kötött megállapodások keretében rendelkezésre bocsátott ösztöndíjak elnyerésére. A
pályázatok elbírálásával a miniszter a Magyar Ösztöndíj Bizottságot bízta meg, amelynek irodája a Balassi Intézet szer-
vezetéhez tartozik. Az ösztöndíjat a miniszter adományozza a MÖB javaslata alapján. Az ösztöndíj csak államilag elis-
mert külföldi felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehetõ igénybe.
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A 2009/2010-es tanévre szóló részletes pályázati kiírást az érintett felsõoktatási intézményeknek közvetlenül juttatjuk
el. A pályázatokat a felsõoktatási intézményekbe kell benyújtani, ahol azokat rangsorolják. A rangsorolt pályázatokat a
felsõoktatási intézmények továbbítják a MÖB Irodának. A MÖB által érdemesnek ítélt pályázatokat az Iroda küldi meg
az ösztöndíjat biztosító külföldi partner szervnek. Az ösztöndíj a külföldi szerv elfogadó válasza után tekinthetõ elnyert-
nek.

A külföldi képzés során szerzett oklevelet, diplomát a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ ismeri el, amely a
külföldi felsõoktatási intézményben szerzett fokozatok, oklevelek, diplomák elismerésérõl és honosításáról szóló 2001.
évi C. törvény alapján jár el.

A pályázattal kapcsolatos személyi információkat – az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen – az Iroda csak a pályázó-
val közöl.

A MÖB adatlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni – 2 példányban – egy magyar és egy, a fogadó ország
nyelvén:
1. Szakmai önéletrajz (Az önéletrajzot szövegszerkesztõvel kérjük megírni.)
2. Indexmásolat – az utolsó lezárt félév eredményeit feltüntetõ leckekönyvi másolat
3. Tanulmányi terv
4. Szakmai ajánlás
5. Az útlevél fényképes oldalának másolata
6. Orvosi igazolás magyar és idegen nyelven

További információt a pályázati koordinátoroktól lehet kérni:
– Észtország, Lettország, Litvánia, Orosz Föderáció: Rókás Olga (olga.rokas@bbi.hu, 384-9011)
– Csehország, Horvátország, Lengyelország, Szlovákia, Vietnam: Kató Eszter (eszter.kato@bbi.hu, 666-7977)
– Mongólia, Kína: pályázati koordinátor, telefon: 666-7978
– Románia: dr. Vincze Krisztina (krisztina.vincze@bbi.hu, 666-7979)

Pályázati határidõ/postai feladás dátuma: 2009. március 2.

V. Teljes képzés

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése alapján az oktatási és kulturális miniszter pályázatokat hirdet a
más államok illetékes szerveivel kötött megállapodások keretében rendelkezésre bocsátott ösztöndíjak elnyerésére.
A pályázatok elbírálásával a miniszter a Magyar Ösztöndíj Bizottságot bízta meg, amelynek irodája a Balassi Intézet
szervezetéhez tartozik. Az ösztöndíjat a miniszter adományozza a MÖB javaslata alapján. Az ösztöndíj csak államilag
elismert külföldi felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehetõ igénybe.

A 2009/2010-es tanévre szóló részletes pályázati kiírást az érintett felsõoktatási intézményeknek közvetlenül juttatjuk
el. A pályázatokat a felsõoktatási intézményekbe kell benyújtani, ahol azokat rangsorolják. A rangsorolt pályázatokat a
felsõoktatási intézmények továbbítják a MÖB Irodának. A MÖB által érdemesnek ítélt pályázatokat az Iroda küldi el az
ösztöndíjat biztosító külföldi partner szervnek. Az ösztöndíj a külföldi szerv elfogadó válasza után tekinthetõ elnyertnek.

A külföldi képzés során szerzett oklevelet, diplomát a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ ismeri el, amely a
külföldi felsõoktatási intézményben szerzett fokozatok, oklevelek, diplomák elismerésérõl és honosításáról szóló 2001.
évi C. törvény alapján jár el.

A pályázattal kapcsolatos személyi információkat – az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen – az Iroda csak a pályázó-
val közöl.

A 2009/2010-es tanévtõl kezdõdõ megpályázható ösztöndíjak a www.scholarship.hu, Pályázatok/Államközi II. menü-
pontban találhatók. A hatályos kétoldalú oktatási együttmûködési munkatervek értelmében jelenleg Horvátországba és
Romániába lehet pályázni.
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A MÖB adatlaphoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni – 2 példányban – egyet magyarul és egyet a fogadó
ország nyelvén:
1. Személyi adatokat is tartalmazó önéletrajz magyar és a fogadó ország nyelvén (az önéletrajzot szövegszerkesztõvel
kérjük megírni.)
2. Az útlevél fényképes oldalának másolata
3. Külföldi adatlap az ott felsorolt csatolandó dokumentumokkal együtt

További információt a pályázati koordinátoroktól lehet kérni:
Horvátország: Kató Eszter (eszter.kato@bbi.hu, 666-7977)
Románia: dr. Vincze Krisztina (krisztina.vincze@bbi.hu, 666-7979)

Pályázati határidõ/postai feladás dátuma: 2009. március 2.

1. Pályázati eljárás

1.1. A pályázati felhívás, a szükséges útmutatók és ûrlapok elektronikus formában honlapunkról letölthetõek. Honlap-
cím: www.scholarship.hu
A csatolandó dokumentumok beszerzési és elkészítési módjáról részletes útmutatót honlapunk „Gyakran Ismételt Kér-
dések” rovatában olvashatnak.

1.2. 2007 márciusától a MÖB Iroda a Balassi Intézetben (1016 Budapest, Somlói u. 51.) mûködik. Postacímünk: 1519
Budapest, Pf. 385
Központi e-mail cím: mob@bbi.hu, titkársági telefon: (06-1) 384-9009
Személyes ügyfélfogadás mind általános információs kérdésekben, mind ösztöndíjas ügyekben csak az információs
munkatárssal, illetve a pályázati koordinátorokkal történõ elõzetes egyeztetést követõen lehetséges.
A munkatársak szakterülete, elérhetõsége honlapunkon (www.scholarship.hu) a Rólunk c. oldal Munkatársaink menü-
pontban található. A pályázati lehetõségekrõl elsõsorban honlapunkról tájékozódhatnak, illetve e-mailen kérdezhetnek
Erény Ágnes munkatársunktól: agnes.ereny@bbi.hu, telefon: (06-1) 422-0678.

1.3. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni a munkatervi pontot (lásd: pályázati felhívás elsõ oszlop, jel, munkatervi pont,
például: Belgiumi Flamand Közösség 9.2.1 Mt. pont vagy Dánia I. 11-Mt. pont) és a pályázat elbírálására illetékes szak-
mai kollégium nevét, azaz a tudományterületet (lásd: a pályázati felhívás következõ bekezdése és a pályázati adatlap).

Szakmai kollégiumok (tudományterületek):
Agrártudományi
Bölcsészettudományi
Mûszaki-tudományi
Mûvészeti
Orvos- és Egészségtudományi
Társadalomtudományi (jogtudomány, közgazdaságtudomány, szociológia, politológia, szervezéstudomány stb.)
Természettudományi

1.4. A pályázati felhívásban a pályázóra vonatkozó elõírásoknál a pályázó végzettsége alatt a pályázás idõpontjában
megszerzett végzettség értendõ, az életkor pedig az ösztöndíjas út megkezdésének idõpontjában elért életkort jelenti.

1.5. Egy pályázati ciklusban a MÖB kezelésében levõ ösztöndíjakra legfeljebb két pályázat adható be, és a pályázónak a
pályázati adatlapon meg kell jelölnie a fontossági sorrendet.

1.6. A pályázatot csak postai úton lehet benyújtani, az alábbi címre:
Balassi Intézet, Magyar Ösztöndíj Bizottság 1519 Budapest, Pf. 385

1.7. A pályázó – saját érdekében – haladéktalanul közölje az adataiban (név, lakcím, munkahely, telefon-, faxszám) be-
következett változásokat a MÖB Irodával e-mailen, a fenti postacímen vagy a (06-1) 343-6489-es faxszámon.
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2. Bírálat, döntés:

A beérkezõ pályázatok formai bírálatát a MÖB Iroda munkatársai végzik el. A felsorolt szakmai kollégiumok ez után vé-
leményezik és rangsorolják a pályázatokat. A pályázatok értékelése során a szakmai kollégiumok mérlegelik a pályázó
szakmai felkészültségét, munkatervét, nyelvismeretét és a pályázat összhatását. A bírálók a pályázatokat e szempontok
szerint pontozással és szövegesen értékelik. Ezen vélemények alapján a MÖB megállapítja jelölését az egyes ösztöndí-
jakra. A végsõ döntést az adott ország ösztöndíjat adományozó szervezete – a fogadó fél – hozza meg, ez a külföldi fél
biztosítja a kiutazás tényleges lehetõségét. A pályázónak a döntés után – saját kérésére – lehetõsége van a szakmai bírálat
megtekintésére (a bírálat készítõjének nevét azonban nem ismerheti meg). A pályázattal kapcsolatos információkat – az
adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen – csak a pályázóval, illetve írásos meghatalmazottjával közlünk.

3. A döntés utáni teendõk:

3.1. A MÖB a pályázókat írásban értesíti a pályázat eredményérõl. Az ösztöndíjat nyert pályázók névsora a döntést köve-
tõen a honlapunkon is olvasható lesz, de minden pályázó kap írásbeli értesítést az eredményrõl.

3.2. Az elnyert ösztöndíj a felhívásban megjelölt idõszakon belül használható fel, tehát nem halasztható el.
Amennyiben a pályázó bármilyen oknál fogva nem tudja vagy nem kívánja a határozatban jelzett idõszakban igénybe
venni az ösztöndíjat, csak új pályázat benyújtásával nyerheti el azt másik idõpontra, abban az esetben is, ha a pályázat
ugyanabba az országba és ugyanazon cél megvalósítására irányul.

3.3. Az ösztöndíjas tanulmányútra, a rövid szakmai program megvalósítására és a nyári egyetemen való részvételre azt
követõen kerülhet sor, hogy a megpályázott ország illetékes hatósága (ösztöndíjat adományozó szerve) visszaiga-
zolja a pályázó fogadását. Ez a visszaigazolás nem azonos a pályázó által beküldött, szakmai fogadókészséget ki-
nyilvánító dokumentummal.

3.4. Az ösztöndíjas tanulmányút, szakmai program, nyári egyetemen való részvétel munkajogi vonatkozású ügyeit, illet-
ve az esetleges vízumügyeket, tartózkodási engedély kérelmeket, valamint a külföldi tartózkodás idejére érvényes bizto-
sítási ügyeket az ösztöndíjas maga intézi. Az Európai Unió tagállamaiba történõ utazás esetén az Európai Egészségbizto-
sítási Kártyát kell kiváltani a lakóhely szerint illetékes Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. További részletes infor-
máció a www.oep.hu honlapon Egészségbiztosítási Ellátások rovatban olvasható.

3.5. A tanulmányúton, rövid szakmai programon, nyári egyetemen részt vett ösztöndíjasnak visszatérését követõen
egy hónapon belül rövid, tézisszerû szakmai beszámolót kell készítenie a MÖB Iroda számára, és azt 2 példányban postai
úton el kell juttatnia a MÖB Irodához. Adatlap és ûrlap a beszámolóhoz honlapunkon a Pályázatok/Ûrlapok/Államközi
Ösztöndíjak/Adatlap és ûrlap a rövid beszámolóhoz a hazatért ösztöndíjasok számára menüpontból tölthetõ le. Ennek el-
mulasztása a további pályázati lehetõségekbõl való kizárást vonhatja maga után. Kérjük, hogy a beszámolót elektroni-
kus formában küldjék el a pályázati koordinátor e-mail címére. Ez a beszámoló tartalmazza a pályázó adatait, a ta-
nulmányút helyét, idejét, a küldõ és a fogadó intézmény nevét, címét, a tevékenység célját, a kint elért eredményeket,
szerzett-e oklevelet/diplomát, kapott-e Oklevél Mellékletet (Diploma Supplement) és azt, hogy a tanulmányút során
megszerzett tapasztalatokat hogyan kívánja hasznosítani hazai tanulmányai, szakmai tevékenysége során.

3.6. Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzõként, társszerzõként jegyzett magyar vagy ide-
gen nyelvû publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanul-
mányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával készült, s ezekbõl
egy példányt eljuttat a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak.

3.7. Utazási támogatást az ösztöndíjas általában a MÖB Irodától kap, ami országonként eltérõ utazási átalányt jelent.

3.8. A pénzügyi támogatás utólagos igénylésének és elszámolásának végsõ határideje az ösztöndíjas idõszakot követõ
1. hónap letelte.

3.9. Az 1995. évi CXVII. törvény (4.7 pont) értelmében a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, továbbá a két és többoldalú nem-
zetközi oktatási együttmûködési megállapodás keretében az oktatási és kulturális miniszter által a Magyar Ösztöndíj Bizottság
javaslatára adományozott ösztöndíj, egyéb juttatás, valamint a külföldiek magyarországi, és a magyarok külföldi felsõfokú ta-
nulmányainak egyes kérdéseirõl szóló kormányrendelet alapján az ösztöndíj adómentes jövedelemnek minõsül.

Figyelem!
A felhívás a 2008. június 17-i állapotot tartalmazza, változások elképzelhetõek!
Kérjük kedves pályázóinkat, hogy az aktuális felhívásról – ország, munkatervi pont – mindig honlapunkról tájé-
kozódjanak.

Köszönjük!

22. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2567



A Magyar Ösztöndíj Bizottság felhívása a 2009. évi nyári egyetemekre és a 2009–2010-es tanévre

A bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjai a 2009. naptári évre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) a 147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján pályázatot hirdet kuta-
tói ösztöndíjakra a bécsi Collegium Hungaricumba (a továbbiakban: CH).
A megpályázható ösztöndíjak:

CH/1: Ösztöndíjak neves kutatóknak
A korhatár (kiutazáskor): 35 év felett
Az ösztöndíjak idõtartama: 1–2 hónap
Az ösztöndíjak idõkerete: 25 hónap

CH/2: Ösztöndíjak fiatal kutatóknak
A korhatár (kiutazáskor): 35 év
Az ösztöndíjak idõtartama: 2–6 hónap
Az ösztöndíjak idõkerete: 55 hónap.

Pályázhatnak egyetemi vagy fõiskolai oklevéllel rendelkezõ kutatók. A pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek azok a
PhD-hallgató pályázók, akik az osztrák–magyar kapcsolattörténet kutatói, továbbá mindazok, akik a bécsi központi köz-
gyûjteményekben, mindenekelõtt levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami ku-
tatóhelyeken a XVI–XX. századi magyar történelem, mûvelõdés, irodalom, mûvészet, filozófia, pszichológia, jog- és
gazdaságtörténet, jogtudomány stb. terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó kutatásokat
kívánnak végezni. Indokolt esetben más szakterületek képviselõi is pályázhatnak.

A pályázatokról a Magyar Ösztöndíj Bizottság várhatóan 2008 október végén dönt. A pályázatok értékelésekor mérlege-
li a pályázó tudományos munkáját, publikációs tevékenységét, munkatervét, témáját és nyelvismeretét.

A bírálat eredményérõl a MÖB Iroda értesíti a pályázókat.
A tanulmányutat a 2009-es naptári évben lehet megvalósítani, de ennek konkrét idõpontját (hó, hónapok) az ösztöndíjas-
nak a Collegium Hungaricummal kell e-mailben egyeztetnie. Kapcsolattartó: dr. Kelenik József tudományos igazgató-
helyettes: jozsef.kelenik@collegiumhungaricum.at

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a CH-ban rendelkezésre álló szálláshelyek (10 szoba) és a kutatási hónapok el-
osztása a jelentkezések beérkezésének idõbeli sorrendjében történik.

Az ösztöndíjasok ösztöndíjukat a bécsi CH-ban vehetik fel. Az ösztöndíj összege: 500 euró/hónap. Az ösztöndíjasok úti-
költség-támogatásban nem részesülnek. Az ösztöndíj munkajogi és biztosítási ügyeit az ösztöndíjas maga intézi.
Az ösztöndíjasnak hazajövetele után egy hónapon belül tézisszerû szakmai beszámolót kell készítenie, amelyet az ösz-
töndíjasok szakmai felügyeletét ellátó dr. Kelenik József tudományos igazgatóhelyettesnek kell megküldeni elektroni-
kus formában.

A pályázatnak a következõket kell tartalmaznia: (a csak magyarul összeállított pályázatot két, egymástól elkülönített
példányban, példányonként a következõ sorrendben összetûzve kell beküldeni):

a) a MÖB négylapos formanyomtatványa (a munkatervi pont rovatba a „CH/1 vagy 2” jelet kell beírni)
b) szakmai életrajz
c) publikációk jegyzéke
d) ajánlás két tudományosan elismert ajánlótól
e) munkaterv
f) oklevélmásolat
g) német állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékû német nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolatban. Ha a kuta-

tott terület sajátosságaiból következõen más idegen nyelvre van szükség, ennek ismeretét is bizonyítvánnyal kell
igazolni (másolati példányban)

h) a külföldi intézmény fogadólevele (levéltárak, könyvtárak, múzeumok esetében nem szükséges!)
i) családorvosi igazolás, hogy a pályázó egészségileg alkalmas a külföldi tanulmányútra
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A pályázathoz csatolni kell a pályázó által az utolsó öt évben legjobbnak ítélt publikációja másolatát (2 példányban).
Könyv esetében elégséges a részletes könyvészeti adatok (tartalomjegyzék, tartalmi összefoglaló) megadása.
A hiányos pályázati anyagok formai hibásnak minõsülnek, amelyeket a MÖB Iroda nem továbbít szakmai bírálatra.
Hiánypótlásra nincs mód. Az ûrlap honlapunkról a Pályázatok/Ûrlapok menüpontból tölthetõ le.

Beadási határidõ: 2008. október 1. (szerda)
(postabélyegzõ dátuma)

A pályázatokat a következõ címre kell postán elküldeni:

BALASSI INTÉZET
MÖB Iroda

1519 Budapest, Pf. 385
(csak postán benyújtott pályázatot fogadunk el!)

A borítékra rá kell írni: BÉCSI COLLEGIUM HUNGARICUM PÁLYÁZAT

Collegium Hungaricum Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája

Dr. Kelenik József tudományos igazgatóhelyettes Balassi Intézet
Collegium Hungaricum Wien 1519 Budapest, Pf.: 385
Hollandstrasse 4 Telefon: 06-1-422-0678
A-1020 Wien Erény Ágnes elõadó
Telefon: +43-1-214-0581-203 e-mail: agnes.ereny@bbi.hu
mobil: +43-650-7717-417 MÖB központi e-mail: mob@bbi.hu
www.collegium-hungaricum.at
jozsef.kelenik@collegiumhungaricum.at

* * *
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NÉMETORSZÁG

A Német Felsõoktatási Csereszolgálat (Deutscher Akademischer Austausch Dienst – DAAD) ösztöndíjai
a 2009/2010-es tanévre és a 2009-es nyári egyetemekre

DAAD Kutatói ösztöndíj doktorandu-

szoknak és fiatal kutatóknak –
hosszú kutatói ösztöndíj
Forschungsstipendien für Doktoranden
und Nachwuchswissenschaftler

7-10 hónap 5 fõ* kutatás német állami
egyetemen, szakfõis-
kolán, kutatóintézet-
ben

egyetemi diplomával rendelke-
zõk, PhD/DLA hallgatók,
kutatók
(végzõs hallgató is pályázhat
orvostanhallgató kivételével)

valamennyi
tudomány-
terület

– diplomával rendelkezõk ese-
tén a diploma a pályázás idõ-
pontjában nem lehet 6 évnél
régebbi
– doktoranduszok esetén a PhD
kezdete a pályázáskor nem le-
het 3 évnél régebbi

750–1000 euró/hó,
225 euró utazási
hozzájárulás

DAAD Kutatói ösztöndíj doktorandu-
szoknak és fiatal kutatóknak – rövid ku-
tatói ösztöndíj PhD-hallgatóknak
Forschungsstipendien für Doktoranden
und Nachwuchswissenschaftler

1–6 hónap 80 em-
ber/hó

kutatás német állami
egyetemen, szakfõis-
kolán, kutatóintézet-
ben

egyetemi diplomával rendelke-
zõk, PhD/DLA hallgatók,
kutatók
(végzõs hallgató is pályázhat,
orvostanhallgató kivételével)

valamennyi
tudomány-
terület

– diplomával rendelkezõk ese-
tén a diploma a pályázás idõ-
pontjában nem lehet 6 évnél
régebbi
– doktoranduszok esetén a PhD
kezdete a pályázáskor nem le-
het 3 évnél régebbi

750–1000 euró/hó,
225 euró utazási
hozzájárulás

DAAD Kutatói ösztöndíj doktorandu-
szoknak és fiatal kutatóknak – rövid ku-
tatói ösztöndíj posztdoktoroknak
Forschungsstipendien für Doktoranden
und Nachwuchswissenschaftler

1–6 hónap kutatás német állami
egyetemen, szakfõis-
kolán, kutatóintézet-
ben

posztdoktorok valamennyi
tudomány-
terület

– fiatal kutatók esetén a pályá-
záskor a doktorrá avatás nem
lehet négy évnél régebbi

750–1000 euró/hó,
225 euró utazási
hozzájárulás

DAAD Kutatói ösztöndíj doktorandu-
szoknak és fiatal kutatóknak doktori ér-
tekezés megírására Németországban
Forschungsstipendien für Doktoranden
und Nachwuchswissenschaftler

3 év 1–2 fõ* PhD-értekezés meg-
írása német egyetem
által szervezett dok-
tori képzés keretében

egyetemi diplomával rendelke-
zõk, PhD/DLA hallgatók,
kutatók
(végzõs hallgató is pályázhat,
orvostanhallgató kivételével)

valamennyi
tudomány-
terület

– diplomával rendelkezõk ese-
tén a diploma a pályázás idõ-
pontjában nem lehet 6 évnél
régebbi
– doktoranduszok esetén a PhD
kezdete a pályázáskor nem le-
het 3 évnél régebbi

750–1000 euró/hó,
225 euró utazási
hozzájárulás

DAAD Posztgraduális tanulmányi ösz-
töndíj bármely tudományterület számára
Studienstipendien für Graduierte aller
wissenschaftlichen Fächer

10–24 hó-
nap

9 fõ részvétel német álla-
mi egyetem által
szervezett posztgra-
duális tanfolyamon

utolsó éves fõiskolai, egyetemi
hallgatók (orvostanhallgatók
kivételével) vagy fõiskolai,
egyetemi diplomával rendelke-
zõk

valamennyi
tudomány-
terület

diplomával rendelkezõk esetén
a diploma a pályázás idõpontjá-
ban nem lehet 6 évnél régebbi

750 euró,
225 euró utazási
hozzájárulás

DAAD Ösztöndíj szakdolgozat elkészí-
téséhez
Abschlussstipendien für Studierende der
Germanistik

1–3 hónap 12 fõ* szakdolgozat elõké-
szítése
(az ösztöndíjat az
utolsó tanévben lehet
igénybe venni)

kiemelkedõ tanulmányi ered-
ményt elért német nyelv és iro-
dalom, fordítástudomány
szakos, utolsó elõtti éves egye-
temi vagy tanárképzõ fõiskolai
hallgatók pályázhatnak

német nyelv
és irodalom
szak

650 euró/hó ösztön-
díj,
200 euró útiköltség-
átalány, (a szállás-
költséget az
ösztöndíjból kell
fedezni)
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DAAD Ösztöndíj szakdolgozat elkészí-
téséhez
Sonderprogramm für die deutschsprachi-
ge Minderheit – Abschlussstipendien für
Studierende der Germanistik

1–3 hónap 3 fõ* szakdolgozat elõké-
szítése a DAAD ma-
gyarországi német
nemzetiségi prog-
ramja keretében (az
ösztöndíjat az utolsó
tanévben lehet igény-
be venni)

kiemelkedõ tanulmányi ered-
ményt elért német nyelv és iro-
dalom, fordítástudomány
szakos, utolsó elõtti éves egye-
temi vagy tanárképzõ fõiskolai
hallgatók pályázhatnak, akik a
magyarországi német nemzeti-
séghez tartozónak vallják ma-
gukat

német nyelv
és irodalom
szak

650 euró/hó ösztön-
díj,
200 euró útiköltség-
átalány,
egyéb juttatások
(a szállásköltséget
az ösztöndíjból kell
fedezni)

DAAD Nyári egyetemi ösztöndíj
Stipendien zum Besuch von Hochschul-
sommerkursen

3–4 hét
(2009
nyara)

62 fõ* részvétel német nyári
egyetemen

az ösztöndíj kezdetekor leg-
alább két lezárt félévvel kell
rendelkezni (végzõs hallgató
nem pályázhat)

valamennyi
tudomány-
terület

Alsó: 19 év 650 euró/hó ösztön-
díj,
200 euró rész-
ösztöndíj
200 euró útiköltség-
átalány,
egyéb juttatások
(a szállásköltséget,
a tanfolyam díját az
ösztöndíjból kell fe-
dezni)

DAAD Nyári egyetemi ösztöndíj
Sonderprogramm für die deutschsprachi-
ge Minderheit – Stipendien zum Besuch
von Hochschulsommerkursen

3–4 hét
(2009
nyara)

3 fõ részvétel német nyári
egyetemen a DAAD
magyarországi német
nemzetiségi prog-
ramja keretében

az ösztöndíj kezdetekor leg-
alább két lezárt félévvel kell
rendelkezni (végzõs hallgató
nem pályázhat), magukat a ma-
gyarországi német nemzetiség-
hez tartozónak vallók
pályázhatnak

valamennyi
tudomány-
terület

Alsó: 19 év 650 euró/hó ösztön-
díj,
200 euró rész-
ösztöndíj
200 euró útiköltség-
átalány,
egyéb juttatások
(a szállásköltséget,
a tanfolyam díját az
ösztöndíjból kell fe-
dezni)

DAAD Ösztöndíj volt ösztöndíjasoknak
(Wiedereinladungen für ehemalige Sti-
pendiaten)

1–3 hónap nincs
megha-
tározva

kutatás német állami
egyetemen, kutató-
intézetben

volt 10 hónapos DAAD-ösz-
töndíjasok és a volt NDK-ban
legalább 1 évet tanult ösztön-
díjasok

valamennyi
tudományág

1840–1990 euró

DAAD kutatói ösztöndíj tudományos
fokozattal rendelkezõ egyetemi, fõiskolai
oktatóknak és kutatóknak
Forschungsaufenthalte für Hochschulleh-
rer und Wissenschaftler

1–3 hó/fõ Nincs
megha-
tározva

kutatás tudományos fokozattal rendel-
kezõ egyetemi, fõiskolai okta-
tók, kutatók

valamennyi
tudományág

Figyelem! A DAAD ösztöndíj volt ösztöndíjasoknak esetén a pályázatot a MÖB Irodába lehet beküldeni november 15-i határidõre, s a MÖB Iroda továbbítja azt a
DAAD bonni központjába, vagy folyamatosan és közvetlenül beküldhetõ elbírálásra a DAAD bonni központjába is (DAAD Referat 324 Südosteuropa, Kennedyal-
lee 50, D-53175 Bonn). Amennyiben a MOB Irodához adja be pályázatát, ahhoz a 2lapos MÖB pályázati adatlap és az ellenõrzõlap is csatolandó.

Pályázati határidõ: 2008. november 14., péntek (postai feladás napja.)
Csak postán benyújtott (és egyidejûleg online regisztrált!) pályázatot fogadunk el!

* tavalyi adat
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Államközi ösztöndíjak, tanulmányutak, nyári egyetemek

ALBÁNIA

8. 1–5 hó 3 max.
15 hó

posztgraduális tanulmányok, kutatás felsõfokú végzettség valamennyi tudományág nincs ösztöndíj, lakhatási
támogatás, útiköltség
támogatás

AUSZTRIA

39. 5–10 nap 30
ember-

nap
3 évre

tapasztalatszerzés a színház, film,
képzõmûvészet, építészet,
formatervezés, fényképészet, tánc
területén szakembereknek

mûvészek, szakemberek
(oktatók kivételével)

színház, film, képzõmûvészet,
építészet, formatervezés,
fényképészet, tánc

nincs elõzetesen
megállapított napidíj
+ szállás

45. 5 nap 5
ember-

nap
3 évre

tapasztalatszerzés múzeumi
szakembereknek

egyetemi diploma muzeológia nincs elõzetesen
megállapított napidíj
+ szállás

46. 5 nap 5
ember-

nap
3 évre

tapasztalatszerzés örökségvédelem
területén szakembereknek

egyetemi diploma örökségvédelem nincs elõzetesen
megállapított napidíj
+ szállás

47. 5 nap 5
ember-

nap
3 évre

tapasztalatszerzés könyvtárügyi
szakembereknek

egyetemi diploma könyvtárügy nincs elõzetesen
megállapított napidíj
+ szállás

Megjegyzés: az osztrák ösztöndíjkeret 2008–2010. közötti idõszakra érvényes. Az ösztöndíjat kutatómunkára nem lehet igénybe venni. A rövid tanulmányutak
megvalósításához német (angol) nyelvismeret szükséges. A küldõ fél útiköltséghozzájárulást fizet, az ösztöndíjasok Ausztrián belüli, munkaprogramban jóváha-
gyott utazásait a fogadó fél fizeti. Mindkét fél abból indul ki, hogy jelen munkaterv alapján csak olyan szakembereket küldenek ki, akik érvényes beteg- és baleset-
biztosítással rendelkeznek.
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BELGIUMI FLAMAND KÖZÖSSÉG

9.2.1. 1 hó 1 fõ 1 hó alkotómunka a Leuveni
„Vertalershuis”-ban

egyetemi diploma mûfordítók 1000 euró + szállás

12.3.3. * 3 fõ posztgraduális tanulmányok
folytatása

egyetemi diploma valamennyi tudományterület 35 év 770 euró/hó**

12.3.4. 3–9 hó 9 hó kutatás szakirányú felsõfokú
végzettség

valamennyi tudományterület 35 év 740 euró/hó

12.3.5. 3 hét 4 fõ 12 hét nyári egyetem egyetemi hallgató vagy
friss diplomás, holland
nyelvtudás kötelezõ

holland nyelv és kultúra

Megjegyzés: Az ösztöndíjak csak flamand területre szólnak. A tanulmányutak megvalósulásához holland, angol, esetleg francia nyelvtudás szükséges. (A hollan-
dul tudók minden esetben elõnyt élveznek.)
* Az ösztöndíj idõtartamát a tanulmányok idõtartama határozza meg (a maximális idõtartam 10 hónap).
** A posztgraduális kurzusok beiratkozási díját a Flamand Közösség 505 euróig téríti meg; az ennél drágább kurzusoknál a fennmaradó részt az ösztöndíjasnak kell
állnia.
A 12.3.5. pontra pályázónak az anyagát elõzetesen a Holland Nyelvszövetséghez (Nederlandse Taalunie) is el kell juttatnia. (A pályázáshoz szülséges adatlap meg-
található valamennyi egyetemen, illetve letölthetõ az alábbi honlapról: www.taalunieversum.org/taalunie/summer_courses_in_dutch/)
Csak magyar állampolgárok pályázhatnak.

A munkaterv lejárt, megújítás elõtt áll, változások elképzelhetõek.
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BELGIUMI FRANCIA KÖZÖSSÉG

II/1. 2 fõ
2 fõ

nyári egyetem Louvainben
nyári egyetem Monsban

egyetemi diploma
egyetemi diploma

francia szakos középiskolai tanár
államigazgatási tisztviselõ

17,35 euró/nap +
szállás

Megjegyzés: Az ösztöndíjak csak vallon területre szólnak. A tanulmányutak megvalósításához francia nyelvtudás szükséges. Csak magyar állampolgárok pályáz-
hatnak. A graduális, posztgraduális és kutatói ösztöndíjakat a jövõben vallon partnerünk, a CGRI közvetlenül, „pool system” alapon (tehát meghatározott keretszá-
mok nélkül) hirdeti meg. Az aktuális lehetõségekrõl 2008 õszétõl a MÖB honlapján tájékoztatjuk a pályázni kívánókat.

CSEHORSZÁG

13. 4 hét 12 fõ részvétel a cseh- és morvaországi
szlavisztikai nyári egyetemeken

egyetemi, fõiskolai
hallgatók

szlavisztika küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, teljes ellátás

14. a) 7–14 nap 12 fõ 85 nap tapasztalatcsere, rövid tanulmányút felsõfokú egyetemi, fõiskolai oktatók,
középiskolai tanárok, oktatásügyi
szakemberek, tudományos
munkatársak

küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás,
380 Kè napi ösztöndíj

14. b) 1–3 hó 12 fõ 12 hó tapasztalatcsere, kutatómunka
folytatása

felsõfokú egyetemi, fõiskolai oktatók,
középiskolai tanárok, oktatásügyi
szakemberek, tudományos
munkatársak

küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás,
7000–7500 Kè/hó
ösztöndíj tudományos
fokozattól függõen,
magába foglalja a
szállás díját

Megjegyzés: A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes.

13. A nyári nyelvi kurzusokra elsõsorban a felsõoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (cseh/szláv szak) pályázhatnak. A 3-4 hetes kurzusok Prágában,
Podebradyban, Olomoucban, illetve Brnóban kerülnek megrendezésre várhatóan 2009 július, augusztusban. A pályázatban célszerû megjelölni a kívánt helyszínt.
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14. a) és 14. b) Az utóbbi évek tapasztalatai alapján a cseh fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek
utána kell járni a szakmai fogadólevél igénylésénél egyénileg.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idõpontja 2009 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához a cseh, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges.
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a következõ oldalon: http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scho-
larships

DÁNIA

*I.10. min. 2 hó 34 hó kutatómunka, tanulmányok végzése egyetemi diploma,
felsõbb évfolyamos
egyetemi, fõiskolai
hallgató

valamennyi tudományág és oktatás havi ösztöndíj,
melybõl a szállást is
fizetni kell:
5000 DKK/hó

I.11. 3 hét 4 fõ 12 hét nyári egyetem dán szakos egyetemi
hallgatók, esetleg fiatal
diplomások

dán nyelv és kultúra zsebpénz + ingyenes
szállás és ellátás

A tanulmányutak megvalósításához dán vagy angol nyelvtudás szükséges.
*Fogadólevél szükséges, a fogadókészség termelõ-, illetve magánvállalatoknál nem biztosítható.
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EGYIPTOM

I/2. a) 2–6 hó tudományos kutatás, tapasztalatcsere egyetemi hallgatók,
egyetemeken végzett
kutatók, PhD-val, vagy
azzal egyenértékû
tudományos fokozattal
rendelkezõ
természettudományi,
ipari vagy
mezõgazdasági területen
mûködõ szakemberek

valamennyi tudományág fogadó fél: doktori
vagy posztdoktori
pályázóknak: 750
L.E./hó + szállás;
posztgraduális vagy
doktori képzésben
részt vevõknek: 600
L.E./hó + szállás;
egyetemi
hallgatóknak: 500
L.E./hó + szállás +
mentesség tandíj és
kutatási díj fizetése
alól

küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség támogatás

I/2. b) 6 fõ max.
20 hó

kutatás, tapasztalatcsere egyiptológus, régész
egyetemi diploma

egyiptológia, régészet

I/2. c) 2–6 hó max.
5 fõ

max.
30 hó

arab nyelv és kultúra, tanulmányok
folytatása

egyetemi hallgatók,
posztgraduális hallgatók

egyiptológia, arab nyelv

.

Megjegyzés: Az egyiptomi fél összesen 60 emberhónapnyi ösztöndíjast fogad egy évben.

Az I/1. b) és az I/3. munkatervi pontok esetében legalább középfokú arab, a többi munkatervi pont esetében angol nyelvismeret szükséges, továbbá alapfokú arab
nyelvismeret ajánlott.
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ÉSZTORSZÁG

5. B) 2 hét nyári egyetemen való részvétel észt szakos egyetemi
hallgatók, esztológusok

az észt nyelv, kultúra és történelem
tanulmányozása

küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, térítésmentes
szállás és étkezés,
100 EEK naponta
teljes ellátás

5. C) 3–21 nap rövid tanulmányút felsõoktatásban dolgozó
oktatók, tudományos
kutatók

valamennyi tudományág küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: 300
EEK/nap ösztöndíj,
kollégiumi szállás

5. D) 1–3 hó/fõ kutatómunka egyetemi és fõiskolai
oktatók, kutatók,
esztológusok

valamennyi tudományág küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: 5700 EEK
ösztöndíj, amelybõl a
szállás költségét is
fedezni kell

5. B) A nyári nyelvi kurzusokra elsõsorban a felsõoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (észt/finnugor szak) pályázhatnak. A 2 hetes kurzusok Tallinnban,
illetve Tartuban kerülnek megrendezésre várhatóan 2009 július, augusztusában. A pályázatban célszerû megjelölni a kívánt helyszínt.

5. C) és 5. D) Az észt fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsõoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai
fogadólevél igénylésénél egyénileg.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idõpontja 2009 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához az észt, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges.
A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a www.scholarship.hu honlapról az ûrlapok menüpontból.

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.
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FINNORSZÁG

*V/2.1. 3–9 hó 10 fõ kutatómunka vagy posztgraduális
tanulmányok végzése, oktatás

posztgraduális képzésben
részt vevõ hallgatók és
kutatók (minimum
egyetemi diploma)

valamennyi tudományág és oktatás 35 év az
ösztöndíj
kezdete-
kor

1000 euró/hó,
melybõl a szállást
fizetni kell

**V/2.3. kb. 3 hét nyári egyetem finn vagy finnugor
szakos egyetemi
hallgatók

finn nyelv és kultúra szállás + ösztöndíj

Megjegyzés: Csak magyar állampolgárok pályázhatnak.

* V/2.1. Finnországban az õszi szemeszter szeptembertõl december 20-ig tart, a tavaszi pedig januártól májusig.
A MÖB évente 10 jelentkezõ elbírált pályázati anyagát terjesztheti fel a finn ösztöndíjadományozó félnek (CIMO). A végleges döntést a finn fél hozza meg
arról, hogy a 10 fõ közül ki és hány hónapra részesül ösztöndíjban.
A pályázóknak részletesen ismertetniük kell finnországi tartózkodásuk célját, és szakmai programjuk megvalósítását egy adott fogadóintézménynél kell tervezniük.
A tanulmányutak megvalósításához finn vagy angol nyelvismeret és fogadólevél szükséges. Figyelem! Az ösztöndíjra jelöltek nem tölthetnek több mint egy évet
finn felsõoktatási intézményben közvetlenül a tervezett ösztöndíjas tartózkodásuk idõszakát megelõzõen.

**A V/2.3. munkatervi pontban szereplõ nyári egyetemi ösztöndíjra a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz és a finn félhez (CIMO) is be kell nyújtani a pályázatot, mi-
vel a pályázatok elbírálása párhuzamosan történik, csak az nyerheti el az ösztöndíjat, aki mindkét helyre beadta a pályázatát. A MÖB-höz érkezõ pályázatokat szi-
gorúan a MÖB honlapon feltûntetett pályázati felhívásnak megfelelõen fogadjuk el.
A nyári egyetem idõtartama az elmúlt évek tapasztalata alapján általában kb. 3 hét, de ettõl eltérhet, az ösztöndíj feltétele a finn nyelvtudás.
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bí-
rálja el. A felsõoktatási intézményeknél az általuk meghatározott határidõig kell pályázni. A MÖB-höz a felsõoktatási intézmények 2008. október 17-ig juttatják el
a pályázatokat.

Felhívjuk a figyelmet a finn fél (CIMO) által egyoldalúan adományozott egyéb ösztöndíjakra is, melyekre fiatal magyar kutatók, posztgraduális képzésben részt ve-
võ hallgatók és finn szakos egyetemi hallgatók is pályázhatnak különbözõ célból. Az ösztöndíjas programokról bõvebb információ a CIMO honlapján olvasható:
http://finland.cimo.fi
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FRANCIAORSZÁG

1. 1 hó kutatás egyetemi, fõiskolai
oktatók, kutatók

francia nyelv és irodalom

2. 1 hó továbbképzés francia szakos
bölcsészhallgatók

francia nyelv és irodalom

3. 1 hó szaknyelvet oktatók továbbképzése francia szakos tanári
diploma

francia nyelv

4. 1 hó szaknyelvet használók
továbbképzése

egyetemi-fõiskolai
diploma

valamennyi tudományág

5. 1 hó közoktatásban oktató francia tanárok
továbbképzése

gyakorló francia tanár francia nyelv

6. 1–3 hó kutatás tudományos kutatók,
elsõsorban
természet-tudományi és
mûszaki területen

valamennyi tudományág

Megjegyzés:
A 3. és 5. pontnál a pályázatnak tartalmaznia kell egy rövid leírást a jelölt iskolájáról és ott végzett munkájáról. Elõnyt élveznek azok, akik az utóbbi öt évben nem
kaptak franciaországi ösztöndíjat.
Az 1., 3–5. pontra beadandó pályázatoknál a szakmai önéletrajz, a munkaterv (ill. az iskolaleírás) egyik példányát magyar, a másikat francia nyelven kell elkészíteni.
A 6. pontra pályázónak anyagát a Francia Nagykövetség Kulturális Osztályára is (1011 Budapest, Fõ u. 17.) be kell nyújtania.
A 2. pontra pályázókat egyetemük Francia Nyelv és Irodalom Tanszékei jelölik ösztöndíjra (mind a MÖB, mind a francia partner felé).

Új munkaterv aláírása várható, változások elképzelhetõek.

A posztgraduális ösztöndíjakra (7/A), 7/B) szóló pályázati felhívás elõreláthatólag 2009 januárjának elején jelenik meg.

A pályázatok beadási határideje: 1-5. pont: 2008. december 12.
6. pont: folyamatos
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GÖRÖGORSZÁG

3. a) 10 hó 2 fõ 20 hó posztgraduális tanulmányok vagy
kutatás

egyetemi oktató, elõadó
vagy magasan képzett
szakember

valamennyi tudományág, pályázási
korhatár 40. életév

500–550 euró/hó a
szállás és ellátás
költségeire és 550
euró ösztöndíj

3. b) 1 hó 3 3 hó részvétel nyári egyetemen egyetemi hallgatók, fiatal
egyetemi oktatók, görög
nyelvet oktató
pedagógusok

görög nyelv és kultúra szállás, teljes ellátás,
útiköltségtámogatás

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához a kutatóknak görög, angol vagy francia nyelvismeret szükséges. Posztgraduális tanulmányokat folytatni kívánók-
nak görög nyelvtudás szükséges és igazolniuk kell, hogy felvételt nyertek posztgraduális kurzusra. A nyári egyetemre [3. b) munkatervi pont] történõ kiutazáshoz
görög nyelvismeret szükséges.
Elõzetes fogadólevél beszerzése szükséges, illetve a 3. a) és 3. b) munkatervi pont esetén az ösztöndíj végén részletes beszámolót kell készíteni a görög Oktatási
Minisztérium részére, melyhez csatolni kell a fogadó professzor igazolását az elvégzett munkáról.
* A pályázók elõzetes kapcsolattal kell, hogy rendelkezzenek társintézményükkel.

A fenti államközi ösztöndíjakon kívül, a görög fél évente többször ajánl fel tanulmányi/kutatói ösztöndíjakat, melyeket a MÖB meghirdet a www.scholarship.hu
honalpon, illetve tájékozódhatnak a Görög Állami Ösztöndíj Alapítvány (http://www.iky.gr/scholarships/allodapoi) és az Alexander S. Onassis Alapítvány
(www.onassis.gr) honlapján.
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HORVÁTORSZÁG

10. a) 7 nap 6 fõ 30 nap tapasztalatcsere, elõadások tartása,
nemzetközi konferencián való
részvétel

felsõoktatás
szakemberei, oktatói,
illetve tudományos
kutatók

valamennyi tudományterület küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás,
napidíj

10. b) 1–3 hó 12 fõ 12 hó tudományos kutatómunka, szakmai
továbbképzés

felsõoktatás
szakemberei, oktatói,
illetve tudományos
kutatók

bármely tudományterület, kivéve
mûvészetek

küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás,
ösztöndíj 2200–3000
kuna

12. 2 hét 4 fõ nyári egyetemen való részvétel nyelvszakos hallgatók,
oktatók, kutatók és
kulturális szakemberek

kroatisztika küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, teljes ellátás

10. a) A horvát fél az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsõoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél
igénylésénél egyénileg.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idõpontja 2009 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához a horvát, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges.
A fogadó biztosítja a szakmai hátteret, díjmentes szállást valamint fedezi az étkezés költségeit.

10. b) A horvát fél az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsõoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadólevél
igénylésénél egyénileg.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idõpontja 2009 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához a horvát, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges.
A fogadó biztosítja a szakmai hátteret, ösztöndíjat, valamint szállást biztosít.

12. A nyári nyelvi kurzusokra elsõsorban a felsõoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (kroatisták) pályázhatnak. A 2 hetes kurzusok Dubrovnikban kerülnek
megrendezésre várhatóan 2009. augusztus-szeptemberben.
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INDIA

1.2. a) max. 21
nap

81 nap közös kutatások és programok
elindítása, folytatása; elõadások
tartása; részvétel szemináriumokon

fõiskolai, egyetemi
diploma
(tudományos kutatók,
szakértõk, oktatók)

valamennyi tudományág (elõnyt
élveznek a társadalom- és
természettudományi témák)

szállás + 1000 Rs/nap
+ helyi közlekedés
max. 3 helyszínre (az
indiai fél
jóváhagyásával)

1.2. b) 1–5 hó 7 hónap tudományos programok kidolgozása
és megvalósítása; közös kutatások
folytatása

fõiskolai, egyetemi
diploma (tudományos
kutatók, szakértõk,
oktatók)

valamennyi tudományág szállás + havi
ösztöndíj a
végzettségtõl függõen
(4000–5000 Rs/hó) +
3000–12 500 Rs/év +
helyi közlekedés max.
3 helyszínre (az indiai
fél jóváhagyásával)

* 1.2. c) 10 hó 1 fõ 10 hó tanulmányok folytatása, szakdolgozat
elõkészítése

abszolútoriummal
rendelkezõ indológus
hallgató az
Eötvös Loránd
Tudományegyetemen

Indológia szállás hostelben +
havi ösztöndíj a
végzettségtõl függõen
(4000–5000 Rs/hó) +
3000–12 500 Rs/év +
helyi közlekedés max.
3 helyszínre (az indiai
fél jóváhagyásával)

Megjegyzés: A pontos keretszámok évrõl évre kerülnek kialakításra egy magyar–indiai vegyesbizottsági ülés alkalmával, ezért a fent jelzett keretszámok 2008.
szeptemberében változhatnak.
A tanulmányutak megvalósításához a helyi nyelv vagy az angol nyelv ismerete szükséges. Fogadólevél megléte a kiválasztásnál elõnyt jelent
* A hallgató feladata a fogadóintézmény felkutatása, illetve a fogadás részleteinek egyeztetése.
Az 1 hónapnál rövidebb idõre kiutazóknak biztosításról saját maguknak kell gondoskodniuk.
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ÍRORSZÁG

*1. 7 nap 1 fõ 7 nap tapasztalatcsere egyetemi diploma oktatás szállás + összesen
kb. 695 euró értékben
napidíj és egyszeri
helyi útiköltség-
támogatás

2. 17 nap 2 fõ 34 nap nyári egyetem Dublinban egyetemi diplomások,
ír kultúrával foglalkozó
hallgatók

ír, angol nyelv és kultúra szállás + ellátás +
zsebpénz

Megjegyzés: új munkaterv aláírása esedékes, változások elõfordulhatnak.
Csak magyar állampolgárok pályázhatnak.
* A tanulmányút megvalósításához fogadólevél szükséges.
A megadott napidíj és helyi útiköltség-támogatás összege a 2003. évi állapotot tükrözi.

IZLAND

1.* 10 hó 3 fõ 10 hó izlandi nyelv, irodalom és történelem
tanulmányok folytatása

egyetemi/fõiskolai hallgatók,
illetve fiatal diplomások

bölcsészettudomány 35 év ösztöndíj:
69.000 IKR/hó

Megjegyzés: A meghirdetés feltételes, változások elképzelhetõek.
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IZRAEL

1. 4–8 hó posztgraduális tanulmányok vagy
kutatás

posztgraduális képzésben
részt vevõ hallgató;
minimum fõiskolai
diploma + jó tanulmányi
eredmények

valamennyi tudományág (elõnyt
élveznek a zsidósággal és Izraellel
foglalkozó bölcsészettudományi,
társadalomtudományi és mûvészeti
témák)

35 év 600 USD-nek
megfelelõ Shékel/hó

2. 3 hét–
2 hó

nyári egyetem egyetemi hallgató, fiatal
diplomás

héber nyelv 35 év teljes ellátás

Megjegyzés: a munkaterv lejárt, az izraeli fél ösztöndíj-felajánlásai az izraeli Külügyminisztérium honlapján hozzáférhetõk, kérjük a honlapcímrõl érdeklõdjön:
www.mfa.gov.il.mfa

Az izraeli honlapon felsorolt benyújtandó dokumentumok és a határidõ csak azokra a pályázókra vonatkozik, akiket a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) jelöl az
ösztöndíjra. Elsõ körben a Magyar Ösztöndíj Bizottsághoz kell pályázni a MÖB felhívásában megadott dokumentumokkal és határidõre.
Kizárólag magyar állampolgárok pályázhatnak. Az ösztöndíjas utak megvalósításához magas szintû angol vagy héber nyelvtudás szükséges.
Posztgraduális tanulmányokat csak állami felsõoktatási intézményben lehet folytatni. Az izraeli fél fenntartja a jogot a nyári egyetem helyszínének és idõtartamá-
nak kijelölésére.
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JEMEN

I/5. 10 hó 3 fõ 30 hó arab nyelvtanulás egyetemi hallgatók,
kutatók

arab nyelv fogadó fél: szállás,
ösztöndíj (20 000
jemeni rial)
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség támogatás

I/6. 1–3 hó 2 fõ kutatómunka egyetemi diplomával
rendelkezõ kutató

kutatási programtól függõen fogadó fél: szállás,
ösztöndíj (20 000
jemeni rial)
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség támogatás

Megjegyzés: A tanulmányút megvalósításához arab nyelv ismerete szükséges.

A munkaterv megújítás alatt, változások elképzelhetõek

JORDÁNIA

I/2. 10 hó 2 fõ 20 hó arab nyelv egyetemi hallgatók arab nyelv és irodalom, iszlám
kultúra

fogadó fél: szállás,
ösztöndíj (150 USD)
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség támogatás
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KÍNA

I/1. b) 1–6 hó 16 hó tanulmányút, kutatómunka egyetemi diploma valamennyi tudományág 50 év szállás + ösztöndíj:
1100 yuan/hó
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség támogatás

II/7. max. 2 hó 1 fõ 2 hó intenzív nyelvtanfolyamon való
részvétel (fogadóintézmények:
Beijing Language and Culture
University, Beijing Normal
University)

egyetemi/fõiskolai
diploma + felsõoktatási
intézményben
megszakítás nélkül 3 éve
kínai nyelvet oktató
nyelvtanár

sinológia 50 év szállás + 2000 yuan
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség támogatás

Megjegyzés: A munkaterv lejár, változások elképzelhetõk!
Az ösztöndíjas utak megvalósításához magas szintû kínai vagy angol nyelvtudás szükséges.
A http://www.csc.edu.cn honlapon megtalálhatók azon intézmények, amelyek kínai állami ösztöndíjjal fogadnak külföldi hallgatókat.

KOLUMBIA

II/2. 12 hó 2 24 posztgraduális tanulmányok egyetemi diploma valamennyi tudományág

Megjegyzés: A tanulmányút feltételeirõl és a juttatásokról az ICETEX honlapja (www.icetex.gov.co) ad felvilágosítást. Csak magyar állampolgárok pályázhatnak.
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KUVAIT

1. 10 hó 3 30 hó tanulmányok folytatása a Kuvaiti
Egyetem Nyelvi Központjában

arab szakos egyetemi
hallgatók

arab nyelv teljes ellátás,
kollégiumi elhelyezés
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés

Megjegyzés: a tanulmányút megvalósításához arab nyelvtudás szükséges és az angol nyelv ismerete hasznos.
A meghirdetés feltételes, a kuvaiti fél évenkénti felajánlásától függ.

LENGYELORSZÁG

5.1. 5–21 hó 5 fõ 70 nap köz- és felsõoktatásban dolgozó
szakemberek, kutatóintézeti
tudományos munkatársak

egyetemi oklevél valamennyi tudományág küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: a szállás
költségeit is magában
foglaló ösztöndíj
napidíj formájában

5.2. 1–9 hó 18 fõ 18 hó köz- és felsõoktatásban dolgozó
szakemberek, kutatóintézeti
tudományos munkatársak

egyetemi oklevél valamennyi tudományág küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: a szállás
költségeit is magában
foglaló ösztöndíj

10. 3–4 hét 12 fõ nyári polonisztikai tanfolyam elsõsorban nyelvszakos
egyetemi hallgatók,
legalább alapfokú
nyelvismerettel
rendelkezõ oktatók,
kutatók, kulturális
szakemberek

polonisztika küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél:
tandíjmentes képzés,
teljes ellátás
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Megjegyzés: A munkaterv aláírása folyamatban, a meghirdetés feltételes.

5.1. és 5.2. Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idõpontja 2009 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához a lengyel, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges.

10. A nyári nyelvi kurzusokra elsõsorban a felsõoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (polonisták) pályázhatnak. A 2-4 hetes kurzusok Varsóban, Wrocláw-
ban, Lublinban, illetve Krakkóban kerülnek megrendezésre várhatóan 2009 július-augusztusában. A pályázatban célszerû megjelölni a kívánt helyszínt.
A küldõ fél az útiköltséget támogatja.

LETTORSZÁG

13. 1–3 hó max.
3 fõ

5 hó kutatómunka egyetemi és fõiskolai
oktatók, kutatók

valamennyi tudományág küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: szállás,
ösztöndíj

10. 2–4 hét 2 fõ nyári egyetemen való részvétel lett szakos egyetemi
hallgatók, baltisztikai
szakemberek

a lett nyelv, kultúra és történelem
tanulmányozása

küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél:
tandíjmentes képzés,
teljes ellátás

10. A nyári nyelvi kurzusokra elsõsorban a felsõoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (lett/finnugor szak) pályázhatnak. A 2–4 hetes kurzusok Rigában ke-
rülnek megrendezésre várhatóan 2009 július-augusztusában. Elsõbbséget élveznek az egyetemek rangsorolt hallgatói.

13. A lett fél kizárólag az Oktatási Minisztérium hatáskörébe tartozó felsõoktatási intézményekbe biztosítja a fogadást. Ennek utána kell járni a szakmai fogadó-
levél igénylésénél egyénileg.
Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idõpontja 2009 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához a lett, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges.
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LITVÁNIA

6.2.2. 1–10
hó/fõ

posztgraduális képzés egyetemi diplomával
rendelkezõ
posztgraduális hallgató

valamennyi tudományág küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kollégiumi
szállás, ösztöndíj

6.2.3. min
1 hó/fõ

kutatómunka egyetemi diplomával
rendelkezõ oktatók,
kutatók

valamennyi tudományág küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél:
kedvezményes
szállás, ösztöndíj

6.2.4. 3–4
hét/fõ

6–8 hét 2 fõ nyári egyetem fõiskolai, egyetemi
hallgató

finnugor szak küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél:
térítésmentes szállás,
teljes ellátás,
tandíjmentes képzés

6.2.5. 7–21
nap/fõ

rövid tanulmányút egyetemi,
PhD-diplomával
rendelkezõ oktatók,
kutatók

valamennyi tudományág küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél:
kedvezményes
szállás, ösztöndíj
(napidíjban)

6.2.2 Elsõbbséget élveznek a balti-, illetve finnugor tanulmányokat folytatók. A megvalósulásra legkorábban 2008 októberében kerülhet sor. Az aktuális lehetõsé-
gek a litván fél hivatalos honlapján www.mokslas.lt találhatók. Ugyanitt adatlap is letölthetõ, amit csatolni kell a pályázathoz.

6.2.3. A pontos kereteket, valamint a fogadás aktuális feltételeit a litván fél tárgyév harmadik negyedévében ismerteti a honlapján. A tanulmányok kizárólag a Lit-
ván Köztársaság állami felsõoktatási és kutatóintézeteiben végezhetõk (www.mokslas.lt). Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idõpontja 2009 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához a litván, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges.
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A pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a következõ honlapon: www.mokslas.lt (aktuális adatlap a pályázási év har-
madik negyedétõl).

6.2.4. A nyári nyelvi kurzusokra elsõsorban a felsõoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (finnugor szak) pályázhatnak. A 3–4 hetes kurzusok Vilniusban,
illetve Kaunasban kerülnek megrendezésre várhatóan 2009 július, augusztusában. A pályázatban célszerû megjelölni a kívánt helyszínt.
Részletes információhoz a következõ honlapon lehet hozzájutni a megvalósulás évében: www.mokslas.lt

6.2.5. A tanulmányok kizárólag a Litván Köztársaság állami felsõoktatási és kutatóintézeteiben végezhetõk (www.mokslas.lt). Az ösztöndíj megkezdésének legko-
rábbi idõpontja 2009 szeptembere.
A tanulmányok megvalósulásához a litván, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges.
A pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a következõ honlapon: www.mokslas.lt (aktuális adatlap a pályázási év har-
madik negyedétõl).

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.
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LUXEMBURG

6. a) 5 hó 15 hó posztgraduális képzés (IUIL) egyetemi hallgató társadalomtudományok*

6. c) 1 hó 1 hó posztgraduális tanulmányok egyetemi diploma valamennyi tudományág 35 év

6. d) 2 hét 4 hét Európai Mûvészeti Propaganda Kör
(CEPA)

szakirányú felsõfokú
végzettség

mûvészettel kapcsolatos
menedzsment**

7. 5 nap 20 nap tájékozódás, tapasztalatcsere szakirányú felsõfokú
végzettség

képzõ-, ipar- és filmmûvészet

8. 1 hét 1 hét kulturális adatbázis kiépítése, európai
szabvány alkalmazása

szakirányú felsõfokú
végzettség

muzeológus, mûemlékvédelmi szakértõ

9. 1 hét 1 hét archiválás, számítógépes
nyilvántartás

szakirányú felsõfokú
végzettség

levéltári szakértõk

Megjegyzés:
* A megpályázható kurzusokról és feltételekrõl az intézmény honlapja (www.iuil.lu) ad részletes tájékoztatást.
** Pályázni csak az intézmény által meghirdetett kurzusokra lehet. Ezek listáját a CEPA honlapja (www.cepa.lu) tartalmazza.
A tanulmányutak megvalósításához német, francia, esetleg angol nyelvtudás szükséges. Fogadólevél elõzetes beszerzése csak abban az esetben kötelezõ, ha a pá-
lyázó nem az Institut Universitaire International (IUIL) kurzusaira jelentkezik. Csak magyar állampolgárok pályázhatnak.

A munkaterv lejárt, új munkaterv aláírása esedékes, változások elõfordulhatnak.
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MEXIKÓ

VII. 21. 6–12 hó 5 fõ 60 hó posztgraduális tanulmányok
folytatása (min. 12 hónap) vagy
kutatómunka a mexikói fél által
megadott egyetemeken,
kutatóintézetekben*

egyetemi diploma valamennyi tudományág
(az orvostudomány területén csak
speciális képzésre van lehetõség,
fogadókészség esetén)

A mindenkori
minimálbér
négyszeresének
megfelelõ havi
ösztöndíj, egyszeri
belföldi utazás,
egészségbiztosítás

Megjegyzés:
* A mexikói fél által megadott egyetemek és kutatóintézetek jegyzékérõl bõvebb információt a Mexikói Nagykövetség ad.
A tanulmányút megvalósításához magas szintû spanyol nyelvismeret szükséges. A posztgraduális tanulmányi ösztöndíjak 2 évre meghosszabbíthatóak, amennyi-
ben az ösztöndíjas teljesítménye és a tanulmányi program ezt indokolja. A hosszabbítás új ösztöndíjnak számít. A hosszabbítás iránti kérelmet a magyar fél ré-
szérõl a MÖB Irodához kell benyújtani, mellékelni kell az elõzõ év sikeres befejezésérõl szóló hitelesített igazolást, szakmai beszámolót és tervet, külföldi aján-
lólevelet és a MÖB ûrlapját 2010. május 20-ig. A kutatói ösztöndíjak esetében hosszabbítás nem lehetséges. Az ösztöndíjas utazások 2009 augusztusa és 2010 júni-
usa közötti idõszakra vagy 2010 januárjától (felsõoktatási intézménytõl függõen) tervezhetõk.

A Mexikói Nagykövetségen keresztül (tel.: 326-0447, 326-0486: ösztöndíj-felelõs titkár) korlátozott számú további mexikói ösztöndíj pályázható meg. Az ösz-
töndíjak 3–12 hónapra szólnak, mexikanistáknak, speciális képzésre könyvtárban, kutatóintézetben stb. További információ a http://becas.sre.gob.mx honlapon ta-
lálható.

A munkaterv lejárt, az új munkaterv aláírás elõtt áll, változások elõfordulhatnak.

MONGÓLIA

8. 6 hó 4 fõ 24 hó szakmai továbbképzés, kutatómunka egyetemi, fõiskolai
diploma, mongol vagy
angol nyelv magas szintû
ismerete

valamennyi tudományág fogadó fél: 30 000
tugrik/hó ösztöndíj,
amelybõl az
ösztöndíjas szállását
is fedezi
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség támogatás

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához a mongol vagy az angol nyelv magas szintû ismerete szükséges.
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NÉMETORSZÁG

B A D E N - W Ü R T T E M B E R G T A R T O M Á N Y

Új munkaterv tárgyalása folyamatban. Ösztöndíj-meghirdetés késõbbre várható.

B A J O R S Z A B A D Á L L A M

Az ösztöndíj pályázatokat a BAYHOST-hoz közvetlenül (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa – www.bayhost.de) kell benyújtani.
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NORVÉGIA

*1. 1–10 hó 15 fõ tanulmányok folytatása, kutató-
munka

IV–V. évfolyamos
egyetemi hallgatók és
egyetemi, fõiskolai
diplomával rendelkezõk

valamennyi tudomány- és mûvészeti ág 40 év egyetemi, fõiskolai
végzettséggel: 8.000
NOK/hó, PhD
hallgatók és PhD-vel
rendelkezõk: 11.000
NOK/hó + mindkét
esetben 7.000 NOK az
1. hónapban

**I/4. a) 6 hét 5 fõ részvétel az oslói nyári
egyetemen

egyetemi és fõiskolai
hallgatók illetve fiatal
diplomások

általános,
a kurzuskínálatot (mely nagyrészt
ugyanazokat a kurzusokat tartalmazza
évrõl-évre) lásd a www.uio.no/iss
címen

zsebpénz + teljes
ellátás + szállás

***I/4. b) 3 hét 1 fõ részvétel a bergeni nyári egyetemen legalább középfokú
norvég nyelvtudással
rendelkezõ norvég
szakos egyetemi hallgató

norvég nyelv és kultúra zsebpénz + teljes
ellátás + szállás

*1. Norvégiában az õszi szemeszter augusztus 20-ától december 20-ig tart, a tavaszi pedig január 15-étõl június 15-ig.
A MÖB évente 15 jelentkezõ elbírált pályázati anyagát terjesztheti fel a norvég ösztöndíjadományozó félnek. A végleges döntést a norvég fél hozza meg arról, hogy
a 15 fõ közül ki és hány hónapra részesül ösztöndíjban.
Fogadólevél szükséges, a pályázóknak részletesen ismertetniük kell norvégiai tartózkodásuk célját, és szakmai programjuk megvalósítását egy adott fogadóintéz-
ménynél kell tervezniük. Az ösztöndíjasok számára fogadókészség magántulajdonban lévõ termelõvállalatoknál nem biztosítható.
A tanulmányutak megvalósításához norvég vagy angol nyelv magas fokú ismerete szükséges. Csak magyar állampolgárok pályázhatnak.
**Az I/4. a) munkatervi pontban meghirdetett nyári egyetemi részvételhez a nyelvtanfolyamok esetében norvég nyelvismeret szükséges, más kurzusoknál angol.
A MÖB nyári egyetemi adatlapján a pályázó szakterületére vonatkozó pontban kérjük feltüntetni a választott kurzus címét.
*** I/4. b) A hallgatók erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben jelentkezhetnek. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pá-
lyázatokat bírálja el. A felsõoktatási intézményeknél az általuk meghatározott határidõig kell pályázni. A MÖB-höz a felsõoktatási intézmények 2008. október
17-ig juttatják el a pályázatokat.

A norvég fél megújítani készül ösztöndíjazási rendszerét, ezért a meghirdetés feltételes, változások elképzelhetõk.
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OLASZORSZÁG

FIGYELEM!

Az Olasz Külügyminisztérium 2009 tavaszán – várhatóan márciusban – teszi majd közzé új pályázati felhívását. Tájékozódásképpen érdemes a honlapunkon fent
lévõ 2008-as kiírást áttekinteni.

Bõvebb információ: www.esteri.it Opportunitá di Studio e Lavoro/Di studio/Borse di studio/Per cittadini stranieri

OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

5.9. 1 hó 5 fõ 5 hó oroszországi állami egyetemeken
végzendõ tapasztalatcsere,
továbbképzés, tanulmányút,
egyetemi könyvtári kutatómunka

felsõfokú csak felsõoktatási intézmények orosz
nyelv és irodalom szakos oktatói
pályázhatnak

küldõ fél: 250
USD/hó
ösztöndíj-kiegészítés,
útiköltség támogatás
fogadó fél: szállás,
ösztöndíj

6.5. 4 hét 2 fõ nyári egyetem az Udmurti Állami
Egyetem szervezésében

finnugor nyelvszakos
hallgatók, kutatók

udmurt nyelv és kultúra küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, teljes ellátás

5.4. 1 hó 15 fõ nyári egyetem a Puskin Intézetben felsõfokú , orosz nyelv
és irodalom szakos

elsõsorban orosznyelv-tanárok
pályázhatnak

szállás,
ösztöndíj-kiegészítés

5.4. A Moszkvai Puskin Intézetben megszervezett nyári egyetem a közoktatásban és a felsõoktatásban orosz nyelvet oktató tanárok, magyarországival egyenér-
tékûnek elismert nyelvi továbbképzése. A Puskin Intézeti nyári egyetemre a pályázatok beadási határideje: 2009. március 2. A részletes kiírás és a MÖB
adatlap mellett kitöltendõ orosz nyelvû adatlap, mely honlapunkról a www.scholarship/ûrlapok menüpontból letölthetõ.

5.9. Az ösztöndíj az orosz nyelv és irodalom oktatás minõségének javítását szolgálja a magyar oktatási intézményekben. Gyakorló orosz nyelv- és irodalomtanárok
pályázhatnak.
1 hónapos tanulmányok folytatására, illetve kutatásra a Moszkvai Állami Puskin Intézetbe 2009–2010-ben. A megvalósulás legkorábban 2009 augusztusában vár-
ható.
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Az ösztöndíjat a küldõ fél biztosítja, folyósítása devizaszámlára történik, célszerû rendelkezni ilyennel a kiutazás idejére.
A fogadó fél a szakmai hátteret és a kollégiumi elszállásolást biztosítja.

6.5. Az ösztöndíj a bölcsészhallgatók finnugor nyelvi ismereteinek fejlesztésére szolgál. A 4 hetes kurzus az Udmurt Állami Egyetemen, Ízsevszkben kerül megren-
dezésre, 2009 júliusában.

Megjegyzés: új munkaterv elfogadása várható, változások lehetségesek.

PORTUGÁLIA

A Portugáliába szóló ösztöndíjakra a Camoes Intézet honlapján kell jelentkezni december elejétõl. A honlap címe: www.instituto-camoes.pt

A MÖB útiköltség-támogatására csak az a nyertes pályázó jogosult, aki a pályázati anyagát 2009. január 2-ig eljuttatja a MÖB Irodába is.

ROMÁNIA

19. B) 3–21 nap
vagy
1-10 hó

posztgraduális képzés, kutatás egyetemi diploma valamennyi tudományág nincs utazási átalány,
ösztöndíj, szállás

19. D) 1–10 hó posztdoktori PhD-fokozat valamennyi tudományág nincs utazási átalány,
ösztöndíj, szállás

19. E) 3–21 nap
vagy
1-10 hó

kutatási ösztöndíj vezetõ oktatók és
kutatók számára

tudományos fokozat valamennyi tudományág nincs utazási átalány,
ösztöndíj, szállás

19. F) 2–4 hét nyári egyetem hallgatói jogviszony v.
tanári diploma

román nyelv és kultúra nincs utazási átalány,
szállás, ellátás,
napidíj

A megítélt ösztöndíjak száma a benyújtott pályázatok minõségétõl függ.
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SPANYOLORSZÁG

I.16. 2–3 hét 10 fõ nyelvi továbbképzés nyári
egyetemen (Salamanca, Zaragoza,
Valladolid és Santiago de
Compostela stb. egyetemein)

középiskolai gyakorló
spanyolnyelv-tanárok

spanyol nyelv a fogadó fél belsõ
rendelkezéseinek
megfelelõen

Megjegyzés: A budapesti Spanyol Nagykövetségen (1067 Budapest, Eötvös u. 11/B, tel.: 342-9992, honlap: http://www.sgci.mec.es/hu/) keresztül korlátozott
számban további spanyolországi ösztöndíjak (posztgraduális és kutatói, középiskolai gyakorló nyelvtanároknak nyári továbbképzõ tanfolyamra szóló stb.) pályáz-
hatók meg.
Mind a fenti, mind a további ösztöndíjakra a spanyol fél honlapján is jelentkezni kell, ahol további információ is olvasható. A honlap címe: www.aeci.es vagy
www.becasmae.com. Aki a nyári egyetemi ösztöndíjat csak a MÖB-nél pályázza meg, nem nyerheti el az ösztöndíjat. Aki a MÖB-höz nem nyújt be pályázatot, nem
részesülhet útiköltség-támogatásban.

A pályázat beadásának határideje: 2009. április 15.

SVÁJC

Svájci Államszövetség 9 hónapos posztgraduális ösztöndíja svájci egyetemekre a 2009/2010. tanévben

1. a) 9 hó 3 fõ 27 hó posztgraduális tanulmányok
folytatása, kutatás

egyetemi hallgató valamennyi tudományág 35 év 1700 CHF/hó

1. b) 9 hó l fõ 9 hó posztgraduális tanulmányok
folytatása

fõiskolai, egyetemi
diploma

mûvészetek
(zene-, képzõ-, iparmûvészet)

35 év 1920 CHF/hó

FIGYELEM! A svájci ösztöndíj részletes megpályázási módja eltér a többi államközi ösztöndíjtól, amit a következõkben ismertetünk:
A svájci ösztöndíj részletes leírása, a választható svájci felsõoktatási intézmények jegyzéke, a beadandó idegen nyelvû pályázati anyagok felsorolása a svájci ide-
gen nyelvû útmutatóban található meg.
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Letölthetõ dokumentumok (www.scholarship.hu Pályázatok/Pályázati ûrlapok/Egyéb országokhoz és tartományokhoz kapcsolódó ûrlapok/Svájc)
német nyelvû útmutató
francia nyelvû útmutató
olasz nyelvû útmutató
angol nyelvû útmutató
svájci pályázati adatlap
svájci orvosi igazolás adatlap
magyar nyelvû (3+1 lapos) MÖB pályázati adatlap

A svájci pályázati anyagot magyar és idegen nyelven kell összeállítani.
A magyar nyelvû pályázati anyagnak a magyar nyelven kitöltött (3+1 lapos) MÖB-pályázati adatlapot, önéletrajzot és munkatervet kell tartalmaznia
1 példányban.
Az „Önellenõrzõ ív”-et a svájci ösztöndíjra pályázóknak nem kell használni!
Az idegen nyelvû pályázati anyagot a svájci felhívás útmutatójában foglaltak szerint kell összeállítani az ott megadott példányszámban.
Az idegen nyelvû pályázati anyag számára a svájci fél elfogadja a felsõoktatási intézmény idegennyelvi tanszéke, lektorátusa fordításigazolását is.
Az idegen nyelvû pályázati anyag számára a szakmai ajánlóleveleket a pályázó is lefordíthatja idegen nyelvre, a fordítást az eredetivel egybe kell tûzni.

A pályázónak a svájci felsõoktatási intézmények oktatási nyelvét (német, francia, olasz) kell beszélnie (kutatóknál angol is lehetséges).
Külön felhívjuk a képzõmûvész pályázók figyelmét, hogy lehetõség szerint eredeti mûvet mellékeljenek vagy színes fényképet, ne fekete-fehéret.
A fogadó intézmény (oktató) kiválasztása, a kapcsolatfelvétel, a fogadó nyilatkozat beszerzése a pályázó feladata.

A magyar és idegen nyelvû pályázati anyag beküldésének határideje: 2008. október 15. (a postabélyegzõ kelte számít)

A beküldés címe: Magyar Ösztöndíj Bizottság, Balassi Intézet, 1519 Budapest, Pf. 385

Az egyes példányokat kérjük egymástól elválasztva összeállítani és lehetõség szerint egy borítékba tenni. A borítékra írják rá: Svájci pályázat.

Határidõn túl hiánypótlásra nincs mód.
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A svájci pályázatok elbírálásának menete:
A beérkezett pályázatokat formai szempontból a MÖB Iroda ellenõrzi. A formai hibás pályázatokat az iroda nem terjeszti be bírálatra a MÖB szakmai kollégiumai
elé. Errõl a pályázó értesítést kap.
Formai hibának számít különösen:
A felsorolt kötelezõ pályázati anyagok hiánya vagy nem megfelelõ példányszámban és nyelven való csatolása.
A pályázati ûrlap és mellékleteinek olvashatatlan kézírással való kitöltése.
A pályázat, illetve a pályázathoz tartozó bármely anyag határidõn túli beküldése.

A MÖB szakmai kollégiumai bírálata és rangsora alapján a MÖB testülete jelöli a pályázót ösztöndíjra a svájci félnek a pályázási év december elején. A jelöltek
névsorát a MÖB honlapján közzétesszük (www.scholarship.hu/Pályázatok/Eredmények). A jelölésrõl vagy a pályázat elutasításáról a pályázó a MÖB-tõl értesítõ
levelet kap. Az ösztöndíjra jelöltek svájci pályázati anyagát a MÖB Iroda rövid úton eljuttatja a budapesti Svájci Nagykövetségre, ahova a jelölteket rövid idegen
nyelvû elbeszélgetésre hívják be várhatóan vagy december második felében vagy január elején.
Az ösztöndíjról a végleges döntést Svájcban hozzák meg, amirõl közvetlenül értesítik a jelölteket az õszi pályázási évet követõ május folyamán.
Az ösztöndíjat elnyertek a MÖB Irodától egyszeri, oda-vissza utazásra jogosító útiköltség-átalányt igényelhetnek a MÖB értesítõ levelében foglaltak szerint.

SZÍRIA

I/17. 10 hó 4 fõ 40 hó tanulmányok folytatása a
Damaszkuszi Egyetemen v.
az Arab Nyelvi Intézetben

egyetemi hallgatók arab nyelv és irodalom fogadó fél: kollégiumi
ellátás, zsebpénz
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség támogatás

1/18. 1–3 hó 2 fõ 5 hó kutatás egyetemi diploma arab nyelv és irodalom, régészet,
történelem, egyéb bölcsészettudomány

fogadó fél: havi
ösztöndíj
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség támogatás

Megjegyzés: az I/17. munkatervi pont esetében az Arab Nyelvi Intézetben folytatandó tanulmányokhoz legalább alapfokú, a Damaszkuszi Egyetemen folytatandó
tanulmányokhoz legalább középfokú arab nyelvtudás szükséges.

A munkaterv megújítás alatt, változások elképzelhetõk.
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SZLOVÁKIA

O.9. a) 5–20 nap max.
15 fõ

75 nap tapasztalatcsere egyetemi, fõiskolai
oktatók, tud.
munkatársak (elõnyt
élveznek a
szlovakisztikát oktató
tanárok,
tankönyvszerzõk),
oktatásügyi szakemberek

valamennyi tudományág fogadó fél:
kedvezményes szállás
+ 645 Sk/nap napidíj
küldõ fél: útiköltség
támogatás

O.9. b) 1–3 hó 12 fõ 12 hó kutatómunka egyetemi, fõiskolai
oktatók, tud.
munkatársak, (elõnyt
élveznek a
szlovakisztikát oktató
tanárok,
tankönyvszerzõk),
oktatásügyi szakemberek

valamennyi tudományág fogadó fél: szállás +
6000 Sk/hó ösztöndíj,
tud. fokkal
rendelkezõknek 9000
Sk/hó
küldõ fél: útiköltség
támogatás

O.10. 2–5 nap 20 fõ 60 nap elõadások tartása, konzultációk,
tudományos konferenciákon
való részvétel – meghívásra

felsõoktatásban dolgozó
oktatók, tudományos
munkatársak,
középiskolai tanárok,
oktatásügyi szakemberek

köz-,-szak- és felsõoktatás, bármely
tudományág

fogadó fél: szállás +
645 Sk/nap napidíj
küldõ fél: útiköltség
támogatás

O.12. 1 hó 12 fõ 12 hó nyári egyetemen való részvétel legalább alapfokú
nyelvismeret, oktatók,
kutatók és kulturális
szakemberek,
nyelvszakos hallgatók

szlovák nyelv és irodalom fogadó fél: szállás +
étkezés, tandíjmentes
képzés
küldõ fél: útiköltség
támogatás

0.9. a) Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idõpontja 2009 augusztusa. A tanulmányok megvalósulásához a szlovák, ennek hiányában a tanulmányi program
teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges.
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0.9. b) Az ösztöndíj megkezdésének legkorábbi idõpontja 2009 augusztusa. A tanulmányok megvalósulásához a szlovák, ennek hiányában a tanulmányi program
teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges.

0.10. A tanulmányok megvalósulásához a szlovák, ennek hiányában a tanulmányi program teljesítését lehetõvé tevõ más nyelv ismerete szükséges. A küldõ fél az
útiköltséget támogatja.

0.12. A nyári nyelvi kurzusokra elsõsorban a felsõoktatási intézmények nyelvszakos hallgatói (szlovák/szláv szak) pályázhatnak. A 3–4 hetes kurzusok Pozsony-
ban kerülnek megrendezésre várhatóan 2009. július–augusztusában.

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes, változások lehetségesek!

SZLOVÉNIA

7. a) 3–10 hó 12 hó posztgraduális képzés felsõfokú diplomával
rendekezõ posztgraduális
hallgatók

valamennyi tudományág 35 év küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: kollégiumi
szállás, ösztöndíj
50 000 Sit/hó

7. b) 2 hét 3 fõ 6 hét nyelvszakos hallgatók,
egyetemi oktatók

szlovén nyelv és irodalom 35 év küldõ fél: útiköltség
támogatás
fogadó fél: díjmentes
képzés, szállás
reggelivel

7. a) Az ösztöndíjra posztgraduális tanulmányokat folytató hallgató pályázhat a 2009–2010-es tanévben 35 éves korig. A tanulmányokhoz a szlovén nyelv ismerete
szükséges.
A megvalósulásra legkorábban 2009 októberében kerülhet sor.
A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a CMEPIUS iroda honlapján: (www.cmepius.si).

7 . b ) A nyári nyelvi kurzusokra elsõsorban a felsõoktatási intézmények szlovén szakos hallgatói, oktatói pályázhatnak. A 2 hetes kurzusok Ljubljanában kerülnek
megrendezésre várhatóan 2009 június–júliusában.
A pályázathoz a szlovén fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a CMEPIUS iroda honlapján: (www.cmepius.si).
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TÖRÖKORSZÁG

17. a) 2–8 hó 16 hó kutatás egyetemi diploma, de
nem lehet docens vagy
professzori címet viselõ
személy

valamennyi tudományág 165 új török líra/hó
(kiegészítésre szorul)

17. b) 2 hó 10 fõ 20 hó nyári egyetem hallgatók, diplomások
(elõnyt élveznek a török
nyelv és irodalom szakos
hallgatók; fiatal török
szakon végzett
szakemberek)

török nyelv, irodalom és kultúra 165 új török líra/hó
(kiegészítésre szorul)

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához török, angol vagy francia nyelvismeret szükséges. A fogadólevél megléte a kiválasztásnál elõnyt jelent.

A munkaterv megújítás alatt, változások elképzelhetõk.

VIETNAM

10. 12 hó szakmai továbbképzés egyetemi/ fõiskolai
diploma

valamennyi tudományág

Megjegyzés: A tanulmányutak megvalósításához a vietnámi vagy az angol nyelv magas szintû ismerete szükséges.
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ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK
TELJES ÉS RÉSZKÉPZÉS

TELJES KÉPZÉS

HORVÁTORSZÁG

11. a) max.
5 év

2 fõ teljes egyetemi képzés (BA/BSc +
MA/MSc)

Sikeres felvételi vizsga
hazai felsõoktatási
intézményben vagy jó
tanulmányi eredménnyel
lezárt elsõ év

elsõsorban kroatisztika 25 év 900 Kuna/hó
ösztöndíj,
egészségügyi
biztosítás,
kedvezményes
kollégiumi elhelyezés,
közlekedési
bérletvásárlás és
étkezési lehetõség

Figyelem!
A pályázathoz a horvát fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a www.scholarship.hu/ûrlapok menüpontból.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes
További információt Kató Eszter pályázati koordinátortól lehet kérni: 666-7977 vagy eszter.kato@bbi.hu

ROMÁNIA

26. max. .5
év

3 fõ teljes egyetemi képzés legalább 160 pontos
érettségi vagy jó
tanulmányi eredménnyel
lezárt elsõ év

valamennyi tudományág 200 USD/hó ösztöndíj,
kollégium, útiköltség
átalány

Figyelem! Erre az ösztöndíjra csak román nemzetiségi pályázók pályázhatnak. A pályázás további feltételeit a 2008/2009-es tanév során tesszük közzé, s a felsõok-
tatási intézményeknek is eljuttatjuk.

Figyelem! A pályázatok beadási határideje várhatóan 2009. március 2.

További információt dr. Vincze Krisztina pályázati koordinátortól lehet kérni: 666-7979 vagy krisztina.vincze@bbi.hu
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RÉSZKÉPZÉS

CSEHORSZÁG

11. 5 hó 25 fõ 125 hó részképzés cseh szakos nappali
tagozatos egyetemi hallgató

cseh nyelv és irodalom küldõ fél: 200 USD/hó
+ útiköltség átalány
fogadó fél: kollégiumi
elhelyezés

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nap-
pali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat a küldõ fél biztosítja, devizában.
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a következõ útvonalon: http://www.msmt.cz/international-cooperation-l/scgolarships

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

ÉSZTORSZÁG

5. A) 5–10 hó részképzés elsõsorban észt szakos
nappali tagozatos egyetemi
hallgató

észt nyelv és irodalom küldõ fél: útiköltség
átalány
fogadó fél: 4500
EEK/hó ösztöndíj +
kollégiumi elhelyezés

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nap-
pali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat, kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldõ fél az útiköltséget támogatja.

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bí-
rálja el.
A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a www.scholarship.hu/ûrlapok menüpontból.

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.
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HORVÁTORSZÁG

11. b) 5 hó 10 fõ 50 hó részképzés horvát nyelv és irodalom
szakos nappali tagozatos
hallgató

Kroatisztika és egyéb küldõ fél: útiköltség
átalány
fogadó fél: ösztöndíj
900 kuna/hó +
kollégiumi elhelyezés

18. 5 hó – – részképzés csak horvát nemzetiségû
nappali tagozatos hallgatók

kroatisztika küldõ fél: útiköltség
átalány
fogadó fél: ösztöndíj +
kollégiumi elhelyezés

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nap-
pali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat és kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldõ fél az útiköltséget támogatja.
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bí-
rálja el.
Valamennyi pályázattípushoz a horvát fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a www.scholarship.hu/ûrlapok menüpontból.

KÍNA

I/1. a) 11 hó 14 fõ 154 hó részképzés kínai szakos nappali
tagozatos egyetemi,
fõiskolai hallgató

kínai nyelv és irodalom 35 év fogadó fél: ösztöndíj +
kollégiumi elhelyezés
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség átalány

Megjegyzés: A munkaterv lejár, változások elképzelhetõk!
A http://www.csc.edu.cn honlapon megtalálhatóak azon intézmények, amelyek kínai állami ösztöndíjjal fogadnak külföldi hallgatókat. A China Scholarship Coun-
cil fenntartja a jogot arra, hogy a választott egyetemek listájától függetlenül jelöljön ki fogadóintézményeket a jelöltek számára.

Figyelem! A kínai pályázatok beadásának határideje: 2008. december 1.
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LETTORSZÁG

9. 5 hó 2 fõ 10 hó részképzés lett szakos nappali
tagozatos egyetemi
hallgató

lett nyelv és irodalom küldõ fél: 200 USD/hó
ösztöndíj, útiköltség
átalány
fogadó fél: kollégiumi
elhelyezés

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nap-
pali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
A küldõ fél az ösztöndíj-kiegészítést biztosítja, illetve az útiköltséget támogatja, a fogadó fél a kollégiumi szállást és a tandíjmentes képzést.

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bí-
rálja el.

LITVÁNIA

6.2.1. 3–10
hó/fõ

20 hó részképzés finnugor szakos nappali
tagozatos egyetemi hallgató

finnugrisztika küldõ fél: útiköltség
átalány
fogadó fél: ösztöndíj,
kollégiumi elhelyezés

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nap-
pali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat, kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldõ fél az útiköltséget támogatja.

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bí-
rálja el.
A pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a www.mokslas.lt honlapon.

Figyelem! A litván pályázati anyag beadási határideje 2009. február 2.

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.
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LENGYELORSZÁG

8. b) 5 hó 40 fõ 200 hó részképzés lengyel szakos nappali
tagozatos
fõiskolai/egyetemi hallgató

lengyel nyelv és irodalom 250 USD/hó
ösztöndíj+ kollégium
+ útiköltség átalány

8. a) 5 hó 10 fõ 50 hó részképzés nappali tagozatos egyetemi
hallgató

bármely tudományág (mûvészeti
szakok kivételével)
(lengyel nyelv ismerete szükséges)

250 USD/hó
ösztöndíj+ kollégium
+ útiköltség átalány

8. b) Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként
nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat, kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldõ fél az útiköltséget támogatja.
8. a) Bármely, kivéve mûvészeti, szak hallgatói pályázhatnak az ösztöndíjra a 8. b) általános feltételeivel, viszont a lengyelnyelv-tudás alapfeltétel. Az ösztöndíjat,
kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldõ fél az útiköltséget támogatja.
Valamennyi pályázattípushoz a lengyel fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a www.scholarship.hu/ûrlapok menüpontból.

Megjegyzés: A magyar–lengyel munkaterv aláírása folyamatban van, változások várhatók.

MONGÓLIA

9. 5 hó 4 fõ 20 hó nyelvi részképzés mongol nyelvszakos
nappali tagozatos egyetemi
hallgató

mongol nyelv és irodalom fogadó fél: ösztöndíj,
kollégiumi elhelyezés
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés,
útiktg.átalány

22.szám
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2607

Az ösztöndíj A pályázó Megjegyzés

Jele
(Mtervi
pont)

Idõtartam
Összes keret

Célja, jellege Végzettsége Tudomány-/szakterülete Korhatár (Anyagi ellátás stb.)
személy hó



OROSZORSZÁGI FÖDERÁCIÓ

5.7. 4 hó 35 fõ 100 hó részképzés orosz szakos nappali
tagozatos egyetemi,
fõiskolai hallgatók

orosz nyelv és irodalom 200 USD/hó ösztöndíj
+ kollégium +
útiköltség átalány

5.5. 6 hét 50 fõ részképzés orosz szakos nappali
tagozatos egyetemi,
fõiskolai hallgatók

orosz nyelv és irodalom. 140 USD/hó ösztöndíj
+ kollégium +
útiköltség átalány

5.6.* 6 hét 100 fõ részképzés felsõoktatási
intézményekben tanuló
különbözõ szakos hallgatók

orosz szaknyelv 140 USD/hó ösztöndíj
+ kollégium +
útiköltség átalány

Megjegyzés: Részképzésre csak nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak, sem az esti, sem a levelezõ tagozatos hallgatók nem jelölhetõk.
*5.6. cikk keretében pályázóknak szükséges az orosz nyelv ismerete, amelyet vagy nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy az intézményük idegennyelvi lektorátusával
kell igazoltatniuk.

A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

ROMÁNIA

19. A) 5–10 hó részképzés nappali tagozatos egyetemi,
fõiskolai hallgatók

valamennyi tudományág 150 USD/hó ösztöndíj
+ ingyenes kollégium
+ útiköltség átalány

Az ösztöndíjak száma a beadott pályázatok minõségétõl függ.
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SZLOVÁKIA

11. 5 hó 75 fõ 375 hó részképzés szlovák szakos nappali
tagozatos egyetemi,
fõiskolai hallgató

szlovák nyelv és irodalom 150 USD/hó ösztöndíj
+ ingyenes kollégium
+ útiköltség átalány

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nap-
pali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.

Az ösztöndíjat a küldõ fél biztosítja, devizában.
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat
bírálja el

Megjegyzés: A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

UKRAJNA

2. 5 hó 10 fõ 50 hó részképzés ukrán szakos nappali
tagozatos egyetemi hallgató

ukrán nyelv és irodalom 200 USD/hó
ösztöndíj +
kollégium +
útiköltség átalány

Megjegyzés: Mivel új munkaterv aláírása esedékes Ukrajna és Magyarország között, ezért változások elképzelhetõk a kiirásban.

VIETNAM

8. 10 hó 2 fõ 20 hó nyelvi részképzés nappali tagozatos egyetemi,
fõiskolai hallgató (akik
tanulnak vietnami nyelvet,
elõnyben részesülnek)

vietnami nyelv és irodalom fogadó fél:
ösztöndíj +
kollégiumi
elhelyezés
küldõ fél: ösztöndíj
kiegészítés +
útiköltség átalány
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A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
oktatási és egyéb intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
Klasszikus balett és Moderntánc Tanszékén
3 fõ egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai:
– oktatási tevékenység elsõsorban a táncmûvész szak klasszikus balett szakirányán,
– megbízás esetén évfolyamvezetõ balettmesteri teendõk ellátása,
– aktív részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában,
– részvétel a pedagógusképzésben,
– részvétel mûvészi produkciók betanításában, színpadra állításában,
– közremûködés a tanszék által oktatott tárgyakhoz kapcsolódó oktatási segédanyagok készítésében.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi végzettség, ennek hiányában fõiskolai végzettség és legalább 15 éves fõiskolai oktatói tapasztalat,
– balettmûvész, valamint táncpedagógus szakképesítés,
– tudományos fokozat, illetve ezzel egyenértékû mûvészeti díj,
– többéves évfolyamvezetõ balettmesteri oktatói tapasztalat,
– szakmailag elismert és dokumentált mûvészi, illetve tudományos tevékenység.

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

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, tudományos, illetve mûvészeti fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Táncmûvészeti Fõiskola rektor-
helyetteséhez (1145 Budapest, Columbus u. 87–89.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosí-
tást a fõiskola fõtitkára ad.
Az állás a beérkezett pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

Pedagógusképzõ Tanszékén
1 fõ egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai:
– pszichológia oktatása a táncpedagógus-képzésben,
– aktív részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában, valamint a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola testületeinek mun-
kájában,
– közremûködés a fõiskolai tudományos kiadványok szerkesztésében.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– egyetemi végzettség,
– felsõoktatásban szerzett legalább 15 éves oktatói tapasztalat,
– balettmûvész, valamint táncpedagógus szakképesítés,
– pszichológiából szerzett tudományos fokozat,
– tudományszervezés területén szerzett többéves tapasztalat.

2610 OKTATÁSI KÖZLÖNY 22. szám



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

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, illetve tudományos fokozatot tanúsító okiratok másolatát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabály-
zatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a Táncmûvészeti Fõiskola rektor-
helyetteséhez (1145 Budapest, Columbus u. 87–89.) kell benyújtani. A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosí-
tást a fõiskola fõtitkára ad.
Az állás 2009. január 1-jétõl tölthetõ be.

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

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
rektora pályázatot hirdet félállású
egyetemi tanári álláshely betöltésére

Az egyetemi tanári kinevezés 2008. szeptember hó 1-jei hatállyal történik.
Az egyetemi tanári álláshely betöltésének általános követelményei:
Pályázatot nyújthatnak be mindazok, akik megfelelnek a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (Ftv.) az
egyetemi és fõiskolai tanárok részére megfogalmazott feltételeknek, valamint az egyetemi SZMSZ Foglalkoztatási Kö-
vetelményrendszerben foglalt általános és részletes elõírásoknak.

YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR
Településmérnöki és Építészeti Tanszék
félállású egyetemi tanári álláshely

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata lesz:
– az épülettervezés BSc tantárgyak oktatásában való részvétel, elõadások rendszeres tartása, hallgatók vizsgáztatása,
vizsgakövetelmények meghatározása, tematikai programok folyamatos fejlesztése,
– építész MSc szakindítás elõkészítése, tantárgyprogramok kidolgozásának vezetése, a program elfogadása után az épü-
lettervezés tantárgyak oktatásának vezetése,
– záróvizsgák, diplomadolgozatok konzultálása,
– személyes részvétel a kutatómunkában, a tudományos ösztöndíjasok és doktoranduszok munkájának irányítása,
– tudományos publikációk készítése és közreadása bel- és külföldi folyóiratokban és tudományos tanácskozásokon,
– rendszeres kapcsolattartás hazai és nemzetközi oktatási és kutatási intézményekkel.

Az egyetemi tanári álláshelyre a pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– DLA vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat megléte,
– habilitált egyetemi tanári címmel való rendelkezés,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– a pályázati területen bizonyított kiemelkedõ tudományos tevékenység,
– elõnyt jelent az építészeti Ybl-díj megléte.
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Az egyetemi tanári pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakmai elismerést és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítvá-
nyok másolatát,
– az oktató-, kutatómunkára vonatkozó jövõbeni terveket,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az Egyetem Fõtitkári Hivatalában beszerezhetõ személyi és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges
adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.
A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül egyetem rektorának címezve az
Egyetem Fõtitkári Hivatalához (2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.) kell benyújtani 7 példányban.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást az egyetem személyzeti osztályvezetõje, dr. Pálinkás Istvánné ad,
telefon: (28) 522-002.

Dr. Solti László s. k.,
egyetemi tanár, rektor

A MISKOLCI EGYETEM
rektora pályázatot hirdet a
GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
Gépgyártástechnológiai Tanszékére
teljes munkaidõben foglalkoztatott
tanársegédi munkakör betöltésére

A kinevezendõ tanársegéd feladatai: a Gépgyártástechnológiai Tanszék oktató és kutató munkájában való aktív részvé-
tel. A BSc alapszakon gyakorlati foglalkozások elõkészítése és tartása, laboratóriumi mérések vezetése. Részvétel a ha-
zai és nemzetközi oktatási és kutatási projektekben.
A pályázat feltételei: okleveles gépészmérnöki végzettség, valamint angol és orosz nyelvismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt élvez az, aki gépgyártástechnológiai szakismeretekkel és tudományos fokozattal rendel-
kezik. A kinevezés határozatlan idõre szól.
Általános feltételek: a pályázónak a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. (új Ftv.), valamint az 53/2006. (III. 14.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben elõírtakon túlmenõen meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szervezeti és
mûködési szabályzat II. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében (http://www.uni-miskolc.hu/uni/egyetemi_do-
kumentumok/III/1/fkr.doc) foglalt feltételeknek, továbbá az álláshelyre megfogalmazott speciális követelményeknek.

A pályázónak büntetlen elõéletûnek kell lennie.

A pályázathoz a következõket kell csatolni:
– részletes szakmai önéletrajzot, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, kutatási, tudományos vagy mûvészeti tevékenységét,
– hazai és nemzetközi, tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját,
– a nemzetközi tudományos életben való részvételét,
– fontosabb szakmai útjait,
– publikációs jegyzéket,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatárolt-
ságáról,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem
szervezeti és mûködési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik,
– a szakképzettséget, illetve szakmai díjait, idegennyelv-ismeretet igazoló okmányok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel a Kar Dékáni Hivatalához lehet fordulni. Egyéb kérdésekben a Humánpolitikai
Iroda munkatársai a (46) 565-111/10-39-es számon nyújtanak segítséget.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül egy eredeti és két másolati példányban
kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, a Humánpolitikai Irodába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület
210. szoba) benyújtani, ahol a szabályzatok megtekinthetõk. (A fenti határidõbe a közzététel napja beleszámít.)

Dr. Patkó Gyula s. k.,
rektor

Pályázati felhívások
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

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

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

1. 2. 3. 4.

Boglári Általános Isko-
la Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény és
Óvoda
(közös igazgatású köz-
oktatási intézmény)
8630 Balatonboglár,
Árpád u. 5.
Tel.: (85) 350-711
e-mail: turjeiattila@cit-
romail.hu

Hétszínvirág Óvoda
Tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú óvodape-
dagógusi v.,
óvodapedagógus-
munkakörben eltöl-
tött legalább
5 év szgy., elõny: ve-
zetõi gyakorlat,
közoktatási vezetõi v.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 5 évre,
2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
jártát követõ 30 napon belül.
Csatolandó részletes szakmai ön,
1 hónapnál nem régebbi b., hiteles
om és adatvédelmi nyilatkozat is.
vp: a pótlékalap 250%-a,
szl.: nincs.
Pc: Türjei Attila igazgató
(Zárt borítékban, „Tagintéz-
mény-vezetõi pályázat” megjelö-
léssel.)

Felsõcsatár Község
Napközi Otthonos
Óvoda
9794 Felsõcsatár,
Petõfi u. 74.
Tel.: (94) 351-000
e-mail:
felsocsatar@savaria.hu

Vaskeresztesi
tagintézmény
Német nemzetiségi
óvodavezetõ

Német nemzetiségi
felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. vagy
felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és német
nyelvbõl felsõfokú
„C” típusú általános
nyelvvizsga, vagyon-
nyilatkozat-tételi eljá-
rás lefolytatása,
egészségügyi alkal-
masság.
Elõny: német nemze-
tiségi oktatási-nevelé-
si intézményben
szerzett tapasztalat,
legalább 3–5 év
szgy., német nemzeti-
ségi hagyományok,
kultúra ismerete.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: óvodavezetõ
(a borítékra rá kell írni „Pályázat”).

Kadarkút, Hencse, Kõ-
kút, Visnye, Hedrehely,
Mike Intézmény-
fenntartó Társulása
7530 Kadarkút,
Petõfi Sándor u. 2.

Napközi Otthonos
Óvoda
7530 Kadarkút,
Fõ u. 3.
Óvodavezetõ

Szakirányú (óvodape-
dagógus) felsõfokú
v., legalább 5 év
szgy.
Magyar állampolgár-
ság, vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás
lefolytatása, pedagó-
gus-szakvizsga.
Elõny: 5 év vezetõi
tapasztalat.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. aug. 15-ig szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön, a szakmai
gyakorlat igazolása is.
f: Verkman József polgármester
Tel.: (82) 581-003
A pályázó kiírója fenntartja a pá-
lyázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát.
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Pc: a meghirdetõ címén (postai
úton, a borítékon fel kell tüntetni a
4229/1/ 2008. azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezé-
sét.

Magyardombegyház
Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
5838 Magyardombegy-
ház,
Zalka Máté u. 61.
Tel/fax: (68) 448-000

Napközi Otthonos
Óvoda
Óvodavezetõ, egyben
óvónõ (határozott
idõre)

Óvodapedagógusi,
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, köz-
oktatás vezetõi szak-
vizsga, legalább 5 év
pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.,
magyar állampolgár-
ság

ÁEI: azonnal.
Az óvodavezetõi megbízás 2013.
júl. 1-jéig, az óvónõi kinevezés ha-
tározatlan idõre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ leteltét
követõ 30 napon belül.
Csatolandó szakmai ön, hiteles om
is.
Pc-f: Dús Ildikó polgármester
Tel.: (68) 448-000

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

Napközi Otthonos
Óvoda
3907 Tállya,
Rákóczi út 71.
Intézményegység
vezetõ

Napközi Otthonos
Óvoda
Golop,
Rákóczi út 36.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 éves
szgy.
Elõny: nevelési intéz-
ményben szerzett
szgy., pedagó-
gus-szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pehi: a nevelõtestületi véleménye-
zési határidõ lejártát követõ 30 na-
pon belül.
Csatolandó részletes szakmai ön.,
hiteles om., és az eddigi foglalko-
zási jogviszonyairól szóló igazolás
is.
Pc: Ujjné Muhi Melinda, igazgató
Tel.: (47) 398-050

Tisztaberek Község
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
4969 Tisztaberek,
Fõ u. 6/a
Tel./fax: (44) 368-324
e-mail: tisztaberek@
freemail.hu

Napközi Otthonos
Óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodape-
dagógusi v., legalább
5 év óvodapedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. szept. 15.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
15-ig szól.
Pehi: 2008. szept. 14.
Csatolandó szakmai ön., szgy.-ot
igazoló om., adatvédelmi nyilatko-
zat is, valamint nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elbírálására vonat-
kozó elõterjesztést a képviselõ-tes-
tület nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalja.
Pc.-f: Kónya Géza polgármester
06 (20) 950-3930 (postán vagy sze-
mélyesen, 1 példányban, zárt borí-
tékban, óvodavezetõi pályázat
megjelöléssel.)
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Várgesztes Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2824 Várgesztes,
Arany János út 47.

Német Nemzetiségi
Óvoda
2824 Várgesztes,
Arany János út 55/b
Óvodavezetõ
(Az óvoda egy csoport-
tal rendelkezõ, maximá-
lisan 30 férõhelyes
nevelési intézmény, a
nevelés magyar és né-
met nyelven folyik, nap-
közi otthoni ellátással.
Az óvodavezetõ a ve-
zetõi munkája mellett a
nevelési feladatokat is
köteles ellátni.)

Felsõfokú óvónõkép-
zõ v., 5 év vezetõi
vagy szgy., vagy pe-
dagógus-szakvizsga,
németnyelv-tudás kö-
telezõ.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön az eddigi
munkaviszonyok felsorolásával,
szgy. igazolása, német nyelvtudás
igazolása, valamint adatvédelmi
nyilatkozat is.
A képviselõ-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánítási jogát
fenntartja.
Pc-f: Menoni Gabriella polgármes-
ter (postai úton)

Zebegény Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2627 Zebegény,
Árpád u. 5.
Tel.: (27) 571-510

Napraforgó Napközi
Otthonos Óvoda
2627 Zebegény,
Millennium sor 1.
Óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség
(óvodapedagógus, né-
met nemzetiségi).
Legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., másod-
szor és további alka-
lommal történõ
megbízás esetén pe-
dagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség.
Elõny: helyismeret,
vezetõi gyakorlat,
minõségbiztosítási
ismeret.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30 napon belül.
Csatolandó szakmai ön., hitelesített
om., adatvédelmi nyilatkozat is.
Pc: polgármester

Igazgató

Borsodbóta Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3658 Borsodbóta,
Széchenyi út 42.
Tel.: (48) 538-002

Körzeti Általános
Iskola
3658 Borsodbóta,
Széchenyi út 42.
Igazgató

Felsõfokú pedagógus
v.

A magasabb vezetõi megbízás
5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártát
követõ 10 napon belül.
Csatolandó szakmai ön., adatvédel-
mi nyilatkozat is.
vp: a pótlékalap 200%-a.,
szl.: nincs.
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Uppony Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3622 Uppony,
Kossuth u. 83.

Pc-f: polgármester
Tel.: (48) 538-001 (zárt borítékban,
iskolaigazgatói pályázat megjelö-
léssel)

Budapest, III. kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1033 Budapest,
Fõ tér 3.
Fax: 4378-656

Óbudai Nevelési
Tanácsadó
1034 Budapest,
Zápor u. 27.
Telephely:
Békásmegyeri Nevelési
Tanácsadó
1039 Budapest,
Bebó Károly u. 13.
Igazgató

Egyetemi szakirányú
v., pszichológus v.
esetén klinikai, peda-
gógiai vagy tanács-
adói szakvizsga, vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, a szak-
képesítésnek megfe-
lelõ munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy., elõny: vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtástól számított
60. nap.
Csatolandó szakmai ön., hiteles om
is.
Pc: Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Kulturális Fõosztály
1033 Budapest, Laktanya u. 4.
Tel.: 4378-653 (3 példányban)

Pest Megye Önkor-
mányzatának Hivatala
Tel.: 485-6801
Fax: 266-1266

Petzelt József Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
2000 Szentendre,
Római sánc köz 1.
Igazgató

Egyetemi szintû taná-
ri v. és szakképzett-
ség, legalább 5 év
szgy., elõny: pedagó-
gus-szakvizsga, köz-
oktatás területén
szerzett vezetõi gya-
korlat.

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ rendes közgyû-
lés.
Csatolandó szakmai ön. és az eset-
leges publikációk jegyzéke
is.
Pc: Pest Megye Önkormányzatának
Hivatala Oktatási, Mûvelõdési és
Turisztikai Iroda
1052 Budapest,
Városház u. 7.
(2 példányban)

Szent Lõrinc Vendég-
látó és Idegenforgalmi
Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium
3300 Eger,
II. Rákóczi Ferenc
út 95.
Tel.: (36) 536-064
Tel./fax: (36) 436-480

Szakmai igazgató-
helyettes

Vendéglátóipari fõis-
kolai oklevél, vala-
mint egyetemi v.,
valamint vendéglátó
alapszakma vagy
vendéglátó szak-
középiskolai v.

ÁEI: azonnal.
1 évre szóló határozott idejû szer-
zõdés (ebbõl 3 hónap próbaidõ), a
második évtõl határozatlan idejû
szerzõdés.
Pc: Bóta József igazgató
06 (30) 269-8216 (írásban, szemé-
lyesen vagy postai úton)
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Ercsi Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
2451 Ercsi,
Fõ u. 20.
Tel./fax: (25) 520-610
Fax: (25) 505-740
e-mail:
polghivatal@ercsi.hu

Eötvös József Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény,
mint többcélú
intézmény
2451 Ercsi,
Szent István u. 10.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
v.

ÁEI: 2009. jan. 21.
A megbízás 5 évre, 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártát
követõ 90. nap.
Csatolandó szakmai ön., hiteles
om., a szgy.-ot igazoló dokumentu-
mok hiteles másolata, adatvédelmi
nyilatkozat is.
Pc.-f: Szabó Tamás polgármester
Tel.: (25) 520-630
(zárt borítékban)

Tés és Jásd Község
Önkormányzat
Képviselõ-testületei
8424 Jásd,
Dózsa Gy. u. 1.
Tel.: (88) 587-820

Körzeti Általános
Iskola és Óvoda
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 év pe-
dagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. szeptember.
A vezetõi megbízás 5 évre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
elsõ együttes képviselõ-testületi
ülés.
Csatolandó szakmai ön. is.
szl.: nincs.
Pc: Nagy Csaba polgármester

Karancsság és Szalma-
tercs Községek
Önkormányzatának
Képviselõ-testületei
3163 Karancsság,
Kossuth út 64.
Tel.: (32) 500-000

Közös fenntartású
I. István Általános
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
3163 Karancsság,
Kossuth út 27.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., legalább 5 éves
szgy.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártát
követõ 30. nap.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Tóth Tihamér
polgármester

Mihályfa–Óhíd–Szala-
pa–Kisvásárhely
Községek
Önkormányzatai
nevében Mihályfa
Község polgármestere,
a Társulás elnöke
8341 Mihályfa,
Kossuth u. 57.
Tel.: (83) 574-051

Mihályfa–Óhíd
Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Iskola
8341 Mihályfa,
Kossuth u. 70.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., peda-
gógus-munkakörben
jelenleg is fennálló
határozatlan idejû ki-
nevezés, pedagó-
gus-szakvizsga,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.

ÁEI: a döntést követõen azonnal,
legkésõbb 2008. okt. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. október
1-jéig szól.
Pehi: 2008. szept. 30.
Csatolandó szakmai ön., hiteles
om., adatvédelmi nyilatkozat, vala-
mint nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázat elbírálásakor a nyílt ülés
megtartásához hozzájárul-e.
szl.
Pc.-f: Keresztesné Tóth Éva Mária
polgármester, az Intézményfenntar-
tó Társulás elnöke (írásban, zárt
borítékban, 1 eredeti, 1 másolat
példányban „Intézményvezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel, személyesen
vagy postai úton.)
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Nyírvasvári Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4341 Nyírvasvári,
Bátori u. 4.
Tel.: (42) 510-109
Fax: (42) 280-991
e-mail: postmas-
ter@nyvasvari.
t-online.hu

Vasvári Pál Általános
Iskola és Óvoda Alap-
fokú Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény
4341 Nyírvasvári,
Kossuth u. 65.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v.,
és szakképzettség,
másodszor vagy to-
vábbi alkalommal
történõ megbízás ese-
tén a pedagó-
gus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség, legalább
5 éves pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga vagy
pedagógus-szakvizs-
ga keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség meg-
léte.

ÁEI. azonnal.
A megbízás 5 évre, 2013. aug.
31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
30 napon belül.
A nevelési-oktatási intézményben
pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló alkalma-
zás, illetve a megbízással egyidejû-
leg pedagógus-munkakörben
történõ, határozatlan idõre szóló
alkalmazás.
Csatolandó szakmai ön., munkavi-
szonyt igazoló okirat másolata is.
f: (42) 280-990
Pc: Tóth Zoltán polgármester (egy
példányban, zárt borítékban)

Ramocsaháza Községi
Önkormányzat
4536 Ramocsaháza,
Fõ tér 1.
e-mail: korjegyzõségi-
hivatal1ramocsahaza
@t-online.hu

Nyárády Mihály
Általános Iskola
és Óvoda
Igazgató

Felsõfokú szakirányú
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett (lehetõleg ve-
zetõi) szakmai ta-
pasztalat.
Elõny: általános isko-
lában intézményveze-
tõi gyakorlattal való
rendelkezés, idegen
nyelv ismerete, köz-
oktatás-vezetõi szak-
képesítés.

ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás 5 évre, 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. nov. 15.
Csatolandó szakmai ön, hiteles om,
a korábbi munkaviszonyokról szóló
igazolások is.
Pc.-f: Simon József polgármester
(zárt borítékban, postai úton)
Tel.: (42) 352-423

Sarkad Város
Önkormányzata
5720 Sarkad,
Kossuth u. 27.
Tel.: (66) 375-633

Ady Endre–Bay Zoltán
Középiskola
és Kollégium
5720 Sarkad,
Vasút u. 2.
Igazgató

Egyetemi szintû taná-
ri v. és szakképzett-
ség, 5 év
pedagógus-munka-
körben szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre, 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a képviselõ-testület 2008.
szeptemberi soros ülésén.
Csatolandó szakmai ön (benne az
5 éves pedagógus-munkakörben
szerzett szgy. igazolása), közjegyzõ
által hitelesített om is.
Igény szerint önkormányzati bér-
lakás biztosított.
Pc: Tóth Imre polgármester (2 pél-
dányban, zárt borítékban „Igazga-
tói pályázat” megjelöléssel.)
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Sombereki Általános
Iskola, Óvoda és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény
7728 Somberek,
Rákóczi u. 21.
Tel./fax: (69) 338-126
e-mail: siskola@altisk-
somberek.sulinet.hu

Dunaszekcsõi
Tagiskola
7712 Dunaszekcsõ,
Rév u. 4.
Tagintézmény-vezetõ

Felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
elõny: vezetõi tapasz-
talat, idegen nyelv és
informatikai ismere-
tek.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: a meghirdetõ szerv címére.

Várgesztes Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2824 Várgesztes,
Arany János út 47.

Német Nemzetiségi
Általános Iskola
2824 Várgesztes,
Arany János u. 55/b
Igazgató

Fõiskolai vagy egye-
temi v., 5 év szgy.,
németnyelv-tudás.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
A pályázatnak tartalmaznia kell a
személyi adatokat, az eddigi mun-
kaviszonyokról , szakmai gyakor-
latról szóló igazolásokat, a
nyelvtudást igazoló oklevelet vagy
nyelvvizsga-bizonyítványt, vala-
mint adatvédelmi nyilatkozatot.
A képviselõ-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánítási jogát
fenntartja.
Pc.-f: Menoni Gabriella
polgármester

Festetics Kristóf
Általános Mûvelõdési
Központ
8933 Zalaistvánd,
Ady Endre u. 7.
Tel.: (92) 584-020
Fax: (92) 584-021
e-mail: iskola@feste-
ticsk.sulinet.hu

Festetics Kristóf ÁMK
Általános Iskola
8932 Pókaszepetk,
Arany J. u. 7.
Tagintézmény-vezetõ

1–4. évfolyamos
Tagiskola és Napközi
Otthonos Óvoda
8799 Pakod,
Csány L. u. 2.
Tagintézmény-vezetõ

Szakirányú fõiskolai
v., legalább 5 év
szgy., vezetési ta-
pasztalat, pedagó-
gus-szakvizsga.

Szakirányú fõiskolai
v., legalább 5 év
szgy., elõny: könyv-
táros mûveltségi
terület.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: 8932 Pókaszepetk, Arany J.
u. 7.
(tagintézmény-vezetõ pályázat
megjelöléssel)

Zebegény Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2627 Zebegény,
Árpád u. 5.
Tel.: (27) 571-510

Szõnyi István Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2627 Zebegény,
Petõfi tér 1–2.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., másod-
szor és további alka-
lommal történõ
megbízás esetén pe-
dagógus-szakvizsga
keretében szerzett in-
tézményvezetõi szak-
képzettség.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a beadási határidõt követõ
30 napon belül.
Csatolandó szakmai ön., hitelesített
om., adatvédelmi nyilatkozat is.
Pc: polgármester
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Elõny: helyismeret,
vezetõi gyakorlat, mi-
nõségbiztosítási isme-
ret, közép- vagy
felsõfokú német álla-
mi nyelvvizsga.

Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

Hétpettyes Óvoda
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.

Óvodapedagógus Óvodapedagógusi v.,
egészségügyi alkal-
masság

2008. nov. 30.
Próbaidõ: 4 hónap
Pc: Ferenczné Gulyás Ilona
óvodavezetõ

Gyöngyszem Óvoda
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 91.
Tel.: 285-6937
Fax: 289-0046
e-mail: gyongyszemo-
voda@freemail.hu

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Felsõfokú v. Pehi: a közzétételtõl számított
40. munkanap.
Csatolandó szakmai ön, adatvédel-
mi nyilatkozat is.
A közzétételtõl számított 30. nap
után személyes beszélgetésre hív-
ják a pályázókat.
Pc: Plutzer Margit óvodavezetõ

Felsõcsatár Község
Napközi Otthonos
Óvoda
9794 Felsõcsatár,
Petõfi u. 74.
Tel.: (94) 351-000
e-mail:
felsocsatar@savaria.hu

Vaskeresztesi
tagintézmény
Német nemzetiségi
óvodapedagógus

Német nemzetiségi
felsõfokú óvodape-
dagógusi v. vagy
felsõfokú óvodape-
da- gógusi v. és
német nyelvbõl fel-
sõfokú „C” típusú ál-
talános nyelvvizsga,
egészségügyi alkal-
masság.
Elõny: német nemze-
tiségi oktatási-neve-
lési intézményben
szerzett tapasztalat,
legalább 3–5 év szak-
mai tapasztalat, né-
met nemzetiségi
hagyományok, kultú-
ra ismerete.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre 2013. aug. 31-ig
szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: óvodavezetõ (a borítékra rá kell
írni „Pályázat”)

Újhatvani Óvoda
és Általános Iskola
3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky
út 8.
Tel.: (37) 341-875
Fax: (37) 349-222
e-mail:altisk@istvan-
hatvan.sulinet.hu

Mészáros Lázár úti
Tagóvoda
3000 Hatvan,
Mészáros Lázár
út 49–51.
Óvodapedagógus,
tagóvoda-vezetõ

(Feladat: óvodai neve-
lés a mûvészetek esz-
közeivel program
magas szintû ismerete
és alkalmazása),

Fõiskolai
óvodapedagógusi v.,
elõny: szakvizsga.

ÁEI: azonnal
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Ságiné Szûcs Klára igazgató
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6 fõ óvodapedagógus fõiskolai
óvodapedagógusi v.,
elõny: óvodai nevelés
a mûvészetek eszkö-
zeivel program isme-
rete

Magyardombegyház
Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5838 Magyardombegy-
ház,
Zalka Máté u. 61.
Tel./fax: 68) 448-000

Napközi Otthonos
Óvoda
Óvodapedagógus

Felsõfokú iskolai v.,
és szakképzettség,
magyar állampolgár-
ság.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ leteltét
követõ 30 napon belül.
Csatolandó szakmai ön., hiteles om
is.
Pc-f: Dús Ildikó polgármester
Tel.: (68) 448-000

Tündérkert Óvoda
4485 Nagyhalász,
Vasvári P. u. 8/a
Tel.: (42) 202-530

Tiszarád Tagóvoda
Tiszarád,
Kossuth u. 75.
Óvodapedagógus
(4 hónap határozott
idõre, ill. 2009. január
1-jétõl határozatlan
idõre)

Felsõfokú óvodape-
dagógusi v., elõny:
szgy.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó kézzel írt szakmai ön
is.
Pc: Podlovics Zoltánné
óvodavezetõ.

Szabadbattyáni Általá-
nos Mûvelõdési
Központ
8151 Szabadbattyán,
Iskola út 7.
Tel.: (22) 363-022
Tel./fax: (22) 588-045

ÁMK Napközi
Otthonos Óvoda
8142 Úrhida,
Templom u. 1.
(22) 364-518
Óvodapedagógus

Óvodapedagógus
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a kihirdetéstõl számított
30. napot követõen.
Csatolandó szakmai ön. is.
f: Spánitzné Pásztor Andrea
intézményegység-vezetõ.
További f: Dabóczy László
ÁMK igazgató
Tel.: (22) 363-022, ill.
06 (30) 816-4985

Szava Községi Óvoda
7813 Szava,
Kossuth u. 41.

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

ÁEI: legkorábban 2008. okt. 1.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön is.
f: óvodavezetõ 06 (30) 437-3009

Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása
Közoktatási
Intézménye

Óvodapedagógus
(75%-os munkaidõs,
1 év határozott idõre)
munkavégzés helye:
változó (kistérség terü-
letén)

Felsõfokú pedagógus
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: dr. Gera Tibor fõigazgató
6723 Szeged, Csongor tér 1.
f: Õzéné Szilágyi Tünde
6772 Deszk,
Móra F. u. 2.
Tel.: (62) 271-311
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óvodapedagógus
(1 év határozott idõre)
munkavégzés helye:
változó (kistérség terü-
letén)

felsõfokú v., pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI. azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: dr. Gera Tibor fõigazgató
6723 Szeged, Csongor tér 1.
f: Francia Ida SZKTT Közoktatási
Intézménye Százszorszép Óvoda
6755 Kübekháza,
Petõfi tér 45.
Tel.: (62) 254-636/4-es mellék

óvodapedagógus
(1 év határozott idõre)
munkavégzés helye:
változó (kistérség terü-
letén)

óvodapedagógus
(1 év határozott idõre)
részmunkaidõs (75%)
Munkavégzés helye:
változó (kistérség terü-
letén)

ÁEI. azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: dr. Gera Tibor fõigazgató
6723 Szeged,
Csongor tér 1.
f: Kiss Éva
Pipacs Óvoda
Sándorfalva,
Kis krt. 1.
Tel.: (62) 251-264

Gyöngyszem Óvoda
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 91.
Tel.: 285-6937
Fax: 289-0046
e-mail: gyongyszemo-
voda@freemail.hu

Dajka Elõny: dajka szak-
munkásképzõ v.

Pehi: a közzétételtõl számított
40. munkanap.
Csatolandó szakmai ön. és adatvé-
delmi nyilatkozat is.
A közzétételtõl számított 30. nap
után személyes beszélgetésre hív-
ják a pályázókat.
Pc: Plutzer Margit óvodavezetõ

Újhatvani Óvoda
és Általános Iskola
3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky
út 8.
Tel.: (37) 341-875
Fax: (37) 349-222
e-mail: altisk@istvan-
hatvan.sulinet.hu

4 fõ dajka Legalább szakmunkás
v., vagy dajkaképesí-
tés

ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Ságiné Szûcs Klára igazgató

Tündérkert Óvoda
4485 Nagyhalász,
Vasvári P. u. 8/a
Tel.: (42) 202-530

Tiszarád Tagóvoda
Tiszarád,
Kossuth u. 75.
Dajka

18. életév betöltése,
egészségügyi alkal-
masság

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó kézzel írt szakmai ön.
is.
Pc: Podlovics Zoltánné
óvodavezetõ
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Szabadbattyáni
Általános Mûvelõdési
Központ
8151 Szabadbattyán,
Iskola út 7.
Tel./fax: (22) 588-045

ÁMK Napközi
Otthonos Óvoda
8142 Úrhida,
Templom u. 1.
(22) 364-518
Dajka

Dajka szakképesítés ÁEI: azonnal.
Pehi: a kihirdetéstõl számított
30. napot követõen.
Csatolandó szakmai ön. is.
f: Spánitzné Pásztor Andrea
intézményegység-vezetõ.
További f: Dabóczy László
ÁMK igazgató
Tel.: (22) 363-022, ill.
06 (30) 816-4985

Pedagógus

Balatonfelvidéki
Szín-Vonal Képzõ- és
Iparmûvészeti Szak-
középiskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8258 Badacsonytomaj,
Kert u. 14.
Tel.: (30) 939-7462
Fax: (87) 471-573
Fax: e-mail:
szin-vonal@vpm.hu

Képzõ- és iparmûvé-
szeti tanár
(határozott idõre)

Rajztanári vagy kép-
zõ- és iparmûvészeti
egyetemi v.

ÁEI: azonnal
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: postai úton

Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános
Iskola
8258 Badacsonytomaj,
Kert u. 14.
Tel.: (87) 471-573
e-mail: altisk.@altisk.
btomaj.sulinet.hu

Napközis nevelõ
(határozott idõre)

matematika–informati-
ka szakos tanár
(határozott idõre)

Felsõfokú tanító v.
tanári v.

felsõfokú szakirányú
v.

ÁEI: azonnal.
A kinevezés 2009. aug. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
étkh.
Pc: iskola (postai úton)

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
étkh.
Pc: iskola (postai úton)

Széchenyi Ferenc
Kertészeti Szakképzõ
Iskola és Kollégium
8230 Balatonfüred,
Hõsök tere 1.
Tel./fax: (87) 342-651
e-mail: titkar-
sag@szfkszi.
sulinet.hu

Matematika–informati-
ka

Angol–német szakos
tanár

Szakirányú egyetemi
v.

ÁEI: azonnal
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Bartók Béla Mûvészeti
Szakközépiskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény,
Zeneiskola
5600 Békéscsaba,
Szabadság tér 4.
Tel./fax: (66) 321-222
e-mail:
bekesbartok@freemail.
hu

Balett-tanár
(részmunkaidõ)

magánének-tanár
(részmunkaidõ)

Táncmûvészeti fõis-
kolai v.

egyetemi v.

ÁEI: a benyújtási határidõt követõ
7. naptól.
f: Juhász Orsolya
Tel.: (66) 321-222
Pc: iskola (írásban)

Budapest III. kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat
Általános Iskola
1034 Budapest,
Tímár u. 16.
Tel.: 250-2710
Fax: 250-1088

Angol szakos tanár Angol nyelvtanári
vagy angol nyelv- és
irodalom szakos taná-
ri v.

ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Szilágyiné Debreczeni Mária
igazgató, e-mail: timar-a@kszki.
obuda.hu és kozand@freemail.hu
mindkét e-mail címre

Pannónia Általános
Iskola
1192 Budapest,
Pannónia út 12.
Tel./fax: 282-5157
e-mail:
pannonia@hdsnet.hu
pannoniaiskola@
gmail.com

Kémia szakos általános
iskolai tanár
(heti 4 óra)

Napközis tanár (tanuló-
szoba, felsõ tagozat,
heti: 15 óra)

napközis nevelõ
(alsó tagozat)

könyvtáros

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc. Somogyi Gábor igazgató
(levélben vagy e-mailben)

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. aug. 31-ig szól.
Pc. Somogyi Gábor igazgató
(levélben vagy e-mailben)

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

Matematika–fizika
szakos tanár

2 fõ angol nyelv–bár-
mely szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Práter Ének-Zene
Tagozatos Általános
Iskola
1083 Budapest,
Práter u. 15.
Tel.: 334-2396
Fax: 323-0864
e-mail: prateraltisk@
prater-bp8.sulinet.hu

Matematika–bármely
szakos tanár

ÁEI: 2008. szeptember.
Pc: Zay Andrea igazgató
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Homoktövis Általános
Iskola
1048 Budapest,
Homoktövis u. 100.
Tel./fax: 233-3769,
230-9450
e-mail:
titkarsag@homoktovis-
altisk.sulinet.hu

Rajz szakos tanár
(félállás)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: intézmény
(írásban)

Kispesti Deák Ferenc
Gimnázium
1192 Budapest,
Gutenberg krt. 6.
Tel.: (347-9040
Fax: 347-9046

Testnevelés–gyógytest-
nevelés szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Petrovics Judit igazgató
(postai úton)

Varga Katalin Közép-
iskolai Kollégium
1149 Budapest,
Tábornok u. 24.
Tel./fax: 383-8556

Kollégiumi nevelõ

ápolónõ (félállás)

Matematika–számí-
tástechnika felsõfokú
szakirányú v., angol-
nyelv-tudás

szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól.
Pc: kollégium címén

Zipernowsky Károly
Általános Iskola
1039 Budapest,
Zipernowsky u. 1–3.
Tel.: 388-6556

Tanító

tanító

tanító

fejlesztõpedagógus

Tanítóképzõ fõiskolai
v., ember és társada-
lomismeret mûvelt-
ségterület

tanítóképzõ fõiskolai
v., matematika mû-
veltségterület

tanítóképzõ fõiskolai
v., ének vagy testne-
velés mûveltségterü-
let

gyógypedagógiai fõ-
iskolai v., elõny:
mozgásfejlesztésben
szerzett gyakorlat

ÁEI: azonnal, 4 hónap próbaidõ.
f.: Hausknecht Józsefné
(Gazdasági Iroda)

Kispesti Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1193 Budapest,
Irányi Dániel u. 2.
Tel./fax: 357-2874,
282-9499

Oboa–furulya

néptánc

szolfézs (félállás)

ütõ szakos tanár (félál-
lás)

Szakirányú fõiskolai,
egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ lejárta
utáni 5. nap.
étkh.
Pc.-f: Taligás Lajos igazgató
06 (20) 220-2631
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Gróf Széchenyi István
Általános Iskola, Szak-
iskola és Gimnázium
1203 Budapest,
Kálmán u. 15.
Tel.: 283-0135

Magyar–történelem
szakos tanár

szakoktató
(konyhatechnika-ven-
déglátás)

Felsõfokú szakirányú
v.

felsõfokú szakirányú
és pedagógiai v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.

Fõvárosi Önkormány-
zat
Nagy László Általános
Iskola és Gimnázium
1203 Budapest,
János u. 4.
Tel.: 284-6400,
284-6402, 284-3726

Informatika–fizika
szakos tanár

angol nyelv szakos ta-
nár (többéves gyakor-
lattal),
testnevelés szakos
tanár (határozott idõre)

angol nyelv szakos ta-
nár (félállás)

2 fõ tanító
(határozott idõre)

Szakirányú egyetemi
v.,

legalább fõiskolai v.

fõiskolai v., pálya-
kezdõ is lehet

ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön is.

Bocskai István Általá-
nos Iskola és Óvoda
4145 Csökmõ,
Alkotmány u. 2.
Tel.: (54) 443-620
Fax: (54) 515-008
e-mail: iskola@bocs-
kai-csokmo.sulinet.hu

Testnevelés–technika
vagy testnevelés–bár-
mely szakos tanár
(határozott idõre,
min. 1 év)

Fõiskolai v., magyar
állampolgárság

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: iskola címén (postai úton)

Kossuth Zsuzsanna
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2370 Dabas,
József A. u. 107.
Tel.: (29) 560-670
Fax: (29) 560-671
e-mail: kzsda-
bas@kzsdabas.
sulinet.hu

Történelem szakos
tanár (félállás)

kollégiumi nevelõ tanár

kõmûves szakoktató v.
építészmérnök
(félállás)

Egyetemi v., számító-
gép-felhasználói szin-
tû ismerettel

felsõfokú v.,
számítógép-felhasz-
nálói szintû ismeret-
tel, elõny:
angolnyelv-tudás

fõiskolai vagy egye-
temi v.
számítógép-felhasz-
nálói szintû ismerettel

ÁEI: azonnal.
étkh., utazásiköltség-hozzájárulás
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német szakos tanár
(határozott idõre)

angol szakos tanár
(határozott idõre)

kereskedelmi tanár
vagy közgazda
(határozott idõre)

biológia–földrajz
szakos tanár
(határozott idõre)

felsõfokú v.
számítógép-felhasz-
nálói szintû ismeret-
tel, elõny:
közgazdaság-tanári v.

felsõfokú v., számító-
gép-felhasználói szin-
tû ismerettel

egyetemi v.,
számítógép-felhasz-
nálói szintû ismerettel

Lorántffy Zsuzsanna
Általános Iskola
4225 Debrecen-Józsa
Józsakert u. 9.
Tel./fax: (52) 530-075
Tel.: (52) 386-240

Informatika szakos
általános iskolai tanár
(részmunkaidõ)

Felsõfokú iskolai v.,
fõiskola, informatika
szak

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jan. 16-ig szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: iskola (postai úton, a borítékon
fel kell tüntetni az I/2-24-2008.
azonosítószámot, valamint a mun-
kakör megnevezését; vagy elektro-
nikus úton:
e-mail: lorantffy@chello.hu
a tárgyban meg kell jelölni: pályá-
zat informatika tanári állásra.

Mechwart András Gép-
ipari és Informatikai
Szakközépiskola
4025 Debrecen,
Széchenyi u. 58.
Tel.: (52) 413-499
Fax: (52) 413-152
e-mail: adminisztra-
tor@mechwart-debr.su-
linet.hu

Informatika szakos
tanár (határozott idõre)

gépészmérnök–infor-
matika tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v., középis-
kolában szerzett taní-
tási tapasztalat,
legalább 5 év feletti
szgy., elõny: CCNA
oktatói – legalább
3–5 év szakmai ta-
pasztalat, gyakorlott
szintû hálózatismeret,
gyakorlott szintû
hardverismeret, né-
met nyelvtanári v.,
gépészmérnöki v.

egyetemi, gépészmér-
nöki, informatika
tanári v., középisko-
lában szerzett tanítási
tapasztalat, legalább
5 év feletti szgy.

ÁEI: azonnal
Mindhárom pályázatnál a megbízás
2009. júl. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: iskola (postai úton, a borítékon
fel kell tüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplõ azonosítószámot:
informatika tanárnál I.34-29/2008.,
gépészmérnök tanárnál:
I.34-28/2008.,
angol tanárnál I.34-30/2008., vala-
mint a munkakör megnevezését.
f: dr. Barcsa Lajos
Tel.: (52) 413-499
További információ a www. mech-
wart-debr.sulinet honlapon.
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angol tanár
(határozott idõre,
részmunkaidõ,
heti 20 óra)

Elõny: német nyelv-
bõl középfokú C típu-
sú általános
nyelvvizsga,
CCNA oktatói – leg-
alább 3–5 év szakmai
tapasztalat,
gyakorlott szintû há-
lózatismeret,
gyakorlott szintû
hardverismeret,
német nyelvtanári v.,

egyetemi v.

Kodály Zoltán Zene-
mûvészeti Szakközép-
iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény és Kollégium
4024 Debrecen,
Vár u. 1.
Tel.: (52) 412-290
e-mail kodaly-debr.su-
linet.hu

Kodály Zoltán Zene-
mûvészeti Szakközép-
iskola
intézményegység:

Klarinét, zongora,
kürt, hárfa, ütõ szakos
tanár,
3 fõ korrepetitor

2 fõ zongoratanár
(kötelezõ zongora)

népzene-zenepedagó-
gusi tanár
(részmunkaidõs)

Kollégiumi intézmény-
egység:
kollégiumi nevelõ
(helyettesítés)

Egyetemi v., szak-
képzettség

ÁEI: azonnal.
Pehi: a beadási határidõtõl számí-
tott 13. nap.
Csatolandó szakmai ön. is.

Péchy Mihály Építõ-
ipari Szakközépiskola
4024 Debrecen,
Varga u. 5.
Tel.: (52) 531-892

Fizika–bármely szakos
középiskolai tanár
(határozott idõre)

építészmérnök,
mérnöktanár
(határozott idõre)

2 fõ építészmérnök,
mérnöktanár

Egyetemi v.

szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Nagyné Pálinkás Anikó
igazgató
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építõmérnök,
mérnöktanár

gépész szakoktató
(részfoglalkozású,
határozott idõre)

testnevelés–bármely
szakos tanár

Csokonai Vitéz Mihály
Gimnázium
4032 Debrecen,
Békessy Béla u. 12.
Tel.: 531-867
Fax: 531-868
e-mail: csokonai@cso-
konai-debr.sulinet.hu

Matematika szakos
tanár

matematika–fizika
szakos tanár
(részmunkaidõ,
heti 18 óra)

Szakirányú egyetemi
v., elõny: középfokú
oktatási intézmény-
ben szerzett legalább
3–5 éves szgy., PhD,
természettudományi
területen szerzett
szakvizsga,
minõségbiztosításban
való jártasság, MS
OFFICE felhasználói
szintû ismerete.

szakirányú egyetemi
v.
elõny: középfokú ok-
tatási intézményben
szerzett legalább
3–5 éves szgy.
PhD, természettudo-
mányi területen szer-
zett szakvizsga,
minõségbiztosításban
való jártasság,
MS OFFICE felhasz-
nálói szintû ismerete.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
3 hónap próbaidõ.
Csatolandó 1 hónapnál nem régeb-
bi b. is.
Pc: iskola
(postai úton, a borítékon fel kell
tüntetni a munkakör megnevezését)

Hunyadi János
Általános Iskola
2337 Délegyháza,
Árpád u. 53.
Tel./fax: (24) 212-055
e-mail: hunyadi-
sok@hunyadi-dhaza.
sulinet.hu

Magyar–német szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai
v., nem szakrendsze-
rû oktatáshoz szüksé-
ges képzettség,
elõny: további
szakképesítés.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön is.
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516. sz. Ipari
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
7200 Dombóvár,
Népköztársaság u. 21.
Fax: (74) 466-732
e-mail:
iskola@iszi516-dombo
var.sulinet.hu

Angol–bármely szakos
tanár

2 fõ vendéglátó és
idegenforgalmi szakos
tanár

pincér szakoktató

cukrász szakoktató

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

fõiskolai v.

szakirányú képesítés,
érettségi bizonyít-
vány

szakirányú mester-
vizsga vagy szakirá-
nyú fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó hiteles om és adatvé-
delmi nyilatkozat is.
Pc-f: Vida János igazgató.
Tel.: (74) 465-725
(A pályázatot A/4-es gépelt oldala-
kon, a szükséges mellékletekkel
személyesen kell benyújtani.)

Babits Mihály
Általános Iskola
2500 Esztergom,
Sugár u. 24.
Tel./fax: (33) 411-545
e-mail: babitsiskola@
freemail.hu

Angol–bármely szakos
(informatika) tanár

Szakirányú fõiskolai
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
10. nap.
Pc: Kotz István igazgató (írásban)

„Magyar-kút”
Általános Mûvelõdési
Központ
2091 Etyek,
Magyar u. 2.

Német Nemzetiségi
Általános Iskolája
intézményegysége
2091 Etyek,
Magyar u. 2.
Napközis nevelõ

Fõiskolai v. tanítói
képesítés

ÁEI: azonnal.
Pc: f: Bodó Gabriella
intézményvezetõ
Tel.: (22) 597-040

Gárdonyi Géza Óvoda
és Általános Iskola
7133 Fadd,
Váci Mihály u. 1.
Tel.: (74) 477-398,
(74) 477-914
e-mail:
iskvez@gardonyi.fadd.
sulinet.hu

Fizika–matematika
vagy fizika–számítás-
technika szakos tanár

Szakirányú fõiskolai
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
10. nap.
Csatolandó szakmai ön. is.
étkh., utazásiköltség-térítés.
f: igazgató, igazgatóhelyettes
csütörtökönként 9–12 óráig.
Pc: Bitay Éva igazgató

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola és Óvoda
4621 Fényeslitke,
Iskola út 1.
Tel.: (45) 447-017

Petõfi Sándor
Tagiskola
4622 Komoró,
Petõfi u. 18.
tanító (határozott idõre)

Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola és Óvoda
Fényeslitke
tanító

Tanítóképzõ fõiskolai
v.

ÁEI. azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ lejárta
után 5 nap.
f: igazgató
Tel.: (45) 447-017
e-mail: litkeiskola@freemail.hu
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Mátyás Király
Gimnázium
8640 Fonyód,
Hunyadi J. u. 3.
Tel.: (85) 561-960
Fax: (85) 561-966

Német nyelv–történe-
lem szakos középisko-
lai tanár

informatika–fizika sza-
kos középiskolai tanár

Egyetemi v. Pc: Bántó Zsuzsanna igazgató

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
3200 Gyöngyös,
Petõfi S. u. 2.
Tel.: (37) 311-736
Fax: (37) 301-635
e-mail: isk.rakoczi@
freemail.hu

Német szakos tanár
(határozott idõre, gyed,
gyes idejére)

Elõny: nem szakrend-
szerû oktatásban való
részvételre jogosító
v., ill. alkalmazói
szintû számítógép-is-
meretek.

ÁEI: azonnal.
4 hónap próbaidõ.
Pehi: a benyújtási határidõ letelté-
tõl számított 10. munkanap.
Csatolandó szakmai ön és adatvé-
delmi nyilatkozat is.
Pc: Kurucsai József igazgató
(postai vagy elektronikus úton)

Móra Ferenc ÁMK
Általános Iskola
4335 Kántorjánosi,
Kossuth út 6.
Tel.: (44) 550-004

2 fõ gyógypedagógus

4 fõ tanító

testnevelés–fizika vagy
testnevelés–földrajz
szakos tanár

Fõiskolai v.

fõiskolai v.
elõny: német mûvelt-
ségterület vagy fej-
lesztõ pedagógus,

fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön. is.,
szl.

Kandó Kálmán Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
6000 Kecskemét,
Bethlen krt. 63.
Tel.: (76) 481-622
Fax: (76) 485-971
e-mail: iskola@kan-
do-kkt.sulinet.hu

Magyar nyelv- és iro-
dalom

számítástechnika, in-
formatika szakos tanár

gépészmérnök

ruhaipari szakoktató
vagy
könnyûipari mérnök

Egyetemi v.

fõiskolai v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.

Katona József Gimná-
zium
6000 Kecskemét,
Dózsa György út 3.
Tel.: (76) 481-583
Fax: (76) 327-436
e-mail: szaboi@kjg.hu

Biológia–kémia szakos
középiskolai tanár

ének szakos tanár

német nyelv szakos
középiskolai tanár

Elõny: bármely to-
vábbi más szak

ÁEI: azonnal
Pehi: a benyújtás után maximum
30 nap.
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Kempelen Farkas
Gazdasági, Vendéglátó,
Idegenforgalmi Alapít-
ványi Szakközépiskola,
Szakiskola
és Kollégium
2900 Komárom,
Frigyes tér 2–3.
Tel./fax: (34) 340-666
e-mail: kempelenkoze-
piskola@vipmail.hu

Angol–magyar

közgazdász

matematika–kémia

idegenforgalom

földrajz–bármely
szakos tanár

gépírás-gyorsírás–in-
formatika

matematika–informati-
ka szakos kollégiumi
nevelõtanár (férfi)

magyar–történelem–né-
metnyelv-tanár (férfi)

matematika–kémia sza-
kos kollégiumi nevelõ-
tanár (nõ)

angol–történelem sza-
kos kollégiumi nevelõ-
tanár (nõ)

Egyetemi v.

egyetemi v. és peda-
gógiai v.

egyetemi v.

fõiskolai v.

egyetemi v.

Pehi: a benyújtást követõ 20. nap.
Pc: igazgató (írásban)

II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola és Nap-
közi Otthonos Óvoda
3188 Ludányhalászi,
Rákóczi út 119.
Tel.: (32) 456-008
Fax: (32) 556-015

Testnevelés–biológia
vagy
földrajz szakos tanár

magyar–történelem
szakos tanár

Tanárképzõ fõiskolai
v., elõny: ének-zene
közép- vagy felsõ
szintû v.

ÁEI: azonnal.
Pc: intézmény

Szatmár Alapfokú
Mûvészeti Iskola
4700 Mátészalka,
Kölcsey tér 1.
Tel.: (44) 502-715,
(44) 502-716
e-mail: szatmarmu-
vi@freemail.hu

Táncpedagógus
(néptánc tanszakra)

nõi óraadó táncpedagó-
gus (társastánc tanszak-
ra)

férfi óraadói táncpeda-
gógus (társastánc tan-
szakra)

Szakirányú fõiskolai
v.

ÁEI: 2008. szeptember
étkh. (csak a néptánc pedagógus ré-
szére)
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Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola
8800 Nagykanizsa,
Csokonai u. 1.
Tel./fax: (93) 313-026,
(93) 313-094
e-mail: korosi.isk@
chello.hu

Angol szakos tanár
(határozott idõ, rész-
munkaidõs)

ÁEI: 2008. szept. 15.
Pbhi: 2008. szept. 10.
Pehi: 2008. szept. 12.
A megbízás 2009. jún. 15-ig szól.
Csatolandó részletes szakmai ön,
hiteles om., b., rövid szakmai el-
képzelést, bemutatkozást, illetmény
a kjt. szerint, étkh.
Pc: Kõrösi Csoma Sándor Általá-
nos Iskola
Kókainé Hámorszki Éva igazgató
8800 Nagykanizsa,
Csokonai u. 1. (egy példányban,
postai úton)

Széchenyi István Köz-
gazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és
Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Városmajor u. 4.
Tel.: (42) 500-585
Fax: (42) 500-587

Közgazdásztanár
Feladat: szakközépis-
kolai és érettségi utáni
szakképzõ évfolyamo-
kon szakmai tantárgyak
tanítása.

Közgazdaságtudo-
mányi egyetemi v.,
elõny: legalább
3 év, oktatási intéz-
ményben szerzett
szgy., nyíregyházi
lakhely.

Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai referencia is.
Pc: iskola (postai úton)

Orosháza Város
Általános Iskolája
5900 Orosháza,
Elõd u. 17.
Tel./fax: (68) 510-775
e-mail: kozpont@altis-
kola-oroshaza.hu

Orosháza Város
Általános Iskolája
Czina Sándor
Tagintézmény
Orosháza,
Ifjúság u. 9.
Biológia–testnevelés
szakos tanár

Orosháza Város
Általános Iskolája
Vörösmarty Mihály
Tagintézmény,
Orosháza,
Vörösmarty u. 4.

Technika–számítás-
technika szakos tanár

Orosháza Város
Általános Iskolája
Kardoskúti
Tagintézmény
Kardoskút,
Kossuth u. 2–4.

Angol–bármely szakos
tanár

Felsõfokú iskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõ lejártát
követõ 2 napon belül.
Csatolandó szakmai ön. is.
f: Róbert Erika munkaügyi-sze-
mélyzeti elõadó.
Tel.: (68) 510-775
Pc: Pusztainé Szabó Margit
igazgató
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Széchenyi István Gim-
názium és Szakközép-
iskola
7624 Pécs,
Király u. 44.
Tel.: (72) 513-161
Fax: (72) 513-163
e-mail: szechenyi@sze-
chenyi@pecs.sulinet.hu

Angol–bármely szakos
tanár (határozott idõre,
részmunkaidõs)

matematika–bármely
szakos tanár (határozott
idõre, részmunkaidõs)

rajz-és vizuális kultú-
ra–bármely
szakos tanár (határozott
idõre, részmunkaidõs)

villamosmérnök-tanár

gépészmérnök-tanár

Egyetemi v.

villamosmérnöki v.,
elõny: távközlési,
telekommunikációs
szakirány,
gépészmérnöki v.,
elõny: gépjármû-tech-
nikai szakirány

Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
f: Kõváriné Kovács Andrea
06 (20) 333-1821

Városközponti Óvoda,
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
7623 Pécs,
Mezõszél u. 1.

Belvárosi Általános Is-
kola Intézményegysége
7621 Pécs,
Megye u. 15.

német nemzetiségi
szakos tanár

tanító (határozott idõre)

Jókai Mór Általános Is-
kola Intézményegysége
7622 Pécs, Jókai u. 49.

tanító (napközis
nevelõ)

2 fõ napközis nevelõ
(határozott idõre)

Mezõszél Utcai Általá-
nos Iskola Intézmény-
egység
7623 Pécs,
Mezõszél u. 1.

napközis nevelõ
(határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.,

szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.,
elõny: angol szakkol-
légium

szakirányú fõiskolai
v.

szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Cselikné Juhász Ildikó
fõigazgató
7623 Pécs,
Mezõszél u. 1.
Tel.: (72) 314-012
(egy példányban, zárt borítékban, a
borítékon kérik feltüntetni „Állás-
pályázat”)
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FVM Mezõgazdasági
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
3250 Pétervására,
Keglevich út 19.
Tel.: (36) 568-300
Fax: (36) 368-941
e-mail: peterkeszaki@
freemail.hu

Matematika szakos
középiskolai tanár

élelmiszeripari mérnök

Egyetemi v.

szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.

Pc: Ferkó Gyula igazgató

Herman Ottó Általános
Iskola
5084 Rákócziújfalu,
Petõfi S. u. 17–19.
Tel.: (56) 584-067
Fax: (56) 584-068
e-mail: hosuli@
freemail.hu

Biológia–gyógypeda-
gógia szakos tanár

tanító–természetismeret
mûveltségterülettel

gyógypedagó-
giai-asszisztens–sza-
badidõ-szervezõ

Felsõfokú szakirányú
v.

ÁEI: azonnal.

Rózsaszentmárton–
Szûcsi Intézményfenn-
tartó Társulás Általános
Iskola és Óvoda
3033 Rózsaszentmárton,
Iskola út 27/A
M: 06 (30) 985-8834,
06 (30) 373-4967
e-mail: suli@mo-
ra-rszmarton.sulinet.hu
igazgato@szucsiisko-
la.hu

Bajza József
Általános Iskola
Intézményegység

magyar nyelv- és iroda-
lom–bármely szakos
tanár

Fõiskolai szakirányú
v., legalább 4 év
szgy.
Elõny: informatika
szak vagy számítógé-
pes és hálózatkezelési
gyakorlat.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azonnal.
Csatolandó fényképpel ellátott
részletes szakmai ön, valamint
szakmai referencia is.
Pc: Móra Ferenc Általános Iskola
Intézményegység,
3033 Rózsaszentmárton,
Iskola út 27/A
Bajza József Általános Iskola
3034 Szûcsi,
Petõfi Sándor u. 115.
(egy-egy példányban, postai úton)

Sásdi Vendéglátóipari
Középiskola
7370 Sásd,
Kossuth L. u. 2.
Tel./fax: (72) 475-430

Matematika–fizika sza-
kos középiskolai tanár

biológia szakos óraadó
középiskolai tanár

szakács oktató

Egyetemi v. Pc. iskola címén írásban vagy
e-mail: szakkozep.sasd@
gmail.com

Kisfaludy Sándor Gim-
názium, Szakközép-
iskola, Kollégium és
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
8330 Sümeg,
Mártírok útja 1–3.
Tel.: (87) 550-012,
550-011
Fax: (87) 550-010
e-mail:
titkarsag@kisfaludy.hu

Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézménybe

zongoratanár
(félállás)

Zenemûvészeti fõis-
kolai vagy egyetemi
v.

ÁEI: 2008. szept. 10.
Csatolandó szakmai ön is.
Pc: Tobakné Bella Mária igazgató
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Bokod–Szákszend
Kistérségi ÁMK
2856 Szákszend,
Száki u. 61.

Móra Ferenc
Általános Iskola
2855 Bokod,
Fõ u. 27.

matematika–fizika
szakos általános iskolai
tanár

Fõiskolai vagy egye-
temi szakirányú v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás egy év határozott idõ-
tartamra szól. Egy év letelte után
határozatlan idejû kinevezés.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Horváth Csabáné
ÁMK igazgató

Gedói Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
6723 Szeged,
József Attila sgt. 116.
Tel.: (62) 540-046
Fax: (62) 540-047
e-mail:gedoi.iskola@
int.ritek.hu

Magyar–ének-zene
szakos tanár

Tanárképzõ fõiskolai
v.
Elõny: drámapedagó-
giai továbbképzésen
való részvétel, számí-
tógépes ismeretek al-
kalmazása.

ÁEI: azonnal.
A pályázat elbírálója: dr. Kissné
Szamosközi Brigitta igazgató

Arany János Általános
Iskola
6724 Szeged,
Kukovecz Nana
utca 4–6.
e-mail:
igazgato.arany.iskola@
int.ritek.hu

Számítástechnika tanár
(félállás, részmunka-
idõs)

Számítástechnikai
szakos tanári diplo-
ma.
Elõny: többéves szá-
mítástechnikai szakos
tanári gyakorlat, hon-
lapszerkesztõi tapasz-
talat.

ÁEI: azonnal.
Pc: Kissné Gera Ágnes igazgató

Kossuth Zsuzsanna
Gimnázium, Egészség-
ügyi és Könnyûipari
Szakképzõ Iskola
6724 Szeged,
Kodály tér 1.
Tel./fax: (62) 420-647

Egészségügyi szak-
oktató
(határozott idõre)

egészségügyi szak-
oktató
(határozott idõre)

Diplomás ápolói v.,
legalább 3 éves szgy.
az egészségügy terü-
letén

szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.,
legalább 3 éves szgy.
az egészségügy terü-
letén.
Elõny: mentálhigiéné
képesítés.

ÁEI: azonnal
Pc: Horváth Attila igazgató

Gróf Széchenyi István
Mûszaki Szakközép-
iskola
8001 Székesfehérvár,
Budai u. 45.
Tel.: (22) 514-040
Fax: (22) 315-332
e-mail:
titkar@gr-szechenyi.hu

Kémia–fizika szakos
tanár

okleveles gépészmér-
nök-tanár

informatika szakos
tanár

Szakirányú egyetemi
v.

szakirányú egyetemi
v., CNC-robottechni-
kai ismeretek, elõny:
német-nyelvtudás

szakirányú egyetemi
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
A kémia–fizika és az informatika
tanári állásoknál elsõsorban a két
tanítási nyelvû képzés keretében
angol nyelvû szaktárgyi oktatás.
Csatolandó részletes szakmai ön
(magyar-angol) a nyelvtudást iga-
zoló okirat másolata is.
f: Dominó Csaba
mûszaki igazgatóhelyettes.
Tel.: (22) 514-040
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Pc: iskola címén vagy
tanári.pályazat@gr-szechenyi.hu
e-mail címre

Batthyány Kázmér
Gimnázium
2310 Sziget-
szentmiklós,
Csokonai u. 6–14.
Tel.: (24) 468-200
Tel./fax: (24) 468-496
e-mail:
iskola@bkgsz.hu

Matematika–informati-
ka szakos középiskolai
tanár

magyar–történelem
szakos középiskolai ta-
nár (határozott idõre,
félállás)

ÁEI: azonnal.
f: szerdánként 9–13 óra között le-
het a 06 (24) 468-496-os telefon-
számon.
A szakmai önéletrajzot az iskola
e-mail címére kérik küldeni.

Varga Katalin
Gimnázium
(Varga Katalin
Secondary School)
5001 Szolnok,
Szabadság tér 6.
Tel.: (56) 512-240
Fax: (56) 420-310

Angol–történelem
szakos tanár

Egyetemi v.
Elõny: további
szakok

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Az elbírálásban az érintett munka-
közösség vezetõje és az igazgató-
helyettes is részt vesz.
f: Molnár László igazgató
(30) 366-8018-as telefonszámon.
Pc: iskola címén vagy elektronikus
úton a
titkar@varga-szolnok.sulinet.hu
e-mail címre
További információ:
www.varga-szolnok.sulinet.hu
honlapon

Bartók Béla Zeneiskola
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
9700 Szombathely,
Rákóczi F. u. 3.
Tel.: (94) 512-890
Fax: (94) 512-899
e-mail: bartokzeneisko-
la@citromail.hu

Gitár szakos tanár Zenemûvészeti fõis-
kolai vagy egyetemi
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: Orosz Sándor igazgató
Tel.: (94) 512-896
06 (20) 913-7521

Péch Antal Mûszaki
Szakképzõ Iskola és
Gimnázium
2800 Tatabánya,
Széchenyi út 20.
Tel.: (34) 324-015,
(34) 512-230
Fax: (34) 324-567,
(34) 512-232
e-mail: pamszig@pe-
cha-tbanya.sulinet.hu
titkarsag@banki-tba-
nya.sulinet.hu

Péch Antal Mûszaki
Szakképzõ Iskola és
Gimnázium Réti úti
telephelye
2800 Tatabánya,
Réti út 1–5.

Közlekedésszervezõ,
gépjármûüzemi szak-
tanár
(2 év határozott idõre,
részmunkaidõ,
heti 18 óra)

Felsõfokú szakirányú
v., elõny: szakterüle-
ten szerzett gyakorlat.

ÁEI. azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön. is, a pályá-
zó szakmai-pedagógiai elképzelé-
seinek írásos bemutatása, valamint
a felsõfokú szakképesítést igazoló
oklevelek eredetijét is be kell mu-
tatni.
Pc: az iskola Réti úti telephelye
(személyesen vagy postai úton)
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Zempléni Árpád Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, Napközi
Otthonos Óvoda
3907 Tállya,
Rákóczi u. 16.
Tel./fax: (47) 398-050

Ének-zene–népzene
(citera) szakos tanár

táncpedagógus (nép-
tánctanár, részfoglalko-
zású)

rajz–bármely szakos
tanár

matematika–fizika–szá-
mítástechnika szakos
tanár

testnevelés–bármely
szakos tanár

Fõiskolai szakirányú
v. vagy utolsó éves
fõiskolai hallgató

táncmûvészeti fõisko-
lai utolsó éves hallga-
tói jogviszony vagy
v.

fõiskolai szakirányú
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal, étkh., utazásiköltség-térítés.
Pc: Ujjné Muhi Melinda igazgató

Kölcsey Ferenc
Általános Iskola
5200 Török-
szentmiklós,
Kölcsey u. 21.
Tel./fax: (56) 390-284
e-mail: kol-
csey@kftm.sulinet.hu

Angol–bármely szakos
tanár

2 fõ tanító–angol, bár-
mely idegen nyelv

Fõiskolai vagy egye-
temi v., néhány éves
szgy., fontos a jó kap-
csolatteremtõ készség,
a teamben való mun-
kavégzés, kreativitás,
új iránti fogékonyság
fõiskolai v., néhány
éves szgy., fontos a jó
kapcsolatteremtõ
készség, a teamben
való munkavégzés,
kreativitás, új iránti
fogékonyság

ÁEI: azonnal.
Pc: Ferencz Jánosné igazgató

Kardos László
Általános Iskola
9800 Vasvár,
József Attila u. 23–25.
Tel.: (94) 573-100
Fax: 94) 573-101
e-mail: iskola@kar-
dos-vasvar.sulinet.hu

Kardos László
Általános Iskola
Alsóújlaki Tagintéz-
mény
9842 Alsóújlak,
Petõfi S. u. 13.

tanító
(határozott idõre,
helyettesítésre)

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 20-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
3. munkanap.
Pc: Horváthné Tóth Mária
igazgató.

Lónyay Menyhért
Szakközép- és Szak-
képzõ Iskola
4800 Vásárosnamény,
Kossuth út 19.
Tel.: (45) 570-062,
570-063

2 fõ cukrász szakoktató
(1 fõ határozott idõre,
1 fõ határozatlan idõre)

Felsõfokú v., és szak-
képzettség, magyar
állampolgárság.
Elõny: alkalmazott
számítástechnikai
tudás.

ÁEI. azonnal.
Csatolandó részletes szakmai ön,
motivációs levél is.
A pályázatot elnyert személyrõl az
iskola igazgatója a benyújtási ha-
táridõ lejártától számított 10 napon
belül hoz döntést,
az iskola illetékes bizottsága elõtti
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Fax: (45) 472-400
e-mail: lonyay@lo-
nyay.hu

pincér szakoktató

közgazdász szakos kö-
zépiskolai tanár
(határozott idõre)

német–bármely szakos
középiskolai tanár
(határozott idõre)

matematika–fizika sza-
kos középiskolai tanár
(határozott idõre)

informatika–bármely
szakos középiskolai
tanár

felsõfokú v. és szak-
képzettség,
magyar állampolgár-
ság.
Elõny: idegen nyelv
ismerete, alkalmazott
számítástechnikai
tudás.

felsõfokú v. és szak-
képzettség, elõny:
bármely idejû tényle-
ges szgy.

felsõfokú v. és szak-
képzettség, elõny: an-
gol nyelvtanári v.

felsõfokú v. és szak-
képzettség,
elõny: igazolt alkal-
mazott számítástech-
nikai tudás

felsõfokú v. és szak-
képzettség, elõny:
rendszergazdai fel-
adatok ellátására való
képzettség és igazolt
gyakorlat,
az iskola gazdasági
tevékenységét segítõ
irodai szoftverek kar-
bantartására való
készség.

meghallgatást követõen. A pályázat
eredményérõl az érintettek írásbeli
értesítést kapnak. Az eredményte-
len pályázók pályázati anyagát az
értesítéssel egyidejûleg
visszaküldik.

Festetics Kristóf
Általános Mûvelõdési
Központ
8933 Zalaistvánd,
Ady Endre u. 7.
Tel.: (92) 584-020
Fax: (92) 584-021
e-mail: iskola@feste-
ticsk.sulinet.hu

1–4. évfolyamos Tag-
iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
8799 Pakod,
Csány L. u. 2.
Tanító
(határozott idõre)

Festetics Kristóf ÁMK
Általános Iskola
8932 Pókaszepetk,
Arany J. u. 7.
német–rajz vagy
német–bármely szakos
tanár

Fõiskolai szintû taní-
tói v., elõny: ének-ze-
ne vagy tánc–dráma
mûveltségterület

szakirányú fõiskolai
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: 8932 Pókaszepetk,
Arany J. u. 7.
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Szõnyi István Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2627 Zebegény,
Petõfi tér 1–2.
Tel./fax: (27) 571-520
e-mail: zebisuli@free-
mail.hu

Német szakos tanár

gitár szakos tanár
(félállás)

német nemzetiségi
tanító

Fõiskolai v., elõny:
szgy.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó hiteles om is.
Pc: Bárdos-Bartók Szilvia igazgató

Egyéb álláshelyek

Napraforgó Óvoda
1194 Budapest,
Karinthy Frigyes u. 6.
Tel.: 282-4526,
357-3420
e-mail: naprafor-
go@ovoda. kispest.hu

Gyógypedagógiai
asszisztens

Felsõfokú képesítés,
gyógypedagógiai
asszisztens

ÁEI: azonnal.
f: személyesen

Lajtha László Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1204 Budapest,
Ady Endre u. 98.
Tel./fax: 285-3420

Gazdasági ügyintézõ Középiskolai v.,
pénzügyi területen
szerzett jártasság

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azonnal.
Pc: Csóka Gabriella
Tel.: 421-5173
e-mail: csokazene@mail.
datanet.hu

Budapest III.
Kerület Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat
Általános Iskola
1034 Budapest,
Tímár u. 16.
Tel.: 250-2710
Fax: 250-1088

Gazdasági vezetõ Szakirányú felsõfokú
v. vagy mérlegképes
könyvelõi v.

ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Szilágyiné Debreczeni Mária
igazgató
e-mail: timar-a@kszki.obuda.hu
és kozand@freemail.hu
e-mail címre

Gábor Áron
Általános Iskola
1196 Budapest,
Nádasdy u. 98.
Tel./fax: 282-8739

Gyógypedagógiai szak-
asszisztens

Emelt szintû v. felsõ-
fokú gyógypedagó-
giai szakképzettség,
elõny: szgy. (hiper-
aktív gyermekekkel
kapcsolatban)

ÁEI: azonnal.
f. Dessewffyné Szabó Erzsébet
igazgató
Tel.: 357-3334
Pc.: iskola

Napraforgó Gyermek-
jóléti Központ, Család-
segítõ Szolgálat és
Nevelési Tanácsadó
1163 Budapest,
Cziráki u. 22.
Tel./fax: 402-1353,
402-1354, 403-2122,
403-0001
e-mail: info@naprafor-
go16.hu

Nevelési Tanácsadó
Intézményegység-
vezetõ (határozott idõ-
re), szakpszichológus
vagy gyermekpszichiá-
ter munkakörre

Pszichológus eseté-
ben klinikai, pedagó-
gia vagy tanácsadói
szakvizsga.

A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a megjelenést követõ 60 na-
pon belül.
Csatolandó szakmai ön is.
f: Sapszon István
vagy Gáspár Magdolna
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Gulyás Pál Közép-
iskolai Kollégium
4024 Debrecen,
Sumen u. 3.
Tel./fax: (52) 349-492

Kollégiumi
férfi nevelõtanár

Szakirányú egyetemi
v.

ÁEI: azonnal.
Pc: Kocsis György igazgató.

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása Ne-
velési Tanácsadó
Edelény,
Bányász út 2.
Tel./fax: (48) 525-271
e-mail: nevtaned@vip-
mail.hu

Logopédus (határozott
idõre)

logopédus

gyógytestnevelõ

Szakirányú v., elõny:
pedagógus-szakvizs-
ga

szakirányú egyetemi
v.

ÁEI: azonnal.
Pc. Kerekes Imréné
mb. intézményvezetõ

Városi Nevelési
Tanácsadó
és Logopédiai Intézet
3300 Eger,
Bem tábornok u. 3.
Tel./fax: (36) 411-986
e-mail: nevelésitana-
csado. eger@chello.hu

Pályaválasztási tanács-
adó pedagógus

logopédus (határozott
idõre, 2010. máj. 31-ig)

Logopédiai intézet
intézményegység-
vezetõ

Felsõfokú v., tanács-
adó szakos szociálpe-
dagógusi
szakképzettség,
elõny: pedagógus-
szakvizsga, kistérség-
ben végzett munka-
tapasztalat

felsõfokú v., logopé-
dia szakos gyógype-
dagógiai tanár vagy
terapeuta szakkép-
zettség,
elõny: szakirányú
szakvizsga, fejlesztõ
módszertani kikép-
zettség

egyetemi v., logopé-
dus szakképzettség,
elõny: pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: azonnal.
Csatolandó kézzel írott motivációs
levél, szakmai ön is.
Pc: Balázsné Csuha Mária igazgató
Tel.: (20) 574-1672

ÁEI: az igazgatótanácsi elbírálást
követõen azonnal.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: Balázsné Csuha Mária igazgató
Tel.: (20) 574-1672

„Magyar-kút”
Általános Mûvelõdési
Központ
2091 Etyek,
Magyar u. 2.

Könyvtár-Közmûvelõ-
dés intézményegysége
2091 Etyek,
Alcsúti út 1.
Takarító, egyéb kisegí-
tõ feladatok munkakör
betöltéséhez (4 órás)

Általános iskolai v. ÁEI: azonnal
Pc: Bodó Gabriella
intézményvezetõ
F: Bauerné Hell Ilona
intézményegység-vezetõ
Tel.: (22) 353-618

22. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2643



1. 2. 3. 4.

Családsegítõ és Peda-
gógiai Szakszolgálat
3950 Sárospatak,
Comenius u. 18.
Tel.: (47) 311-405

Gyógypedagógus Gyógypedagógusi
diploma,
elõny: szgy., tovább-
képzések

ÁEI: azonnal
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön., és szak-
mai elképzelések is.
Pc: Molnár Marianna igazgató
(egy példányban)

Soproni Idegenforgal-
mi, Kereskedelmi,
Vendéglátó Szakképzõ
Iskola és Kollégium
9400 Sopron,
Ferenczy János u.
1–3.
Tel./fax: (99) 312-779
email: svk@svk.hu

Kollégiumvezetõ Fõiskolai vagy egye-
temi v.

ÁEI: 2008. okt. 1.

Szabadbattyáni
Általános Mûvelõdési
Központ
8151 Szabadbattyán,
Iskola út 7.
Tel.: (22) 363-022
Tel./fax: (22) 588-045

ÁMK Cifrakert Óvoda
8151 Szabadbattyán,
Árpád u.
Óvodatitkár

Érettségi, elõny: óvo-
datitkári szakképesí-
tés.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a kihirdetéstõl számított
30. napot követõen.
Csatolandó szakmai ön. is.
f: Óberné Kámán Erika
intézményegység-vezetõ.
További f: Dabóczy László
ÁMK igazgató
Tel.: (22) 363-022, ill.
06 (30) 816-4985

Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása
Közoktatási
Intézménye
Szeged

Logopédus–oligofrén-
pedagógus
(határozott idõre,

munkavégzés helye:
változó (kistérség terü-
letén)

Felsõfokú szakirányú
v.

ÁEI. azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: dr. Gera Tibor fõigazgató
6723 Szeged,
Csongor tér 1.
f: Sarusi Etelka
6723 Szeged,
Sólyom u. 4.
Tel.: 06 (30) 822-7075

Szolnok Városi Peda-
gógiai Szakszolgálat
Nevelési Tanácsadója
5000 Szolnok,
Városmajor út 65/a
Tel./fax: (56) 321-113
Tel.: (56) 420-828

Pszichológus
(kistérségi feladatok
ellátására)

Pszichológusi v.,
elõny: szakvizsga.

ÁEI: azonnal.
Csatolandó szakmai ön. is.
Pc: a meghirdetõ címén személye-
sen vagy e-mailben:
info@szolnok-pedszakszo.hu
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Tiszaújváros
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3581 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7.
Fax: (49) 548-093
e-mail: kabinet@tujva-
ros.hu

Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ
intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., szociális szakvizs-
ga legalább 5 év fel-
sõfokú végzettséget
igénylõ, a gyermek-
védelem, a szociális
ellátás, ill. a közokta-
tás területén végzett
munkakörben szerzett
szgy., elõny: gyer-
mekjóléti szolgálat és
szociális ellátás, igaz-
gatás területén szer-
zett vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. okt. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2013. szept. 30-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
60 napon belül, várhatóan a képvi-
selõ-testület 2008. szept. 25-ei ülé-
sén.
Csatolandó szakmai ön. is, adatvé-
delmi nyilatkozat, valamint nyilat-
kozat arról, hogy a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szem-
ben nem áll fenn.
Pc-f: polgármester (írásban)
Tel.: (49) 548-010
f: címzetes fõjegyzõ
Tel.: (49) 548-015

Várgesztes Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2824 Várgesztes,
Arany János út 47.

Várgesztesi Faluház
2824 Várgesztes,
Arany János út 55/b
vezetõ

A Faluházban mûködik
a Német Nemzetiségi
Általános Iskola 1–4.
osztállyal, valamint a
Német Nemzetiségi
Óvoda egy csoporttal
és napközi-otthoni ellá-
tást is biztosítanak. A
Faluházban a rendezvé-
nyekre tornatermek,
könyvtár, elõadótermek
állnak rendelkezésre. A
Faluházban mûködõ
csoportok magyar és
német nyelvet használ-
nak.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év
szgy., elõny: német
nyelv.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Csatolandó szakmai ön. az eddigi
munkaviszonyok felsorolásával,
szgy. igazolása, valamint adatvé-
delmi nyilatkozat is.
A képviselõ-testület
a pályázat eredménytelenné nyilvá-
nítási jogát fenntartja.
Pc-f: Menoni Gabriella
polgármester

Festetics Kristóf
Általános Mûvelõdési
Központ
8933 Zalaistvánd,
Ady Endre u. 7.
Tel.: (92) 584-020
Fax: (92) 584-021
e-mail: iskola@feste-
ticsk.sulinet.hu

Festetics Kristóf ÁMK
Általános Iskola
8932 Pókaszepetk,
Arany J. u. 7.
Gazdasági vezetõ

gazdasági ügyintézõ
(4 órás)

Szakirányú fõiskolai
v., elõny: államház-
tartási gyakorlat

szakirányú középfokú
v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen azon-
nal.
Pc: 8932 Pókaszepetk,
Arany J. u. 7.
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Bizonyítvány érvénytelenítése

A Tü. 931. ragszámú PTH 003235 sorszámú középiskolai bizonyítványt azonnali hatállyal érvénytelenné nyilvání-
tom.

Dr. Fehér Tibor s. k.,
igazgató-fõtanácsos

Általános Fogyasztási Szövetkezetek
Országos Szövetsége Kereskedelmi,

Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

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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Pályázat visszavonása

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a balatonboglári Hétszínvirág Óvoda óvodavezetõi álláshelyé-
re az Oktatási Közlöny 2008. évi 17. számában megjelent pályázatát az intézmény átszervezése miatt visszavonja.

Dr. Kovács Miklós s. k.,
polgármester

Pályázati felhívás helyesbítése

A Vámospércs–Újléta Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által meghirdetett, az Oktatási Közlöny 19. számának
2056. oldalán megjelent Mátyás Király Általános Iskola igazgatói álláspályázatának határidõi helyesen:
Pbhi: 2008. augusztus 25.
ÁEI: 2008. október 1.

Ménes Andrea s. k.,
a Társulási Tanács elnöke

22. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2647



2648 OKTATÁSI KÖZLÖNY 22. szám

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak,
továbbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.

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

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

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