
JOGSZABÁLYOK

A Kormány
206/2008. (VIII. 26.) Korm.

rendelete
a bölcsõdék és közoktatási intézmények

infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb
helyzetû kistérségekben támogatás igénybevételének

részletes feltételeirõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastruk-
turális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetû kistérségek-
ben támogatás forrása a IX. Helyi önkormányzatok támo-
gatása és átengedett személyi jövedelemadója fejezet
18. Bölcsõdék és közoktatási intézmények infrastrukturá-

lis fejlesztése a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben
címen rendelkezésre áll.

(2) A támogatás a települési önkormányzatok és társulá-
saik – beleértve a többcélú kistérségi társulást, továbbá
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésé-
rõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-a alap-
ján létrejött intézményi társulást (a továbbiakban: intéz-
ményi társulás) – által fenntartott

a) bölcsõdék infrastrukturális fejlesztését,
b) óvodák infrastrukturális fejlesztését és kapacitásbõ-

vítését, valamint
c) általános iskolák infrastrukturális fejlesztését

szolgálja.

(3) A pályázaton igényelhetõ támogatás formája vissza
nem térítendõ támogatás. A támogatás legmagasabb mér-
téke a beruházás összköltségének 95%-a.

(4) A támogatás csak abban az esetben igényelhetõ az
ÁFA összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján,
ha a kedvezményezettnek a támogatásból megvalósított
cél kapcsán ÁFA-levonási joga nincs.

(5) E rendelet alkalmazásában fejlesztés alatt a szám-
vitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés
7–8. pontjában meghatározott tevékenységek értendõk.
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(6) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
vagy amely

a) lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással
rendelkezik (a köztartozás megfizetéséig), vagy adósság-
rendezési eljárás alatt áll,

b) a pályázatában megjelölt mûszaki tartalomra uniós
vagy egyéb hazai támogatásban részesül(t).

(7) A támogatási igény benyújtása elõtt megkezdett fej-
lesztéshez támogatás nem adható.

Bölcsõdék infrastrukturális fejlesztése

2. §

(1) A bölcsõdék infrastrukturális fejlesztése támogatás-
ra a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján
a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb hely-
zetû kistérség (a továbbiakban: leghátrányosabb helyzetû
kistérség) területén mûködõ bölcsõdéket fenntartó

a) települési önkormányzat,
b) intézményi társulások székhely önkormányzata,

továbbá
c) többcélú kistérségi társulás

nyújthat be pályázatot.

(2) A támogatást az (1) bekezdés szerinti pályázók az
általuk fenntartott, 1501 és 10 000 fõ lakosságszám közötti
településen mûködõ, mûködési engedéllyel rendelkezõ
bölcsõdék épületének, játszóudvarának felújítására, kor-
szerûsítésére, akadálymentesítésére, továbbá a bölcsõdei
ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzé-
sére igényelhetik. A teljes támogatási összeg legfeljebb
20%-áig engedélyezett az eszközbeszerzés.

(3) A támogatás formája vissza nem térítendõ támoga-
tás, összege intézményenként legalább 2 millió forint, leg-
feljebb 50 millió forint. Egy pályázó legfeljebb három
intézmény fejlesztésére nyújthat be pályázatot.

3. §

(1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi
szempontok figyelemébevételével történik:

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kap-
csolatos adatok és tervek (gyermeklétszám alakulása,
mûködtetési költségek s azok alakulása),

b) a bölcsõdébe más településrõl bejáró gyermekek
száma,

c) a feladatellátásban részt vevõ települések száma és
azok lakosságszáma.

(2) A támogatás szempontjából elõnyben részesülnek
a települési önkormányzatok társulásai.

Pályázati nyomtatványok a bölcsõdék infrastrukturális
fejlesztése támogatáshoz

4. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot

(amelynek része a megvalósítandó fejlesztés célonkénti
részletezése), valamint a 4. számú melléklet szerinti össze-
sítõt,

b) az intézmény mûködési engedélyének hitelesített
másolatát,

c) férõhely hiányában a 2007. és 2008. évben elutasí-
tott gyermekek számát,

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelõen hasznosítja, és a feladat ellátási helyet 5 évig
nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenn-
tartói jogát nem állami fenntartó részére,

e) a települési önkormányzat, illetve intézményi társu-
lás székhely önkormányzatának képviselõ-testületi hatá-
rozatát, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási
tanács határozatát, illetõleg a képviselõ-testület költségve-
tési rendeletébe vagy társulási tanácsi határozatba foglalt
felhatalmazás alapján a polgármester vagy elnök nyilatko-
zatát a szükséges önerõ biztosításáról.

Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése
és kapacitásbõvítése

5. §

(1) Az óvodák, általános iskolák infrastrukturális fej-
lesztése és kapacitásbõvítése támogatásra a leghátrányo-
sabb helyzetû kistérség területén mûködõ óvodát, általá-
nos iskolát fenntartó

a) települési önkormányzat,
b) intézményi társulás székhely önkormányzata, továbbá
c) többcélú kistérségi társulás

nyújthat be pályázatot.

(2) A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó
székhelye szerinti kistérségben megalakult többcélú kis-
térségi társulás rendelkezzen kistérségi intézkedési terv-
vel, amely a közoktatási feladatok ellátásában részt vevõ
önkormányzatok tekintetében településenkénti bontásban
tartalmazza a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 105. §-a szerinti közoktatási esélyegyenlõségi intéz-
kedési tervben foglaltakat. Az (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti pályázó esetén az önkormányzati intézkedési terv is
benyújtható, amely a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 105. §-a szerint tartalmazza a gyermekek,
tanulók esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket, vagy
amelynek szerves részét képezi az önálló közoktatási
esélyegyenlõségi intézkedési terv.
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(3) A támogatás kizárólag azon intézményekre nyújt-
ható be, amelyek megfelelnek a 2007/2008-as és a
2008/2009-es nevelési évben/tanévben a Magyar Köztár-
saság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX.
törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi
társulások támogatása fejezet, Kiegészítõ szabályok
2.1. pontjában foglalt feltételeknek. A települési önkor-
mányzat által önállóan fenntartott közoktatási intézmény
esetén a pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a
2008/2009-es nevelési évben/tanévben

a) az óvodai feladatot ellátó intézményben legalább
5 csoport,

b) az általános iskolai feladatot ellátó intézményben
legalább 16 osztály
mûködjön.

(4) A támogatást az (1) bekezdés szerinti pályázók az
általuk fenntartott

a) óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a 10 000
fõ lakosságszám alatti településen mûködõ feladat-ellátási
hely(ek) épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-fej-
lesztésre, korszerûsítésre, akadálymentesítésre és kapa-
citásbõvítésre, valamint eszközbeszerzésre,

b) általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében
az 1501 és 10 000 fõ közötti lakosságszámú településen
mûködõ feladat-ellátási helyek épületével kapcsolatos ele-
mi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre és akadály-
mentesítésre, valamint eszközbeszerzésre
igényelhetik.

(5) A teljes támogatási összeg legfeljebb 20%-áig enge-
délyezett az eszközbeszerzés. Az eszközbeszerzésre igé-
nyelt támogatás más állami forrással nem vonható össze,
összege ugyanazon eszközbeszerzésre nem fordítható.

(6) Az igényelhetõ támogatás összege intézményenként
(OM azonosítónként) legalább 2 millió forint, legfeljebb
50 millió forint. Egy pályázó legfeljebb három óvoda és
három általános iskolai feladat-ellátási hely fejlesztésére
pályázhat. Amennyiben

a) az intézmény óvodai és általános iskolai feladatokat
is ellát, és

b) az intézménybe járó összes gyermek- és tanulólét-
szám a 2008/2009-es nevelési évben/tanévben meghaladja
a 300 fõt,
úgy a negyedik és minden további feladat-ellátási hely
után az igényelhetõ támogatás legmagasabb összege
10 millió forinttal emelkedik.

6. §

(1) A támogatás összegének meghatározása az alábbi
szempontok figyelembevételével történik:

a) az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kap-
csolatos adatok és tervek (gyermek- és tanulólétszám ala-
kulása, mûködtetési költségek és azok alakulása, intéz-
mény-racionalizálási tervek),

b) az óvodába, iskolába járó gyermekek, tanulók száma
(ezen belül a hátrányos helyzetû és a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermekek, tanulók száma), a más telepü-
lésrõl bejáró gyermekek, tanulók száma (ezen belül a hát-
rányos helyzetû, illetve halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek, tanulók száma),

c) a közoktatási intézmény fenntartásában részt vevõ
települések száma és azok lakosságszáma.

(2) A támogatás szempontjából elõnyben részesül az a
pályázat,

a) amely elemi infrastrukturális beruházások meg-
valósítását (pl. vizesblokk kialakítása, egyedi fûtési mó-
dok felszámolása, épület-rekonstrukció) szolgálja,

b) amely esetében a megvalósítandó célok összhang-
ban vannak a kistérségi intézkedési tervvel, illetve az ön-
kormányzati intézkedési tervvel, különös tekintettel az
esélyegyenlõségi szempontokra,

c) amelyet települési önkormányzatok társulása nyújt
be, továbbá

d) amely adatokkal hitelt érdemlõen bizonyítja, hogy a
pályázat a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
növekvõ beóvodázási aránya, illetve száma miatt kialakult
férõhelyhiány megszûntetését célozza, a fejlesztés ered-
ményeként pedig megoldódhatóvá válik valamennyi helyi
(társulások esetén a társulás területén élõ) halmozottan
hátrányos helyzetû gyermek 3 éves kortól történõ óvodáz-
tatása.

Pályázati nyomtatványok az óvodák, általános iskolák
infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbõvítése

támogatáshoz

7. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a 2. és/vagy 3. számú melléklet szerinti pályázati

adatlapot (melynek része a megvalósítandó fejlesztés
célonkénti részletezése), valamint a 4. számú melléklet
szerinti összesítõt,

b) az intézmény alapító okiratát, amely tartalmazza az
intézménybe felvehetõ legmagasabb gyermeklétszámot,

c) a jegyzõ, illetve a munkaszervezet-vezetõ nyilatko-
zatát arról, hogy az intézmény ellátási területén a 0–6 éves
korú gyermekek létszáma az elmúlt 3 évben hogyan ala-
kult,

d) az óvodai feladatot ellátó közoktatási intézmények
esetében a férõhely hiányában 2007. és 2008. évben eluta-
sított gyermekek számát,

e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatásból
megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelõen hasznosítja, a feladat-ellátási helyet 5 évig
nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenn-
tartói jogát nem állami fenntartó részére,

f) kizárólag elektronikus formában a kistérségi intézke-
dési tervet, vagy az önkormányzati intézkedési tervet,
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g) a települési önkormányzat, illetve intézményi társu-
lás székhely önkormányzatának képviselõ-testületi hatá-
rozatát, többcélú kistérségi társulás esetén a társulási
tanács határozatát, illetõleg a képviselõ-testület költségve-
tési rendeletébe vagy a társulási tanácsi határozatba foglalt
felhatalmazás alapján a polgármester vagy elnök nyilatko-
zatát a szükséges önerõ biztosításáról.

Pályázati eljárás

8. §

(1) A 2. § és az 5. § szerinti pályázatot 2008. szeptember
15-éig lehet

a) papíron egy eredeti és egy hitelesített másolati pél-
dányban, továbbá

b) az e rendelet 1–4. számú mellékletét képezõ adatla-
pokat, óvodák, általános iskolák fejlesztési pályázata ese-
tén a kistérségi intézkedési tervet, vagy az önkormányzati
intézkedési tervet elektronikus úton
a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez
(a továbbiakban: Igazgatóság) megküldeni, illetve benyúj-
tani.

(2) Az Igazgatóság az elektronikusan beérkezõ adatokat
2008. szeptember 16-áig továbbítja az Önkormányzati
Minisztériumnak (a továbbiakban: ÖM). Az adatok továb-
bítása nem érinti a pályázatok Igazgatóság által történõ,
(4) bekezdés szerinti felülvizsgálatát.

(3) Az ÖM a kistérségi intézkedési terveket és az önkor-
mányzati intézkedési terveket az Oktatási és Kulturális
Minisztérium (a továbbiakban: OKM) részére 2008. szep-
tember 17-én továbbítja. Az OKM az intézkedési terveket
– esélyegyenlõségi szempontokat is figyelembe véve –
megvizsgálja és kialakítja szakmai álláspontját a benyúj-
tott fejlesztési pályázatokkal kapcsolatban. Az OKM a
pályázatokkal kapcsolatos véleményét – az ÖM által meg-
határozott formában – elektronikus úton, 2008. október
6-áig küldi meg az ÖM részére.

(4) A pályázatokat az Igazgatóság – az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 64/B. §-ának (3) bekezdése alapján e rendelet alapul-
vételével – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántar-
tása, illetve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerûségi
szempontból megvizsgálja, és szükség esetén 5 napon be-
lül hiánypótlásra, módosításra hívja fel a pályázót. Ha
a pályázó a felhívásnak 5 napon belül nem tesz eleget,
vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság a pályá-
zatot nem továbbítja az ÖM felé és errõl értesíti a pályázót.

(5) A felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igaz-
gatóság – véleménye csatolásával – 2008. szeptember
30-áig postai úton továbbítja az ÖM részére, ezzel egyide-
jûleg intézkedik a felülvizsgált hiánypótoltatott pályáza-
tok elektronikus megküldésérõl is. Ha az ÖM a pályázatok
vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentu-
mok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a pályázók
– külön felhívásra – kötelesek részére teljesíteni.

A bírálat eljárásrendjének szabályai

9. §

(1) Az önkormányzati miniszter – az ÖM három képvi-
selõjébõl, az OKM két képviselõjébõl, a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium egy képviselõjébõl, a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Minisztérium egy képviselõjébõl,
valamint az országos önkormányzati érdekképviseleti
szervek által közösen delegált egy fõbõl álló bizottság
javaslata alapján – a pályázatokról 2008. október 22-éig
dönt.

(2) A támogatásban részesített kedvezményezettek kö-
rét az ÖM honlapján nyilvánosságra kell hozni. A támoga-
tásban nem részesült pályázók az elutasítás indokáról érte-
sítést kapnak.

A támogatási szerzõdés megkötése, szerzõdéskötési
feltételek

10. §

(1) Az önkormányzati miniszter a nyertes pályázóval
(a továbbiakban: Támogatott) támogatási célonként 2008.
november 5-éig támogatási szerzõdést köt. E határidõnek
a Támogatott hibájából történõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az önkormányzati miniszter – a pályázatban megje-
lölt mûszaki tartalom egyidejû csökkentése mellett – az
igényeltnél alacsonyabb összegû támogatás megítélésére
is jogosult. Ebben az esetben a támogatási szerzõdés meg-
kötése elõtt az érintett önkormányzattal, illetve többcélú
kistérségi társulással egyeztetni kell.

(3) A támogatási szerzõdésben meg kell határozni:
a) a fejlesztési célt, a fejlesztés helyét,
b) a fejlesztési cél megvalósításának összköltségét,
c) a támogatás összegét és költségvetési forrását, fel-

használásának pénzügyi feltételét, a Támogatott kötele-
zettségét a támogatás felhasználásának elszámolására,

d) a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és egyéb
kötelezettségeket,

e) a fejlesztés mûszaki tartalmát,
f) a kedvezményezett elszámolási kötelezettségét, vala-

mint az ehhez kapcsolódó határidõket,
g) a szerzõdésszegés vagy a nem szerzõdésszerû telje-

sítés jogkövetkezményeit,
h) az ellenõrzési jogosultság elfogadását,
i) a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezé-

seket.

(4) A támogatási szerzõdés módosítására egy alkalom-
mal van lehetõség, azonban a támogatási összeg, valamint
a támogatás intenzitása nem nõhet, a végsõ felhasználás
határideje nem változhat.
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A támogatás folyósítása

11. §

A támogatást a támogatási szerzõdés megkötését követõ
15 napon belül az ÖM utalványozása alapján a Magyar
Államkincstár egy összegben folyósítja.

A támogatás felhasználásának és elszámolásának
szabályai

12. §

(1) A támogatás felett a Támogatott rendelkezik és fele-
lõs annak jogszerû felhasználásáért.

(2) A támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást
követõen – 10 évig nem idegeníthetõ el, kivéve, ha az
elidegenítést mûszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé,
és az abból származó ellenértéket a Támogatott a támogatási
szerzõdésben meghatározott feladatokra fordítja.

(3) A támogatás felhasználására az államháztartás mû-
ködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendele-
tet az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkal-
mazni.

13. §

(1) A támogatás felhasználásának végsõ határideje
2009. december 31. Az ezen határidõig fel nem használt
támogatásrészt kamattal növelten vissza kell fizetni a köz-
ponti költségvetésbe.

(2) A támogatást – a támogatási szerzõdésben foglaltak-
nak megfelelõen részben vagy egészben – kamattal növelt
összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha

a) a pályázó a 4. § d) pont, illetve a 7. § e) pont szerint
vállalt kötelezettségét megszegi,

b) a támogatást nem a támogatási szerzõdésben rögzí-
tett feltételeknek megfelelõen használják fel.

(3) Ha a települési önkormányzat vagy a többcélú kis-
térségi társulás a pályázat elbírálását megelõzõ két évben,
illetve azt követõ két éven belül a pályázattal azonos
mûszaki tartalomra egyéb hazai vagy uniós támogatásban
részesül, úgy az e rendelet alapján benyújtott pályázatát
köteles visszavonni, vagy a támogatás teljes összegét
kamattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe.

(4) Visszafizetési kötelezettség esetén a Támogatott az
Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerint a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelõ mértékû kamatot fizet a jogtala-
nul igénybe vett összeg után az igénybevétel napjától a
visszafizetés napjáig.

14. §

(1) A Támogatott a támogatás felhasználásáról tárgyév
december 31-i fordulónappal, a mindenkori zárszámadás
keretében és rendje szerint köteles elszámolni.

(2) A Támogatott a támogatás felhasználását követõ
30 napon belül, de legkésõbb 2010. január 31-ig szakmai
és pénzügyi beszámolót küld az ÖM részére, amelyben
szöveges indoklással, pénzügyileg rendezett számlák
összesítõjével alátámasztottan beszámol a támogatási
összegnek a támogatási szerzõdésben elõírt célnak meg-
felelõ és rendeltetésszerû felhasználásáról.

Ellenõrzés, monitoring

15. §

(1) A támogatás felhasználását az ÖM, az általa megbí-
zott szervek, továbbá jogszabályban erre feljogosított
egyéb szervek ellenõrizhetik.

(2) A Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról
elkülönítetten naprakész nyilvántartást vezetni, az ellenõr-
zésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés le-
folytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért do-
kumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellen-
õrzést lehetõvé tenni.

Záró rendelkezés

16. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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Önkormányzat/Társulás címe:

év Gyermeklétszám
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

2007. év 2008. év

A bölcs débe más településr l bejáró gyermekek száma:
Feladatellátásban résztvev  települések száma:
Feladatellátásban résztvev  települések összlakosságszáma:

Feladatellátási hely szerinti 
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Sorszám Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I. Adatlap az 1501 és a 10 000 f  lakosságszám közötti településen m köd , m ködési engedéllyel rendelkez  bölcs dék épületének felújítására,
korszer sítésére, akadálymentesítésére, továbbá a bölcs dei ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzéséhez

Intézmény címe:

Önkormányzat/Társulás neve:

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Fenntarthatósági adatok (gyermeklétszám várható alakulása 5 évre el re):

Fér hely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított gyermekek száma:

Építéssel járó célok bemutatása

Az intézmény neve:

Feladatellátási hely megjelölése:

Amennyiben az intézményt a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn,
a társulásban résztvev  önkormányzatok megjelölése

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat
és a feladatellátási hely neve):

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:
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1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a m ködtetés költségeinek várható alakulása:

A pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai, vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesült. 

Dátum:

                                                                     ………………………………………………..............................................................................
            jegyz /munkaszervezet vezet je polgármester/elnök

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban  (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak m szaki tartalmát – nyílás-
záró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. –, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges – pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve).

P. H.

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

Igényelt támogatás összesen:

Öner  összege:
Öner  %-ban:
Öner  megfelel-e a rendeletben foglaltaknak
Beruházás összköltsége:

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:
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Önkormányzat/Társulás címe:

Feladatellátási hely szerinti 
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Óvodába járó gyermekek számának 
alakulása (2009/2010. nevelési évt l a 

várható létszám jelölend )
2005. 2007/2008. nevelési év
2006. 2008/2009. nevelési év
2007. 2009/2010. nevelési év
2008. 2010/2011. nevelési év

2011/2012. nevelési év
2012/2013. nevelési év

2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év
Az óvodába járó gyermekek száma összesen:
ebb l –  a hátrányos helyzet  gyermekek száma
           – a halmozottan hátrányos helyzet  gyermekek száma
Az óvodában ténylegesen m köd  csoportok száma:
A óvodába más településr l bejáró gyermekek száma:
ebb l –  a hátrányos helyzet  gyermekek száma
           – a halmozottan hátrányos helyzet  gyermekek száma

2007/2008. nevelési év 2008/2009. nevelési év

Sorszám Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

Amennyiben az intézményt a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn, a társulásban
résztvev  önkormányzatok megjelölése

Amennyiben az intézmény általános iskolai feladatokat is ellát, az
intézménybe járó általános iskolások száma (2008/2009. tanítási év)

Az intézmény összlétszáma (óvodások és általános iskolások együttes 
létszáma)

Önkormányzat/Társulás neve:

Az intézmény neve: 

Intézmény OM azonosítója:

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Fenntarthatósági adatok (gyermeklétszám alakulása):

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése
(fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):

Önkormányzat pályázata esetén az intézményt önállóan tartja fenn, vagy 
intézményi társulás keretében

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

II. Adatlap az óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a 10 000 f  lakosságszám alatti településen m köd  feladat-ellátási hely(ek) épületével kapcsolatos
elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszer sítésre, akadálymentesítésre és kapacitásb vítésre, valamint eszköz beszerzéséhez

Intézmény címe:

Az intézmény általános iskolai feladatokat is ellát (igen/nem)

Települése(ke)n él  0-4 éves korcsoportba tartozók száma

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Fér hely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított gyermekek száma:

Feladatellátási hely megjelölése:
Építéssel járó célok bemutatása
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6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a m ködtetés költségeinek várható alakulása:

Dátum:

                                                                     ………………………………………………
            jegyz /munkaszervezet vezet je polgármester/elnök

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban  (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak m szaki tartalmát – nyílászáró-csere,
festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. –, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges – pl. ágy, asztal, szék darabszámát jelölve).

P. H.

..............................................................................

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2008. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt adatok megfelelnek a valóságnak,
az alapján igazolja, hogy az óvoda/óvodák megfelel/megfelelnek a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím,

Kiegészít  szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Emellett a pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai, vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesült. 

Öner  megfelel-e a rendeletben foglaltaknak
Beruházás összköltsége:

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

Igényelt támogatás összesen:
Öner  összege:
Öner  %-ban:



3. számú melléklet a 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelethez

3402 OKTATÁSI KÖZLÖNY 29. szám

Önkormányzat/Társulás címe:

Feladatellátási hely szerinti 
önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Intézményi tanulólétszám
2005. 2007/2008. tanítási év
2006. 2008/2009. tanítási év
2007. 2009/2010. tanítási év

2010/2011. tanítási év
2011/2012. tanítási év
2012/2013. tanítási év

2007/2008. tanév 2008/2009. tanév
Az általános iskolába járó tanulók száma összesen:
ebb l – a hátrányos helyzet  tanulók száma
        – a halmozottan hátrányos helyzet  tanulók száma
Az általános iskolában ténylegesen m köd  osztályok száma:
Az általános iskolába más településr l bejáró tanulók száma:
ebb l – a hátrányos helyzet  tanulók száma
         – a halmozottan hátrányos helyzet  tanulók száma

2007. év 2008. év

Sorszám Megvalósítandó cél megnevezése Igényelt támogatás (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

Feladatellátási hely megjelölése:

Önkormányzat pályázata esetén az intézményt önállóan tartja fenn, 
vagy intézményi társulás keretében

Intézmény feladatellátási helyeinek száma
Az intézmény óvodai feladatokat is ellát (igen/nem)

Amennyiben az intézményt a Ttv. 8., 9. vagy 16. §-a szerinti intézményi társulás tartja fenn,
a társulásban résztvev  önkormányzatok megjelölése

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) megnevezése (fejlesztési hely szerinti önkormányzat
és a feladatellátási hely neve):

Fér hely hiányában 2007. és 2008. évben elutasított tanulók száma:

Az intézmény összlétszáma (óvodások és általános iskolások együttes 
létszáma)

Települése(ke)n él  0-6 éves korcsoportba tartozók száma

III. Adatlap az általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében az 1501-10 000 f  közötti lakosságszámú településen m köd  feladat-ellátási helyek épületével kapcsolatos elemi 
infrastruktúra-fejlesztésre, korszer sítésre és akadálymentesítésre, valamint eszközbeszerzésre

Intézmény címe:

Intézmény OM azonosítója:

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Önkormányzat/Társulás neve:

Az intézmény neve:

Amennyiben az intézmény óvodai feladatokat is ellát, az intézménybe 
járó óvodások száma (2008/2009. tanítási év)

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Építéssel járó célok bemutatása
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6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a m ködtetés költségeinek várható alakulása:

Dátum:

                                                                     ………………………………………………

A Pályázó nyilatkozik, hogy az önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2008. évi igénylését megalapozó mutatószám-felmérés során közölt adatok megfelelnek
a valóságnak, az alapján igazolja, hogy az iskola/iskolák megfelel/megfelelnek a 2008. évi költségvetési törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások

támogatása jogcím, Kiegészít  szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. Emellett a pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai, vagy uniós
pályázatból támogatásban nem részesült. 

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban  (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak m szaki tartalmát
– nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. –, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges – pl. számítógép, asztal, szék darabszámát jelölve).

P. H.

..............................................................................
            jegyz /munkaszervezet vezet je                                                polgármester/elnök

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

Igényelt támogatás összesen:
Öner  összege:
Öner  %-ban:
Öner  megfelel-e a rendeletben foglaltaknak
Beruházás összköltsége:
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Sorszám
Igényelt támogatás 

(forintban)

I.

II.

III.

A pályázó nyilatkozik, hogy a fentiekben megjelölt célokra más hazai, vagy uniós pályázatból támogatásban nem részesült. 

Dátum:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Általános iskolai feladatot ellátó intézmény esetében az 1501 és 10 000 f közötti
lakosságszámú településen m köd feladat-ellátási hely(ek) épületével kapcsolatos
elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszer sítésre és akadálymentesítésre, valamint
eszközbeszerzésre igényelt támogatás.

Igényelt támogatás összesen:

Az 1 501 és 10 000 f lakosságszám közötti településen m köd , m ködési
engedéllyel rendelkez bölcs dék épületének felújítása, korszer sítésére,
akadálymentesítésére, továbbá a bölcs dei ellátáshoz szükséges eszközök,
berendezések beszerzésére igényelt támogatás.

munkaszervezet vezet je többcélú kistérségi társulás elnöke

P. H.

              ………………………………………………
polgármester /                                               jegyz  /

                   ..............................................................................

Támogatás célja

 Bölcs dék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzet  kistérségekben 

Összesít

Óvodai feladatot ellátó intézmény esetében a 10 000 f lakosságszám alatti településen
m köd feladat-ellátási hely(ek) épületével kapcsolatos elemi infrastruktúra-
fejlesztésére, korszer sítésére, akadálymentesítésre és kapacitásb vítésre, valamint
eszközbeszerzésre igényelt támogatás.

Önkormányzat/Társulás neve:

Polgármester /Elnök neve:

Önkormányzat/Társulás címe:

KSH kódja:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

A rendeletben foglalt feltételeknek az igénylés megfelel:

Csatolandó dokumentumok:

3. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelel en
hasznosítja, az intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

1. bölcs de esetén a m ködési engedély
2. óvoda/iskola esetén az intézmény alapító okirata

4. képvisel -testület/társulási tanács határozata az öner  biztosításáról
5. elektronikus formátumban a kistérségi/önkormányzati közoktatási intézkedési terv



A Kormány
210/2008. (VIII. 27.) Korm.

rendelete
a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl

és alkalmazásáról szóló
243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a
(3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a Kormány a következõket
rendeli el:

1. §

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és al-
kalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. §-a a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) Az elsõ–negyedik évfolyamon – bármely tantárgy-
ból – emelt szintû oktatás csak akkor indítható, ha azon
– feltéve, hogy az évfolyamon párhuzamos osztály nem in-
dul – minden jelentkezõ tanuló részvétele biztosítható. Ha
az iskolában az említett évfolyamokon párhuzamos osztá-
lyok indulnak, s nem mindegyik osztályban szerveznek
emelt szintû oktatást, vagy az egyes osztályokban eltérõ
tantárgyakból szerveznek emelt szintû oktatást, a tanulók
osztályokba történõ beosztásánál a szülõk emelt szintû ok-
tatásra vonatkozó választását figyelembe kell venni. Ha
adott tantárgyra benyújtott valamennyi kérelem teljesíté-
sére nincs lehetõség, a halmozottan hátrányos helyzetû ta-
nulókat elõnyben kell részesíteni. A halmozottan hátrá-
nyos helyzetû tanulók kérelmének teljesítése után lehet a
további felvételi kérelmeket elbírálni. Ha az érintett tan-
tárgy tekintetében az összes felvételi kérelmet – a meg-
adott sorrend szerint – az iskola nem tudja teljesíteni, az
érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell eldön-
teni, melyik jelentkezõ vehet részt az emelt szintû oktatás-
ban. A sorsolásra az érintett tanuló szülõjét meg kell
hívni.”

2. §

Az R. 12. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek – a 210/2008. (VIII. 27.) Korm. ren-

delet 1. §-ával megállapított – 3. § (6) bekezdése alapján a
2009/2010. tanévtõl kezdve lehet megszervezni az emelt
szintû oktatást az elsõ évfolyamon, majd ezt követõen fel-
menõ rendszerben a második–negyedik évfolyamon.”

3. §

Az R. mellékleteként kiadott Nemzeti alaptanterv
VIII. RÉSZE a „Kompetencia alapúság értelmezése

(a kompetencia és a tudás viszony)” alcímet megelõzõen a
további alcímmel és azt követõ szöveggel egészül ki:

„Kompetencia alapú tananyag

A kompetencia alapú tananyag egy adott oktatási prog-
ram része, amely moduláris felépítésû, tanuló- és tevé-
kenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására
épülõ, egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. A
kompetencia alapú tananyag korszerû pedagógiai kultúrá-
ra és tanulásszervezési (kooperatív, projekt, epochális) el-
járásokra épül. Homogén és heterogén csoportokban a ta-
nulók személyes, kognitív, szociális és speciális kompe-
tenciáit fejleszti.”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet 1–2. §-a 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2009. január 31. napján hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

HATÁROZAT

A miniszterelnök
58/2008. (VIII. 29.) ME

határozata
fõiskolai tanárok kinevezésérõl

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörömben, az
oktatási és kulturális miniszter elõterjesztésére

dr. Antal Évát,
dr. Bajomi-Lázár Pétert,
dr. Békési Józsefet,
dr. Bercsey Tibort,
dr. Borbély Katalint,
dr. Boza Pált,
dr. Buda Bélát,
dr. Bukovinszkyné dr. Gajzer Gyöngyvért,
dr. Csanády Mártont,
Dankovics Viktorné dr. Szûcs Olgát,
dr. Dávid Máriát,
dr. Dombay Gábort,
dr. Fábián Csabát,
dr. Fazekasné dr. Kis Máriát,
dr. Gerle Margitot,
dr. Gubán Gyulát,
dr. Harmai Gábor Tamást,
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dr. Herczeg Bélát,
dr. Hoffmann Orsolyát,
dr. Honfi Lászlót,
dr. Ivicz Mihály Zsoltot,
dr. Kalmár Ferencet,
dr. Kepes Andrást,
dr. Kiss Pál Istvánt,
dr. Kiss Tóth Emõkét,
dr. Kocsis Lászlót,
dr. Kovács Andrást,
dr. Kovács Évát,
dr. Kovács Imrét,
dr. Krémer Andrást,
dr. Kutor Lászlót,
dr. Láng Jánost,
dr. Lendvay Mariannát,
dr. Mártonffy Máriusz Marcellt,
dr. Michelberger Pált,
dr. Onder Csabát,
dr. Orosz Gyuláné dr. Ludvig Erzsébetet,
dr. Pálinkás Istvánt,
Palkó Tibort,
dr. Pápai Júliát,
dr. Papp-Váry Árpádot,

dr. Páy Gábort,
dr. Petschnig Mária Zitát,
Pintér Miklósné dr. Eõry Vilmát,
dr. Roska Péter Tamást,
dr. Ságodi Lászlót,
dr. Szabó Bélát,
dr. Szabó Jánost,
Szabóné dr. Fenyvesi Évát,
Tamus Antalné dr.-t,
dr. Tick Józsefet,
dr. Tomka Jánost,
dr. Törcsvári Zsoltot,
dr. Törõ Csabát,
dr. Válóczy József Ákost,
dr. Várszegi Tibort,
dr. Virág Sándort,
dr. Wisinger Istvánt

– 2008. szeptember 1-jei hatállyal –

fõiskolai tanárrá

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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UTASÍTÁS

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
8/2008. (HÉ 36.) MeHVM

utasítása
a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítõ címrendjérõl

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 57. § (4) bekezdésében és 58. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskö-
römben eljárva – tekintettel a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.)
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontjára – a következõ utasítást adom ki:

1. A Magyar Közlöny címrendjét az alábbiak szerint határozom meg:

I. Az alkotmány és annak módosításai
II. Törvények

III. Kormányrendeletek
IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei
V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései
VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány és a Kormány tagjainak határozatai
IX. Az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai és határozatai

2. A Magyar Közlöny részét mellékletként képezõ Hivatalos Értesítõ címrendjét az alábbiak szerint határozom meg:

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok
II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások
IV. Állásfoglalások



KÖZLEMÉNYEK

Közlemény az oktatási és kulturális miniszter által 2008. augusztus 20-án adományozott kitüntetésekrõl

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE kitüntetést adta át

dr. Baán Lászlónak, a Szépmûvészeti Múzeum fõigazgatójának,
Kovács Györgynek, az Országos Rádió és Televízió Testület volt elnökének,
dr. Masát Andrásnak, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem rektorának,
Szalay László nyugalmazott fõiskolai fõigazgatónak.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetést adott át
dr. Balogh Lászlónak, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnökének, a Debreceni Egyetem tanszékvezetõ egyetemi

docensének,
dr. Barkóczi Lászlónak, az MTA Régészeti Intézete nyugalmazott igazgatóhelyettesének,
dr. Bán Péternek, a Heves Megyei Levéltár igazgatójának,
Benéné Szeretõ Hajnalkának, Békés Város Kulturális Központ igazgatójának,
dr. Dér Ferencnek, a Kaposvári Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docensének,
Dosztányi Imrének, a TermészetBÚVÁR Magazin kiadó-fõszerkesztõjének, a TermészetBÚVÁR Alapítvány ügyveze-

tõjének,
dr. Flautner Lajosnak, a Semmelweis Egyetem I. Számú Sebészeti Klinika egyetemi tanárának,
dr. Fitz Jenõ Széchenyi-díjas régésznek, professor emeritusnak, a Fejér Megyei Múzeumok nyugalmazott igazgatójá-

nak,
Gárdi Balázs fotóriporternek,
dr. Hardi Lászlónak, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensének,
dr. Istvánfi Gyula Ybl Miklós-díjas építészmérnöknek, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi

tanárának,
Kabdebó György filmrendezõnek, producernek, a Filmalkotók és Gyártók Szerzõi Jogvédõ Egyesülete elnökének,
dr. Karafiáth Juditnak, az ELTE egyetemi docensének,
Koncz Zsuzsa Balogh Rudolf-díjas fotómûvésznek,
dr. Molnár Sándornak, a Nyugat-magyarországi Egyetem dékánjának, intézetigazgató egyetemi tanárnak,
Mosonyi Alíz meseírónak,
dr. Örkény Antal szociológusnak, az ELTE tanszékvezetõ egyetemi tanárának,
Papp Márta zenetörténésznek, a Magyar Rádió Zenei Ismeretterjesztõ Szerkesztõség vezetõjének,
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V. Személyügyi hírek
VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások
VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények

3. Ez az utasítás 2008. augusztus 15-én lép hatályba, és 2008. december 31-én hatályát veszti.

4. A „Hivatalos Értesítõ”-ben történõ közzététel szabályzatának kiadásáról szóló 5/2000. (MK 102.) MeHVM utasítás
hatályát veszti.

Budapest, 2008. augusztus 6.

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter



dr. Polgár András közgazdásznak, üzletembernek, a Polgár Alapítvány az Esélyért alapítójának,
Rátkay Endre festõmûvésznek,
Rózsa Péter Andrásnak, a Magyar Televízió újságírójának,
dr. Semjén Gábornak, a Szent István Egyetem dékánhelyettes egyetemi tanárának,
Simó Györgynek, a T-Online Internet Szolgáltató Rt. vezérigazgatójának,
dr. Somlai Péternek, az ELTE egyetemi tanárának,
dr. Szabó Sándornak, az ELTE nyugalmazott egyetemi docensének,
dr. Szécsi József Scheiber Sándor-díjas teológiai tanárnak, a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagjának,
dr. Székely György színháztörténésznek, Érdemes Mûvésznek,
Szuhay Péternek, a Néprajzi Múzeum gyûjteményvezetõjének,
Vicsek Ferenc újságírónak, a Klubrádió fõszerkesztõ-helyettesének,
dr. Voszka Évának, a Pénzügykutató Zrt. tudományos fõmunkatársának,
Znamenák István Jászai Mari-díjas színmûvésznek, a Kaposvári Csiky Gergely Színház évad végén leköszönt igazga-

tó-fõrendezõjének,
Zsadon Andreának, a Budapesti Operettszínház Jászai Mari-díjas színmûvészének.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetést adott át

dr. Badó Attilának, a Szegedi Tudományegyetem intézetvezetõ egyetemi tanárának,
Jankó-Brezovay Pálnénak, a XIV. kerületi Gyengénlátók Általános Iskolája, Diákotthona és Pedagógiai Szakszolgálat

igazgatójának,
Czubor Jánosnak, a IX. kerületi Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola igazgatójának,
Erõs Antóniának, az RTL Klub Televízió Híradó mûsorvezetõjének, az Egy csepp figyelem Alapítvány alapítójának,
Gali Ádámnak, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos kutatójának,
dr. Gyuk Mihálynak, a szombathelyi Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

igazgatójának,
Hajdu Jánosnak, a hódmezõvásárhelyi Gregus Máté Mûszaki-Mezõgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium igazga-

tójának,
dr. Kereskényi Miklósnak, a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképzõ Iskola igazgatójának,
Keserû Imrének, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium óraadó tanárának,
Kováts Péternek, a veszprémi Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola és Diákotthon igazgatójának,
dr. Nagyné Bánfi Juditnak, a hódmezõvásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola igazgatójának,
Pallosné Sobor Angélának, a dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának,
dr. Pataki Mihálynak, a szolnoki Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola igazgatójának,
Pintér Zsuzsannának, a XI. kerületi Dr. Hetényi Géza Humán Középiskola igazgatójának,
Solymár Lászlónak, a III. kerületi Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium igazgatójának,
dr. Szabó Imre nyugalmazott dombóvári tanárnak,
Titkó Istvánnak, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma igazgatójának,
Tukacsné dr. Károly Margitnak, a Nyíregyházi Fõiskola dékánjának, fõiskolai tanárnak,
Varga-Sabján Gyulának, a kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatójának.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetést adott át

Balázs Péternének, a XX. kerületi Stromfeld Aurél Általános Iskola igazgatójának,
dr. Bari Istvánné 100. életévét ünneplõ pécsi nyugalmazott tanárnak,
Besze Lászlónénak, a Kiskunfélegyházi Szakképzõ Intézmény és Kollégium Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Középis-

kolája és Szakiskolája igazgatóhelyettesének,
Czikora Jánosnak, a tiszaújvárosi Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár nyugalmazott címzetes

igazgatójának,
Fadgyasné Láda Erikának, a XVIII. kerületi Kapocs Általános és Magyar–Angol Két Tannyelvû Iskola igazgatójának,
Faludi Juditnak, a Magyar Virtuózok Kamarazenekar csellómûvészének,
Farkas Györgynének, a gyõrteleki Fekete István Általános Iskola és Óvoda óvodavezetõjének,
Firnigl Zoltánnénak, a XIII. kerületi Csata Utcai Általános Iskola igazgatójának,
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Hartmann Józsefnek, a paksi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának,
Herczku Pálnénak, a nyíregyházi Búzaszem Óvoda vezetõjének,
Herencsár Viktória cimbalommûvésznek,
Juhász Róbertnek, az Új Generáció Zenekar Közhasznú Egyesület vezetõjének,
Kanyó Andrásnak, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola tanszakvezetõ fõtanácsos fuvolatanárának,
Kerekesné Nagy Juliannának, a szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatóhelyettesének,
dr. Kovács Ilonának, az ELTE Bartók Béla Énekkar tagjának,
Kulcsár Sándornénak, a Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Óvoda igazgatójának,
dr. Kun Andrásnénak, a gyõri Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvû Szakközépiskola tanárának,
Lukács Mártonnak, a zalaegerszegi Belvárosi Általános Iskola igazgatójának,
Maróti Katalinnak, a budapesti Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának,
Murvai Józsefnek, a XIII. kerületi Pannónia Középiskolás Kollégium igazgatójának,
Német Tibornak, a Thália Színház Kht. mûszaki igazgatójának,
Ódorné Juhász Mártának, a dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Intézmény igazgatójának,
Pakucza József artistának,
Páll Jánosnénak, a gyõrteleki Fekete István Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesének,
Parrag Emil festõmûvésznek,
Popa Péter hegedûmûvésznek, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara nyugalmazott szólamvezetõjének,
dr. Pordán Emõkének, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola nyugalmazott fõtitkárának,
Puskás Lászlónak, a XIV. kerületi Építõipari és Díszítõmûvészeti Szakképzõ Iskola nyugalmazott igazgatójának,
Sági Juditnak, a XIII. kerületi Dózsa György úti Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola igazgatójának,
Szabó Sándor hegedû- és gitármûvésznek,
Szántóné Szabó Erzsébetnek, a soroksári I. sz. Összevont Óvoda vezetõjének,
Székelyhidi Lajosnénak, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott gazdasági igazgatójának,
Szigethy Miklósnénak, a szentendrei Bimbó Utcai Óvoda vezetõjének,
Törzsök Károlyné dr. Szûcs-Gáspár Borbálának, a Közoktatási Szakértõk Egyesülete elnökségi tagjának,
Vargáné Török Krisztinának, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium tanárának.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEMKERESZT kitüntetést adott át

Demeter Jánosnénak, a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi osztályvezetõjének,
Donát Róbert veszprémi nyugalmazott tanárnak,
Dúlfalfy Évának, az ELTE Egyetemi Koncertzenekar koncertmesterének,
Füzesiné Ábrahám Gabriellának, a XX. kerületi Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola iskolatitkárának,
Gold Beának, az Artus Kortárs Mûvészeti Egyesület rendezõ munkatársának, táncmûvésznek,
Gombosi Lászlónak, a Pécsi Balett táncmûvészének,
Hartyányi Máriának, a nagykõrösi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola zongoratanárának,
Háray Ferencné nyugalmazott énektanárnak, karvezetõnek,
Horváth Józsefnénak, a Budafok-Tétény Önkormányzat 4. számú Egyesített Óvoda vezetõjének,
Jenei Ágnesnek, a Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztály címzetes vezetõ fõtanácsosának,
Komoróczky Gábornak, a Vígszínház világítási felügyelõjének,
dr. Kovácsné Gábeli Anikónak, az ELTE Bartók Béla Énekkar tagjának,
Lengyel Gábornak, a székesfehérvári Vörösmarty Színház színpadmesterének,
Lengyel Szabolcsnak, a Honvéd Együttes Mûvészeti Nonprofit Kft. Honvéd Táncház tánckarvezetõjének,
Lódi Józsefnek, a XIV. kerületi Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola tanárának, tanmûhelyvezetõnek,
Majoros Istvánnak, a Miskolci Nemzeti Színház balettmester, koreográfus, rendezõnek,
Matisáné Klement Juliannának, a siklósi Batthyány Kázmér Közoktatási Intézmény tanítójának,
Mayerné Baán Magdolna, a Soroksári Múzeum Baráti Körének alapítója, nyugalmazott könyvtárosnak,
dr. Mihaiescuné Taga Kornéliának, a gyulai Románvárosi Óvoda vezetõjének,
Pál Miklósnénak, a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum nyugalmazott igazgatóhelyettesének,
Pólya Miklósnénak, a csemõi óvoda vezetõjének,
Szényi Zoltánnak, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanárának,
Udvarhelyi Beátának, a VIII. kerületi Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola

gyógypedagógusának,
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Vithalm Antalnénak, a kerékteleki Kistérségi Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda intézményvezetõ-helyettesé-
nek,

Zorkóczy Antóniának, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár munkaügyi osztályvezetõjének.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Trefort Ágoston-díjat adományozott az oktatás érdekében hosszabb
idõn át kiemelkedõ munkát végzõ minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozók részére:

dr. Bakos Károlynak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felsõoktatási Fõosztály vezetõ fõtanácsosának,
Gáspár Péternek, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképzõ Intézete igazgatójának,
Gyõrffyné Molnár Ilonának, az Újbuda Önkormányzata Humánszolgálati Igazgatóság vezetõjének,
Hajduné Giron Évának, a Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzata irodavezetõ-helyettesének,
Kajtárné Botár Borbálának, az oktatási és kulturális miniszter politikai fõtanácsadójának,
Karlovich Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Költségvetési és Közgazdasági Fõosztály fõosztályvezetõ-

jének,
Kókayné Lányi Mariettának, a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Gyermekek Háza Alternatív Alapozó

Program pedagógiai vezetõjének,
László Zoltánnénak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Uniós Kapcsolatok Fõosztály vezetõ fõtanácsosá-

nak,
Nagy Ferencné dr. Nyisztor Gizellának, a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal hivatalvezetõjének,
Pósfai Péternek, az Oktatási Hivatal közoktatás-szakmai elnökhelyettesének,
dr. Sótonyi Sándornak, a Kaposvári Egyetem Pedagógus-továbbképzõ és Szolgáltató Intézet igazgatójának,
dr. Szepes Lászlónénak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Mûvészeti Fõosztály vezetõ fõtanácsosának,
Széles Istvánnénak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Igazgatási Fõosztály osztályvezetõjének,
dr. Tordai Sándornak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Igazgatási Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesének,
dr. Tuka Katalinnak, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Államtitkári Titkárság fõosztályvezetõ-helyettesének.

A 2008. évi Felsõoktatási Minõségi Díj eredményhirdetése

A Felsõoktatási Minõségi Díjat a Kormány a 221/2006. (XI. 15.) számú rendeletével alapította azzal a céllal, hogy a mi-
nõségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedõ eredményeket és folyamatos fejlõdést mutató felsõoktatási
intézmények és azok szervezeti egységeinek teljesítményét elismerje.

A folyamatban lévõ felsõoktatási reform ösztönzi a felsõoktatási intézményeket a hazai és nemzetközi szintû verseny-
re. A díj lehetõséget teremt hazai és nemzetközi összehasonlításokra, rangsorolásokra, a gazdaság igényeihez való minél
teljesebb alkalmazkodásra, a versenyhelyzet erõsítésére.

A Felsõoktatási Minõségi Díjjal évente azon felsõoktatási intézmények teljesítményét ismerik el, amelyek eredmé-
nyesen alkalmazzák a minõségirányítási rendszert. Ennek részeként folyamatos, stratégiai jellegû minõségfejlesztést va-
lósítanak meg, az Európai Minõségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatják az önértékelésen alapuló mi-
nõségfejlesztést, folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevõ partnerek elégedettsé-
gének alakulását, a gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, vala-
mint a sikeres megoldások átvételét. A díjat elnyerõk vállalják, hogy a pályázat kidolgozása által nyert tapasztalataikat
közzéteszik az intézmény honlapján.

A 2008 januárjában másodszor meghirdetett pályázati felhívásra 10 pályázat érkezett be, melybõl 5-öt felsõoktatási
intézmény, 5-öt pedig felsõoktatási intézmény szervezeti egysége nyújtott be.

A pályázatok értékelése több szinten történt. Az önértékelésen alapuló pályázatok elõször formai ellenõrzésen estek
át. Ezt követte a pályamûvek tartalmi értékelése, melyet minden pályázat esetében három, egymástól független szakértõ
értékelése jelentett, akik ezután közös véleményt fogalmaztak meg. Az írásos vélemények alapján született döntés arról,
hogy mely pályázatok érdemesek helyszíni szemlére. Júniusban 4 felsõoktatási intézmény és 2 szervezeti egység hely-
színi szemléjére került sor. A helyszíni látogatást követõen fogalmazták meg az értékelõk javaslataikat és terjesztették a
független szakértõkbõl álló Felsõoktatási Minõségi Díj és Minõségfejlesztési Bizottság elé. A bizottság 2008. július
14-én tárgyalta meg a pályázatok értékelését, majd beterjesztette javaslatát az oktatási és kulturális miniszterhez jóváha-
gyás céljából. A miniszter a javaslatot elfogadva az alábbi döntést hozta.
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A 2008. évi Felsõoktatási Minõségi Díj pályázaton Felsõoktatási Minõségi Díj kitüntetésben részesül Felsõoktatási in-
tézmény kategóriában a Miskolci Egyetem, szervezeti egység kategóriában a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar.
Arany fokozatú elismerõ oklevélben részesül a Kodolányi János Fõiskola, ezüst fokozatú elismerõ oklevélben részesül a
Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Mûszaki Fõiskola.
A minõségfejlesztés terén elért eredményeket tanúsító elismerések átadására a felsõoktatási intézmények tanévnyitó ün-
nepségén kerül sor.

Budapest, 2008. augusztus 26.

Dr. Manherz Károly s. k.,
oktatási és kulturális minisztériumi szakállamtitkár

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
közleménye

a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakképesíté-
sek központi programja (tanterve) és ajánlott szakképzési programja kiadásra kerültek:

Sor-
szám

Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés megnevezése Jóváhagyási szám

1. 33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelõ 14430-1/2008. (VIII. 28.)

2. 55 762 01 0000 00 00 Ifjúságsegítõ 14430-2/2008. (IX. 3.)

A jóváhagyott központi program (tanterv) és ajánlott szakképzési program megtekinthetõek a Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet honlapján (www.nive.hu).
A központi programot és az ajánlott szakképzési programot a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.
A megrendeléseket az NSZFI Dokumentációs Osztály, 1085 Budapest, Baross utca 52. levelezési címre lehet megküldeni.

Dr. Székely Judit s. k.,
foglalkoztatási és képzési szakállamtitkár

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmény vezetõi állásaira

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
beruházási rektorhelyettesi munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
A kinevezésre kerülõ rektorhelyettes feladata a hatályos jogszabályok és egyetemi szabályzatok alapján a rektor munkájá-
nak hatékony segítése az Egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátásában. A beruházási rektorhelyettes feladata:
– az egyetemi beruházások koordinálása, felügyelete és ellenõrzése,
– az Egyetemet érintõ önkormányzati beruházásokkal kapcsolatosan a folyamatos kapcsolattartás és koordináció az ön-
kormányzati illetékesekkel,
– az Egyetem dolgozóinak és hallgatóinak folyamatos tájékoztatása a beruházások állásáról és elõrehaladásáról.

Pályázati feltételek:
– egyetemi docensi vagy egyetemi tanári kinevezés,
– legalább húszéves felsõoktatási, és ezen belül legalább tízéves felsõoktatási vezetõi tapasztalat.
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A magasabb vezetõi és a felsõoktatási beruházások terén szerzett tapasztalat elõnyt jelent. Legfeljebb 64 éves életkor a
megbízás kezdõ idõpontjában.
A pályázónak rendelkeznie kell megfelelõ tájékozottsággal az Egyetem szervezeti felépítését, mûködését, gazdálkodását
és finanszírozását érintõ kérdésekben.

A pályázat mellékletei:
– szakmai önéletrajz a vezetõi tapasztalatok részletezésével,
– szakmai és vezetõi munkára vonatkozó elképzelések (max. három oldal terjedelemben),
– pályázati adatlap (letölthetõ a http://rs1.szif.hu/Intranet/FH/ intranet címrõl, vagy elektronikus levélben kérhetõ az
iro@sze.hu címen),
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyével kapcsolatosan a 2005. évi CXXXIX. törvényben és az 53/2006. Korm.
rendeletben megfogalmazott összeférhetetlenség nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat véleményezésére jogosult egyetemi testületek tagjai a pályá-
zatot megismerhetik.

A megbízás a 2009. január 1-jétõl 2013. július 31-ig terjedõ idõszakra kerül kiadásra.
A pályázatokat a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani dr. Szekeres Tamás rektorhoz címezve az Egye-
tem Rektori Titkárságán (9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. épület 203.).
A pályázat benyújtásával kapcsolatos formai követelményekre vonatkozóan dr. Író Béla fõtitkártól kérhetõ információ.

KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
dékáni munkakör betöltésére

Ellátandó feladatok:
A kinevezésre kerülõ dékán feladata az Egyetem SzMSz-ének (megtalálható a http://rs1.sze.hu/Intranet/FH/intranet
címrõl elindulva) 11. szakasza szerint a karhoz rendelt feladatok és hatáskörök vonatkozásában a kar
– vezetése és képviselete,
– oktató és tudományos kutatási tevékenységének szervezése, koordinálása, értékelése és ellenõrzése,
– a gazdálkodási és adminisztratív tevékenységének irányítása, felügyelete és ellenõrzése.

A kinevezésre kerülõ dékán tevékenységére vonatkozó általános és speciális szabályokat az Egyetem SzMSz-ének
45–49. szakaszai tartalmazzák.

Pályázati feltételek:
– egyetemi docensi vagy egyetemi tanári kinevezés,
– legalább húszéves felsõoktatási, és ezen belül legalább ötéves felsõoktatási vezetõi tapasztalat.

A magasabb vezetõi tapasztalat elõnyt jelent. Legfeljebb 64 éves életkor a megbízás kezdõ idõpontjában.

A pályázónak képesnek kell lennie a karhoz tartozó tanszékek és más szervezeti egységek oktatási, tudományos-kutatá-
si, gazdálkodási és adminisztratív tevékenységének összehangolására, a feladatok kari szintû koordinálására, szakmai
viták levezetésére és az azokban való aktív közremûködésre.
A pályázónak rendelkeznie kell megfelelõ tájékozottsággal az Egyetem szervezeti felépítését, mûködését, gazdálkodását
és finanszírozását érintõ kérdésekben.

A pályázat mellékletei:
– önéletrajz,
– pályázati adatlap (letölthetõ a http://rs1.szif.hu/Intranet/FH/ intranet címrõl, vagy elektronikus levélben kérhetõ az
iro@sze.hu címen),
– szakmai és vezetõi munkára vonatkozó elképzelések (max. három oldal terjedelemben),
– tudományos munkák jegyzéke,
– a szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok
másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az annak elbírálására jogosult egyetemi testületek tagjai megis-
merhetik,
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– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyével kapcsolatosan a 2005. évi CXXXIX. törvényben és az 53/2006. Korm.
rendeletben megfogalmazott összeférhetetlenség nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat véleményezésére jogosult egyetemi testületek tagjai a pályá-
zatot megismerhetik.

A megbízás a 2009. január 1-jétõl 2013. július 31-ig terjedõ idõszakra kerül kiadásra.
A pályázatokat a közzétételtõl számított 30 napon belül kell benyújtani dr. Szekeres Tamás rektorhoz címezve az Egye-
tem Rektori Titkárságán (9026 Gyõr, Egyetem tér 1., Ig. épület 203.).
A pályázat benyújtásával kapcsolatos formai követelményekre vonatkozóan dr. Író Béla fõtitkártól kérhetõ információ.

Dr. Szekeres Tamás s. k.,
rektor

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Rátót Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és
Rábagyarmat Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9961 Rábagyarmat,
Új u. 1.
Tel./fax: (94) 440-019

Manó Óvoda
9961 Rábagyarmat,
Város u. 1.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség,
legalább 5 év szgy.
Elõny: fejlesztõpedagó-
gusi szakvizsga, óvoda-
pedagógusi vagy
tanügyigazgatási, vagy
közoktatásvezetõ szak-
képesítés.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2013. dec. 31-ig
szól.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõ elsõ együttes képviselõ-tes-
tületi ülés.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen, 1 példányban, zárt
borítékban, „Óvodavezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc.: Horváth József Rábagyar-
mat község polgármestere
f.: telefonon.

Sárrétudvari Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4171 Sárrétudvari,
Kossuth u. 72.
Tel.: (54) 474-001

Napközi Otthonos
Óvoda
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi v.,
szakképzettség, leg-
alább 5 év óvodapeda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

A megbízás 5 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.-t, végzettséget,
szakképzettséget igazoló oklevél
hiteles másolatát is.
A pályázatot írásban, 3 példány-
ban, zárt borítékban, „Pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Sárrétudvari Nagyközség
Önkormányzatának
polgármestere

Igazgató és egyéb vezetõ

Komárom-Esztergom
Megyei Közgyûlés
2800 Tatabánya,
Fõ tér 4.
Tel.: (34) 517-151
Fax: (34) 311-835

Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Széchenyi István Köz-
gazdasági-Informatikai
Szakközépiskolája
2900 Komárom,
Táncsics u. 75.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett gyakorlat, nevelési-
oktatási intézményben
pedagógus-munkakör-
ben fennálló, határozat-
lan idõre szóló munka-
viszony, illetve a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakör-
ben történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség, vezetõi
gyakorlat, B kategóriás
jogosítvány.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
A megbízás 2013-ig szól.
Pehi: 2008. november.
A pályázathoz csatolni kell: is-
kolai végzettséget tanúsító okle-
vél/oklevelek közjegyzõ által
hitelesített másolatát/másolatait,
az eddigi munkaviszonyokról
szóló igazolást is (csak külsõ pá-
lyázó esetén).
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Komárom-Esztergom
Megyei Közgyûlés elnöke
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Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat
Középfokú Kollégiuma
2900 Komárom,
Laboráns út 1.
Igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év kollégiu-
mi, középiskolai gya-
korlat, nevelési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló munkaviszony, il-
letve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség, vezetõi
gyakorlat, B kategóriás
jogosítvány.

Rakamaz Város
Önkormányzata
4465 Rakamaz,
Szent István út 116.
Tel.: (42) 371-495
Fax: (42) 371-128

Erzsébet Királyné Álta-
lános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény és
Szakiskola
4465 Rakamaz,
Ady Endre út 63.
Igazgató

5 év szgy.
Elõny: egyetemi v.,
német nyelv ismerete,
nemzetiségi oktatásban
szerzett tapasztalat.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázó
beleegyezik-e a pályázat nyilvá-
nos képviselõ-testületi ülésen
történõ tárgyalásába, képesítést
igazoló hiteles om.-t is.
Pc.: Farkas Ernõ polgármester

Sárrétudvari Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4171 Sárrétudvari,
Kossuth u. 72.
Tel.: (54) 474-001

Jókai Mór Általános és
Alapfokú Mûvészeti
Iskola
Igazgató

Fõiskolai szintû tanító,
tanári v., szakképzett-
ség, legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

A megbízás 5 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön-t, végzettséget, szak-
képzettséget igazoló oklevél hi-
teles másolatát is.
A pályázatot 3 példányban, írás-
ban, zárt borítékban, „Pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc.: Sárrétudvari Nagyközség
Önkormányzatának polgármes-
tere

Simon Antal Általános
Iskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Pe-
dagógiai Szakszolgálat
2600 Vác,
Naszály út 29.
Tel.: (27) 518-910
Fax: (27) 518-918
E-mail: simonantal@
simonantal.sulinet.hu

Pedagógiai Szakszolgá-
lat
2628 Szob,
Szentimre u. 12.
Tagintézmény-vezetõ

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
vagy gyógypedagógus
v., 5 év szgy.
Elõny: szakvizsga.

ÁEI: 2008. dec. 1.
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II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola
2230 Gyömrõ,
Bajcsy-Zsilinszky u.
79–81.
Tel.: (29) 330-039

Gazdasági vezetõ Szakirányú fõiskolai v.,
mérlegképes könyvelõi
v.,

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Juttatás: étkh.
Pc.: Tóthné Gúth Gizella
igazgató

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

Óvodapedagógus és dajka

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

1. 2. 3. 4.

Napsugár Óvoda
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.
Tel.: (1) 310-0132
Fax: (1) 248-1807

2 fõ óvodapedagógus Fõiskolai végzettségû
óvodapedagógus.

ÁEI: 2008. dec. 1.
Pehi: 2008. nov. 26.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.-t is.
Pc.: Nádasi Péterné intézmény-
vezetõ
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Napközi Otthonos
Óvoda
3300 Eger,
Farkasvölgy u. 4.
Tel.: (36) 422-891

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Marczis Márta óvodavezetõ

Gárdonyi Géza Óvoda
és Általános Iskola
7133 Fadd,
Váci Mihály u. 1.
Tel.: (74) 447-914,
(74) 447-398
Fax: (74) 446-532
E-mail: iskvez@gardo-
nyi-fadd.sulinet.hu

Óvodapedagógus Fõiskolai óvodapedagó-
gusi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a beadási határidõt követõ
3. nap.
Juttatás: étkh.
Pc.: Gárdonyi Géza Óvoda és
Általános Iskola
f.: Bitay Éva igazgató
hétfõi napokon

Ágasegyháza-Orgovány
Községek Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás ÁMK
Általános Iskola
és Zeneiskola
6077 Orgovány,
Táncsics u. 3.
Tel.: 76/591-035
E-mail: orgisk@free-
mail.hu

Óvónõ Pedagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
fõiskolai óvónõi v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.

Felsõvárosi Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Havranek József u. 2.
Tel./fax: (22) 316-826

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2008. dec. 18.
Pbhi: 2008. dec. 1.
Pehi: 2008. dec. 10.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 130/2008.,
valamint a munkakör megneve-
zését: óvodapedagógus.
Pc.: Felsõvárosi Óvoda
f.: Bisztriczné Macz Éva
Tel.: (22) 316-826

Szabadságtelepi Óvoda
4034 Debrecen,
Faraktár u. 115.
Tel./fax: (52) 416-962

Dajka Dajka szakképesítés. ÁEI: azonnal
Próbaidõ: 3 hónap.
Pc., f.: dr. Felvéginé Jakab Mag-
dolna óvodavezetõ

Gazdag Erzsi Óvoda
9700 Szombathely,
Krúdy Gy. u. 2/a
Tel./fax: (94) 501-578

Dajka Dajka szakképzettség. ÁEI: azonnal.
f.: Molnár Anikó óvodavezetõ
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Bókay János Humán
Kéttannyelvû Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és
Gimnázium
1086 Budapest,
Csobánc u. 1.
Tel.: (1) 313-1067

Kémia–biológia szakos
tanár
(a biológia tantárgyat
angolul kell tanítani)

ÁEI: azonnal.

Gregor József Általános
Iskola
1172 Budapest,
Hõsök tere 19–20.
Tel.: (1) 258-0688
Fax: (1) 258-0560
E-mail: gregor@gre-
gor.sulinet.hu

Matematika–fizika
szakos tanár

Gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelõs

Pedagógiai asszisztens

Egyetemi vagy fõisko-
lai szintû v.

ÁEI: azonnal.

Zöld Ágacska Óvoda
1191 Budapest,
Berzsenyi u. 6.
Tel.: (1) 282-9842

Gyógypedagógiai
asszisztens
(határozott idõre)

Középfokú iskolai v.,
gyógypedagógiai
asszisztensi v., egész-
ségügyi alkalmasság.

ÁEI: azonnal.
A megbízás elõreláthatólag
2010. aug. 31-ig szól.
Pc.: Szegediné Török Tünde
óvodavezetõ

Kós Károly Általános
Iskola
1192 Budapest,
Hungária út 28.
Tel.: (1) 282-9997,
(1) 282-7760
E-mail: kosiskola@
hdsnet.hu

Matematika–fizika
szakos tanár
(teljes munkaidõ, hatá-
rozott idõre)

Fõiskolai v., matemati-
ka–fizika szakos tanári
v.

ÁEI: azonnal.

Kinizsi Pál Általános
Iskola
4028 Debrecen,
Kuruc u. 32–42.
Tel./fax: (52) 534-386

Ének-zene–bármely
szakos tanár

Fõiskolai tanári v., álta-
lános iskolás gyerme-
kek tanítása, legalább
3–5 év szgy., felhaszná-
lói szintû MS Office
(irodai alkalmazások).
Elõny: második szak in-
formatika, gyermek- és
ifjúságvédelemmel kap-
csolatos v.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot:
SZI/R/927-2/2008., valamint a
munkakör megnevezését:
ének-zene és bármely szakos ál-
talános iskolai tanár.
Pc.: Kinizsi Pál Általános Iskola
f.: dr. Saáryné Pásztor Zsuzsanna
Tel.: (52) 534-386

Nagysándor József
Általános Iskola és
Elõkészítõ Szakiskola
4031 Debrecen,
Pósa u. 1.
Tel.: (52) 534-005

Gyógypedagógus tanár Tanárképzõ Fõiskolai
v., legalább 3 év szgy.
Elõny: hátrányos hely-
zetû tanulók oktatásá-
ban szerzett tapasztalat.

ÁEI: 2008. dec. 1.
A pályázatot zárt borítékban,
postai úton vagy személyesen
kell benyújtani.
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Pc.: Nagysándor József Általá-
nos Iskola és Elõkészítõ Szak-
iskola
f.: Sári Péterné intézményvezetõ
Tel.: (52) 418-397

Hunyadi Mátyás
Általános Iskola
2030 Érd,
Túr u. 5–7.
Tel./fax: (23) 375-230

Tanító Tanárképzõ Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
munkaalkalmassági orvosi iga-
zolást is.
Pc.: Vargáné Balogh Erika
igazgató

Gárdonyi Géza
Általános Iskola
2030 Érd,
Gárdonyi u. 1/b.
Tel./fax: (23) 365-140

Német szakos tanár
(határozott idõre)

Kémia–biológia szakos
tanár
(határozott idõre)

Tanító
(határozott idõre)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Marosánné
dr. Gáti Gabriella igazgató

Kodály Zoltán
Zeneiskola
2360 Gyál,
Bartók Béla út 75.
Tel./fax: (29) 344-026

Zongoratanár
(teljes állás)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc.: Tóth István igazgató

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2230 Gyömrõ,
Bajcsy-Zsilinszky u.
79–81.
Tel.: (29) 330-039

Napközis tanító
(határozott idõre)

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh.
Pc.: Tóthné Gúth Gabriella
igazgató

Közös Fenntartású és
Közös Igazgatású Pusz-
tai Ferenc Általános
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
8471 Káptalanfa,
Kossuth u. 85.
Tel./fax: (87) 576-014,
(87) 576-015

Német szakos tanár Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., szl.
Pc., f.: Réthy István intézmény-
vezetõ

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat
Általános Iskolája,
Elõkészítõ Szakiskolája
és Nevelési
Tanácsadója
6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.
Tel./fax: (77) 422-249

Napközis nevelõ
(határozott idõre)

Fõiskolai gyógypedagó-
giai tanári, tanítói v.

ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: 2008. nov. 21.
Pehi: 2008. nov. 28.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
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azonosító számot: 476/2008.,
valamint a munkakör megneve-
zését: napközis nevelõ.
Pc.: Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat Általános Iskolája,
Elõkészítõ Szakiskolája és Ne-
velési Tanácsadója
f.: Szalainé Kupferschmidt Éva

Kossuth Lajos
Általános Iskola
Kóka

Matematika–fizika–in-
formatika szakos tanár

ÁEI: azonnal.
Tel.: 06 (20) 994-0142
E-mail: klaiami@monornet.hu

Deák Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
9411 Kóny,
Béke u. 1.
Tel.: (96) 280-130
Fax: (96) 530-011

Táncpedagógus

Angol szakos tanító
(félállás)

Szakirányú v. ÁEI: azonnal.

Lovasberényi Általános
Iskola
8093 Lovasberény,
Kossuth u. 90.
Tel./fax: (22) 560-015
E-mail: bereny.isko-
la@freemail.hu

Tanító Ember- és társadalomis-
meret mûveltségi terü-
let.

ÁEI: azonnal.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.

Damjanich János Álta-
lános Iskola, Gimnázi-
um, Szakképzõ Iskola
és Kollégium
5435 Martfû,
Lenin út 15–17.
Tel.: (56) 450-005
E-mail: ig@damja-
nich-martfu.sulinet.hu

2 fõ tanító Tanítói v. ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtását kö-
vetõen azonnal.
A pályázatot postai vagy elekt-
ronikus úton kell benyújtani.

Mátraderecske–Mátra-
balla Óvoda és Általá-
nos Iskola
3246 Mátraderecske,
Kossuth út 2.

Angol–bármely szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Barcziné Horváth Márta
igazgató

10. sz. Petõfi Sándor
Általános és Magyar–
Angol Két Tanítási
Nyelvû Iskola Kórházi
Tagozat
3526 Miskolc,
Katowice u. 17.
Tel./fax: (46) 509-826

Gyógypedagógus Fõiskolai gyógypedagó-
gusi v.

ÁEI: azonnal.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pc.: Varga Ferencné igazgató
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Martin János
Szakképzõ Iskola
3529 Miskolc,
Áfonyás u. 18.
Tel.: (46) 562-200
Fax: (46) 362-012

Mûszaki szakoktató
(kereskedelmi szak-
irány)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Martin János Szakképzõ
Iskola
f.: Lénárt Györgyné igazgató

Nyírbátor Bölcsõde,
Óvoda, Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
4300 Nyírbátor,
Zrínyi út 42.
Tel.: 06 (20) 922-6370

2 fõ zongora szakos
tanár
(teljes állás)

1 fõ drámapedagógus
(részmunkaidõs)

1 fõ festészet-, grafika-
tanár
(részmunkaidõs)

Szakirányú fõiskola
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Kozma Lászlóné
tagintézmény-vezetõ

Általános Iskola
4356 Nyírcsaholy,
Hunyadi út 25.
Tel.: (44) 500-155

Matematika–informati-
ka szakos tanár

Fõiskolai szakirányú v. ÁEI: azonnal.

Ágasegyháza–Orgo-
vány Községek
Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulás
ÁMK
Általános Iskola
és Zeneiskola
6077 Orgovány,
Táncsics u. 3.
Tel.: (76) 591-035
E-mail: orgisk@free-
mail.hu

Tanító Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
fõiskolai tanítói v.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.

Német Nemzetiségi
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola
2097 Pilisborosjenõ,
Fõ út 30.
Tel./fax: (26) 336-370
E-mail: iskola@altisk-
pbjeno.sulinet.hu

Furulya, klarinét,
szaxofon tanár
(határozott idõre, heti
10 óra)

Fõiskolai v.,
Block Flote módszertan
legalább 1 félévi index-
beli igazolása.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Barnás István igazgató

Teleki Blanka Gimnázi-
um és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár,
Budai út 7.
Tel.: (22) 506-471

2 fõ angol szakos tanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Sipos Imre igazgató
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Váci Mihály Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
9700 Szombathely,
Váci Mihály u. 11.
Tel.: (94) 510-066
Fax: (94) 510-067

Matematika-német
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Németh Gábor igazgató

Túrkevéért Alapítvány
Egressy Béni Zeneisko-
la, Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
5420 Túrkeve,
Széchenyi u. 9.
Tel./fax: (56) 362-891

Zongoratanár
(kijárással tagozatra is)

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: pályakezdõk.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: útiköltség-térítés.
f.: telefonon.

Bujtosi Szabadidõ
Csarnok és Megyei
Sportintézet
4400 Nyíregyháza,
Géza u. 8–16.
Tel.: (42) 501-890
Fax: (42) 411-446

Pénztáros,
anyagkönyvelõ

Középfokú képesítés,
könyvelõ, IMI rendszer
ismerete, legalább 1–3
év szgy., felhasználói
szintû számviteli/pénz-
ügyi szoftverismeret,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: felsõfokú képe-
sítés, költségvetési in-
tézménynél eltöltött
pénztárosi, anyagköny-
velõi, munkaelõadói
gyakorlat.

ÁEI: 2008. dec. 15.
Pbhi: 2008. dec. 1.
Pehi: 2008. dec. 10.
A kiválasztott pályázók szemé-
lyes elbeszélgetésen vesznek
részt.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.
E-mail: jardan.laszlo@
buszacsa.hu
f.: Járdán László

Bizonyítványok érvénytelenítése

Sorszám Bizonyítvány r. sz. Bizonyítvány sorszáma Megsemmisítés

1. A. Tü. 931/új PTH 066298 2008. 08. 18-án megsemmisült
2. A. Tü. 931/új PTH 066282 2008. 08. 18-án megsemmisült
3. A. Tü. 931/új PTH 066269 2008. 08. 18-án megsemmisült
4. A. Tü. 931/új PTH 066303 2008. 08. 18-án megsemmisült

Hangyásné Farkas Ágnes s. k.,
igazgató

Szterényi József Szakközépiskola
2200 Monor, Ipar u. 2.
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Zárás után érkezett pályázati felhívások, bélyegzõérvénytelenítés

Versenyfelhívás

A budapesti Piarista Gimnázium Sík Sándor piarista szerzetes, költõ születésének 120. évfordulója alkalmából meghir-
deti a Sík Sándor Országos Középiskolai Versmondó Versenyt.

A versenyen azok a leány- és fiútanulók indulhatnak, akik:
– valamely magyarországi vagy külföldi magyar tannyelvû középiskolában (9–12. évfolyamon) tanulói vagy vendég-

tanulói jogviszonnyal rendelkeznek,
– nappali rendszerû képzésben vesznek részt.

A verseny anyaga
– egy Sík Sándor-költemény és
– egy szabadon választható keresztény szellemiségû („istenes”) vers.

Egy-egy vers hossza nem haladhatja meg az 5 percet.

Sík Sándor költeményei közül az alábbiak különösen javasoltak:
– A kis gomba dicsérete (Sarlósboldogasszony, 1928)
– Alszik a sátor (Csend, 1924)
– Az acélember (Magányos virrasztó, 1936)
– Ének minden emberhez (Maradék magyarok, 1919)
– Káté (Fekete kenyér, 1931)
– Ments meg Uram! (Az Isten fiatal, 1940)
– Te Deum (1949)
– Verseket írok (Fekete kenyér, 1931)

A szabadon választható vers szövegét „word” dokumentumként kérjük csatolni az elektronikus nevezéshez.

A versenyt két fordulóban és két korcsoportban bonyolítjuk le.

Fordulók:
I. forduló: Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (2600 Vác, Konstantin tér 6.) 2008. december 13. (szom-

bat) 9 óra.
II. forduló (döntõ): Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1.) 2009. január 24. (szom-

bat) 9 óra.

Korcsoportok:
– I. korcsoport: 9–10. osztályosok,
– II. korcsoport: 11–12. osztályosok.

Költségek
Nevezési díj nincs. A versenyzõket és kísérõiket részvételük költsége terheli.
A döntõ zsûrijének tagjai: Bõzsöny Ferenc, Jelenits István, Juhász Judit, Oberfrank Pál, Schubert Éva

Nevezés
A nevezési lapokat a verseny weboldaláról lehet letölteni. Elektronikus formában és kinyomtatva is el kell juttatni a szer-
vezõknek.
Nevezési határidõ: 2008. november 24. (hétfõ)

Díjazás: a döntõben a korcsoportonkénti 1–3. helyezettet a Magyar Piarista Diákszövetség jutalmazza.

A versmondás értékelésének kritériumai
I. A szövegválasztás

1. Illik-e a választott mû az elõadó korához, alkatához.
2. A tartalom és a mondanivaló megértése.
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3. A választott mû jellegzetes stílusjegyeinek felismerése és érzékeltetése.
4. Az elõadó egyéniségének jelenléte az általa választott és elõadott mûben.
5. A választott mû mûvészi értéke és az elõadhatóság nehézségi foka.
6. Az elõadás felépítettsége.

II. Nyelvünk szabályainak megtartása
1. A beszéd tisztasága és kulturáltsága.
2. Az intonáció kifejezõereje és pontossága.
3. A másodlagos közlés: mimika, gesztusok tisztasága és ereje.
4. Tempó, ütem, ritmus, szünet kellõ ideig és kellõ helyen történõ betartása.
5. A hangerõ, a fokozás és visszafogottság alkalmazása.
6. A megértés és az átérzés egyensúlya az elõadásban.

III. Az elõadott mû hallgatóságra gyakorolt hatása
1. Ok és cél – a választott mû mondanivalója mennyire fontos a hallgatóknak.
2. Az elõadás érthetõsége, hallhatósága.
3. Kontaktusteremtés a közönséggel.
4. Képes-e hangulatot teremteni az elõadó.
5. Az elõadás meggyõzõ ereje, hitelessége.
6. Az elõadás mûvészi hatása – összbenyomás.

Versenybizottság
A versenybizottság tagjai: Borbás Péter Sch.P., Bozók Ferenc Sch.P., Moys Gábor Sch.P., versenyigazgató: Zsódi
Viktor Sch.P. [1052 Budapest, Piarista köz 1. zsodi.viktor@piarista.hu, telefon: (30) 257-7383, (1) 486-4470].

Kommunikáció
A versenyrõl szóló információk és hírek a http://kal.piar.hu/vers weboldalon találhatók meg.
Jelen versenykiírásban nem szabályozott kérdésekben a versenybizottság dönt.

Zsódi Viktor s. k.

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR
VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET
Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ fõbb feladatai:
– irányítsa a tanszéken folyó oktatási és kutatási tevékenységet,
– szakmailag felügyelje a tanszéken folyó tananyagfejlesztést és a képzés korszerûsítését, különös tekintettel a Tevé-
kenységmenedzsment és az Értékteremtõ folyamatok menedzsment címû tantárgyakra,
– koordinálja a Logisztikai menedzsment mesterszak törzstárgyainak és moduljainak tananyagfejlesztését, a szak indítá-
sa után pedig az ott folyó oktatást is,
– vegyen részt és vállaljon kutatásvezetõi szerepet a tanszéken folyó kiemelt kutatási programokban, különösen a ver-
senyképességgel foglalkozó kutatásokban,
– segítse elõ a fiatal tanszéki munkatársak szakmai fejlõdését,
– biztosítsa a tanszék részvételét a továbbképzési programokban,
– ápolja és bõvítse a tanszék belföldi és külföldi szakmai kapcsolatait,
– vegyen részt a Vállalatgazdaságtan Intézet szakmai és szervezeti irányításában,
– tevékenységét a Vállalatgazdaságtan Intézet igazgatójának irányításával végezze.
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Pályázatot a kar teljes munkaidõben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott vezetõ oktatói nyújthatnak be, akik
rendelkeznek egyetemi diplomával, PhD-fokozattal, kiterjedt publikációs tevékenységgel és legalább egy világnyelv
elõadói szintû ismeretével.
A tanszékvezetõi megbízás legfeljebb öt évre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapesti Corvinus Egye-
tem foglalkoztatási szabályzatában (Szervezeti és mûködési szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltéte-
leknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, oktatói és tu-
dományos tevékenységére, elért eredményeire, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvé-
telét, publikációs tevékenységének ismertetését, valamint
– oktatói és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit,
– motivációt, továbbá a megpályázott vezetõi tisztség betöltésével kapcsolatos jövõbeni vezetésre, fejlesztésre vonatko-
zó elképzeléseit, vezetõi munkáját.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat – hite-
lesített – másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai publikációs jegyzéket, tudományos konferenciákon tartott elõadások jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanul-
mányutak felsorolását,
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– személyi adatlapot (a pályázati anyagtól elkülönítetten, 1 példányban),
– pályázati jelentkezési és adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és az
egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok be-
adási határidejét követõ 90 napon belül.
A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (mun-
kaidõben az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék
szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. VI. emelet 639.).
A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is
meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Gazdálkodástudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5322) ad, egyéb, a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123-as telefonszámon kérhetõk.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor
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A KAPOSVÁRI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
Egyetemi Könyvtár
igazgatói megbízására

A megbízásra kerülõ igazgató fõbb feladatai:
– a fennálló jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban meghatározottak alapján az Egyetemi Könyvtár (a további-
akban: EK) tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése,
– az EK-ra vonatkozó pályázati lehetõségek figyelemmel kísérése, szakmai irányítóként részvétel azok kidolgozásában,
– az EK rövid és hosszú távú fejlesztési koncepciójának, valamint annak megvalósításához szükséges feltételrendszer
kidolgozása, lehetõség szerinti megteremtése,
– gazdálkodás az EK anyagi eszközeivel, a vagyon megõrzésének és védelmének biztosítása,
– az EK képviselete hazai és nemzetközi fórumokon.

Pályázhatnak: akik egyetemi szintû könyvtáros szakképzettséggel, felhasználói szintû és szakirányú informatikai isme-
retekkel, valamint aktív angolnyelv-tudással rendelkeznek.

A megbízás várható kezdõ idõpontja: 2009. január 1.
A megbízás 3 évre szól.
A sikeres pályázóval a Kaposvári Egyetem teljes munkaidõs, 3 évre szóló határozott idejû közalkalmazotti jogviszonyt
létesít.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– a megpályázott vezetõi megbízás ellátásával, az Egyetemi Könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot, részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát (belsõ pályázó ese-
tében, amennyiben a személyi anyagban szerepelnek az okiratok, akkor a Munka- és Bérügyi Osztály által igazolt máso-
lat mellékelendõ),
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (belsõ pályázó esetében, amennyiben a személyi anyag-
ban szerepelnek az okiratok, akkor a Munka- és Bérügyi Osztály által igazolt másolat mellékelendõ),
– a pályázó nyilatkozatát munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbe-
li behatároltságáról,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII. törvény, végrehajtási rendeletei, valamint a kollek-
tív szerzõdés rendelkezései az irányadók. A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani két
példányban (egy eredeti és egy fénymásolat) a Kaposvári Egyetem Rektori Hivatalához (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt: prof. dr. Kovács Melinda tudományos rektorhelyettes, telefon:
(82) 505-970, valamint dr. Vass Júlia fõtitkár, telefon: (82) 505-925. A pályázat elbírálásának határideje a beadási határ-
idõtõl számított 90. nap.

Prof. Dr. Babinszky László s. k.,
rektor
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
Sztochasztika Tanszékére
további jogviszonyban alkalmazott egyetemi tanári munkakörre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a tanszék oktató- és kutatómunkájában való aktív részvétel, különösen a tehetsé-
ges hallgatókkal való foglalkozás.
A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú egyetemi végzettséggel, a matematikatudomány doktora fokozattal vagy az
MTA doktora címmel, egyetemi tanári kinevezéssel, a felsõoktatásban szerzett legalább tízéves oktatói tapasztalattal, to-
vábbá nemzetközileg is elismert tudományos eredményekkel és publikációs tevékenységgel a sztochasztika területén.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött személyi adatlapot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– teljes publikációs jegyzéket,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást tanúsító okiratokat,
– hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosultak
megismerhetik,
– külsõ pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi igazolást.

A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatási törvényben és a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelmény-
rendszerében rögzített, az egyetemi tanári állás betöltéséhez szükséges feltételeknek.
A pályázatot 1 eredeti és 5 fénymásolt példányban 2008. november 30-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem
Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.). A pályázat formai feltételeirõl a (62) 544-008-as telefonszámon
kérhetõ felvilágosítás.
A pályázat elbírálásának határideje a megjelenéstõl számított 60. nap.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR
GÉPSZERKEZETTANI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári állás betöltésére

A fõiskolai tanár feladata: a mûszaki alaptárgyak mûszaki mechanika, gépelemek-gépszerkezetek, mûszaki kommuni-
káció oktatása, a tananyag fejlesztése, TDK-munkák konzultálása, irányítása. Feladata továbbá az intézet vezetésében
való részvétel, a laborfejlesztés, valamint kutatási-fejlesztési tevékenység irányítása, a fiatal oktatók oktatási és tudomá-
nyos munkájának összefogása, részvétel a kar pályázati tevékenységében.
Pályázatot doktori fokozattal rendelkezõ gépészmérnökök nyújthatnak be, akik elõadóképes angol- vagy németnyelv-tu-
dással rendelkeznek. A pályázat elbírálása során elõnyt élveznek azok, akik az intézet profiljához illeszkedõ kutatási
gyakorlattal és publikációs tevékenységgel rendelkeznek.
Pályázati feltétel: a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kuta-
tói és tanári követelmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje
szabályzatban rögzített követelményeknek is.
Rendelkeznie kell szakirányú végzettséget tanúsító egyetemi oklevéllel, mûszaki területen szerzett doktori (PhD) minõ-
sítéssel, legalább 10 éves felsõoktatási és/vagy ipari gyakorlattal, saját kutatást dokumentáló publikációkkal, tudomá-
nyos konferencián megtartott elõadásokkal, jegyzetírási gyakorlattal.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.
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A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. szeptember 1-je.

A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 3 példányban
(1 eredeti, 2 másolat) kell prof. dr. Rudas Imre, a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/B) rektorához
benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépszerkezet-
tani és Biztonságtechnikai Intézet fõiskolai tanári állására”.

MECHATRONIKAI ÉS AUTÓTECHNIKAI INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári állás betöltésére

A fõiskolai tanár feladata: a mechatronika alapjai, mechatronika, ipari robotok, gépjármû-szakértõi ismeretek, intelli-
gens mérnöki rendszerek oktatása, a tananyag fejlesztése, TDK-munkák konzultálása, irányítása. Feladata továbbá az in-
tézet vezetésében való részvétel, a laborfejlesztés, valamint kutatási-fejlesztési tevékenység irányítása, a fiatal oktatók
oktatási és tudományos munkájának összefogása, részvétel a kar pályázati tevékenységében.
Pályázatot doktori fokozattal rendelkezõ gépész- vagy közlekedésmérnökök nyújthatnak be, akik elõadóképes angol-
vagy németnyelv-tudással rendelkeznek. A pályázat elbírálása során elõnyt élveznek azok, akik az intézet profiljához il-
leszkedõ kutatási gyakorlattal és publikációs tevékenységgel rendelkeznek.
Pályázati feltétel: a pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kuta-
tói és tanári követelmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje
szabályzatban rögzített követelményeknek is.
Rendelkeznie kell szakirányú végzettséget tanúsító egyetemi oklevéllel, mûszaki területen szerzett doktori (PhD) minõ-
sítéssel, legalább 10 éves felsõoktatási és/vagy ipari gyakorlattal, saját kutatást dokumentáló publikációkkal, tudomá-
nyos konferencián megtartott elõadásokkal, jegyzetírási gyakorlattal.
Pályázatot a fõiskola kinevezett vezetõ oktatói nyújthatnak be.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. szeptember 1-je.
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A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 3 példányban
(1 eredeti, 2 másolat) kell prof. dr. Rudas Imre, a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/B) rektorához
benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai
és Autótechnikai Intézet fõiskolai tanári állására”.

KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR
INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ INTÉZETÉBE
fõiskolai tanári állás betöltésére

A kinevezendõ tanár feladata: az interkulturális kommunikációhoz tartozó ismeretkörök, az angol és a német nyelv okta-
tása, valamint fõiskolai szintû nemzetközi kapcsolatok szervezésében való részvétel.

Pályázati feltételek:
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári köve-
telmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban
rögzített követelményeknek is.

A pályázó rendelkezzen:
– egyetemi végzettséggel,
– PhD-fokozattal,
– legalább két idegen nyelv dokumentált felsõfokú ismeretével,
– legalább hároméves vezetõi gyakorlattal.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi oktatási és kutatási tevékenységét.

A pályázathoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat hiteles másolatát,
– vezetõ oktatói kinevezésének másolatát,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába a fõiskola szervezeti és mûködési szabályzata szerint a kinevezéssel kap-
csolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A kinevezés hatálya: 2009. szeptember 1-je.

A pályázat benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 3 példányban
(1 eredeti, 2 másolat) kell prof. dr. Rudas Imre, a Budapesti Mûszaki Fõiskola (1034 Budapest, Bécsi út 96/B) rektorához
benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a BMF Keleti Károly Gazdasági Kar Interkulturális Kommunikáció Intézet fõis-
kolai tanári állására”.

Prof. Dr. Rudas Imre s. k.,
rektor
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A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
PEDAGÓGUSKÉPZÕ KARA
pályázatot hirdet a
Neveléstudományi Tanszékére
egyetemi tanári kinevezésre

Feladata a neveléstudomány és a pedagógusképzés területén:
– tantervek, tantárgyi programok, tematikák kidolgozása és folyamatos fejlesztése; új oktatási anyagok kidolgozása, tan-
könyvek és jegyzetek írása, szerkesztése és az abban részt vevõk munkájának irányítása; elõadások rendszeres megtartá-
sa, a hallgatók vizsgáztatása, a vizsgakövetelmények meghatározása;
– tudományos diákkörös dolgozatot készítõ hallgatók munkájának irányítása;
– záróvizsgák, szakdolgozatok (diplomadolgozatok, diplomatervek) védésének, felvételi vizsgáknak a vezetése,
– a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenõrzése, oktatói és kutatói utánpótlás nevelése és képzése;
– személyes részvétel a kutatómunkában, lehetõség szerint kutatócsoportok szervezésében, tudományos ösztöndíjasok
munkájának irányítása,
– tudományos publikációk elkészítése és közreadása bel- és külföldi folyóiratokban és tudományos tanácskozásokon;
– rendszeres kapcsolattartás a gyakorlattal és aktív hazai és nemzetközi szakmai-tudományos kapcsolattartás oktatási és
kutatási intézményekkel, szakmai egyesületekkel; szakmai tudományos elõadások tartása, vitaülések szervezése és ve-
zetése idegen nyelven is;
– részvétel a hazai és külföldi szakmai közéletben.

Pályázati feltételek:
– legalább tízéves szakmai és vezetõ oktatói gyakorlat,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló teljes munkaidejû oktatói kinevezés,
– tudományterülete, illetve az oktatott diszciplína nemzetközi szintû ismerete és ennek az oktató munkában való alkal-
mazása, alkalmasság a hallgatók, illetve tanársegédek tudományos munkájának irányítására, segítésére;
– az oktatott diszciplína egy-egy meghatározott területének tudományos alaposságú mûvelése, hazai- és külföldi publi-
kációk, magyar nyelvû szakkönyvek vagy könyvrészletek, hazai és nemzetközi konferenciákon való rendszeres részvé-
tel, az ezeken megtartott elõadások;
– doktori fokozattal egyenértékû tudományos tevékenység és habilitáció a neveléstudomány területén.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztására, munkaköri besorolására vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációs tevékenységét,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét, jövõbeni terveit,
– idegennyelv-tudására vonatkozó információkat.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– tudományos fokozatot tanúsító dokumentum hiteles másolatát,
– a publikációs jegyzéket,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– kitöltött személyi adatlapot,
– idegennyelv-tudást igazoló dokumentum hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A kinevezésre 2009. szeptember 1. napjától kerül sor, a bérezés a Kjt. szerint történik.
A pályázatokat 2008. november 30-ig kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola fõiskolai rektorának címezve (4401 Nyír-
egyháza, Sóstói út 31/B).
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
pályázatot hirdet a
TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN
egyetemi tanári kinevezésre

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata:
– elõadások tartása és gyakorlatok vezetése a Magyarország társadalomföldrajza, Magyarország turizmusföldrajza,
Az idegenforgalom földrajza, A világ turizmusföldrajza címû tantárgyakból,
– szakdolgozati témavezetés a szakterületéhez kapcsolódóan,
– záróvizsgák és felvételi vizsgák bizottsági elnöki feladatainak végzése,
– az intézet oktatásszervezõ, ismeretterjesztõ és egyéb munkájában aktív részvétel,
– a turizmus – mint oktatott diszciplína – nemzetközi szintû ismerete és ennek az oktatómunkában való alkalmazása,
– alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és az intézeti oktatók tudományos munkájának vezetésére,
szervezésére,
– a turizmus tudományterületének tudományos alaposságú mûvelése, hazai- és külföldi publikációk, magyar nyelvû
szakkönyvek vagy könyvrészletek, jegyzetek elkészítése,
– hazai és nemzetközi konferenciákon való rendszeres részvétel,
– idegen nyelven publikál, elõadást tart,
– felkészültség a tantárgycsoport összefogásához, továbbá új tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint
maga színvonalú elõadások tartásához.

A pályázóval szembeni követelmények:
– szakirányú egyetemi oklevél,
– doktori fokozat vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat, és habilitáció,
– legalább egy világnyelv elõadói ismerete,
– legalább 10 éves felsõoktatási gyakorlat,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló teljes munkaidejû vezetõ oktatói kinevezés,
– a mûvelt tudományterületen országosan és nemzetközi elismertséget bemutató publikációs tevékenység.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztására, munkaköri besorolására vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– publikációs tevékenységét,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– jövõbeni terveit,
– idegennyelv-tudására vonatkozó információkat.

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– az egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– a tudományos fokozatot tanúsító dokumentum hiteles másolatát,
– a publikációs jegyzéket,
– a részletes szakmai önéletrajzot,
– a kitöltött személyi adatlapot,
– az idegennyelv-tudást igazoló dokumentum hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A kinevezésre 2009. szeptember 1. napjától kerül sor, a bérezés a Kjt. szerint történik. A pályázatokat 2008. november
30-ig kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola fõiskolai rektorának címezve (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B).

Prof. dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

29. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3431



Zárás után érkezett pályázatok

Pályázati felhívás nevelési-oktatási intézmények állásaira

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

Vezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Gépészeti és Számítás-
technikai Szakközép-
iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Kazinczy u. 7.
Tel./fax: (66) 324-163

Gépészeti és Számítás-
technikai Szakközép-
iskola és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Trefort u. 2.
Kollégiumi intézmény-
egység-vezetõ

Fõiskolai szintû peda-
gógiai v.
Elõny: MS Office (fel-
használói szintû) isme-
rete, egyetemi v.,
közoktatás-vezetõi v.,
legalább 3 év kollégiu-
mi nevelõtanári tapasz-
talat.

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2014. aug. 1-jéig,
5 évre szól.
f.: Maczik Mihály igazgató
Tel.: (66) 324-163
Fekete Csilla iskolatitkár
Tel.: (66) 441-004
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1. 2. 3. 4.

Bérbaltavár Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9831 Bérbaltavár,
Arany János u. 17.

Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézmény
9831 Bérbaltavár,
Béke u. 5.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
óvodapedagógusi mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. okt. 1-jéig,
5 évre szól.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Polgármesteri Hivatal

Száraznád Nevelési-Ok-
tatási Központ Óvoda,
Általános Iskola, Szak-
iskola, Pedagógiai
Szakszolgálat és
Gyógypedagógiai
Szakmai Szolgáltató
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.
Tel./fax: (1) 418-2458

Pattogós Utcai
Általános Iskola
(sajátos nevelési igényû
tanulókat nevelõ-oktató
iskola)
Intézményegység-
vezetõ

Fõiskolai gyógypedagó-
gusi v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: ezen a területen
szerzett vezetõi gyakor-
lat, pedagógus-szak-
vizsga.

A megbízás 5 évre szól.
Juttatás: Kjt. és a XV. Kerületi
Önkormányzat mindenkori illet-
ménypótlék rendelete szerint.
A pályázatot gépelve, 3 példány-
ban kell benyújtani.
Pc.: Száraznád
Nevelési-Oktatási Központ
Óvoda, Általános Iskola, Szakis-
kola, Pedagógiai Szakszolgálat
és Gyógypedagógiai Szakmai
Szolgáltató
f.: Brazzorottó Jenõné
elnök-igazgató

Jászsági Többcélú
Társulás
5100 Jászberény,
Szabadság tér 16.
Tel./fax: (37) 500-606

Jászsági Családsegítõ
és Gyermekjóléti
Szolgálat
5100 Jászberény,
Ferencesek tere 3/a
Intézményvezetõ

Lényeges feladatok:
Jászberény Város, Jász-
apáti Város és Jász-
ladány Nagyközség
közigazgatási területén
található Szakmai Köz-
pontokban történõ
munkavégzés, illetve az
intézmény ellátási terü-
letét alkotó további
9 település közigazga-
tási területén található
telephely szakmai irá-
nyítása és ellenõrzése.

Felsõfokú szociális
alapvégzettség, pszi-
chológus vagy pszicho-
pedagógus, legalább
5 év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a szociális ellá-
tás területén végzett
munkakörben szerzett
szgy., szociális szak-
vizsga, felhasználói
szintû számítógépes
ismeretek.
Elõny: vezetõi tapaszta-
lat, szervezési tapaszta-
lat, családsegítés
és/vagy gyermekjóléti
szolgáltatás nyújtásában
szerzett gyakorlat, ön-
kormányzati társulással
kapcsolatos tapasztalat,
jászsági kötõdés, jász-
sági helyismeret, a szo-
ciális helyzet ismerete,
határozott fellépés,
rugalmasság, B kategó-
riás jogosítvány.

ÁEI: 2009. jan. 5.
A megbízás 5 évre szól, a szociá-
lis, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban törté-
nõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. ren-
delet rendelkezései alapján.
Pbhi: a pályázati felhívás Szociá-
lis Közlönyben történt
megjelenésétõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 60 napon
belül.
A pályázat elbírálása a meghall-
gatást követõen történik, melynek
eredményérõl a pályázó írásban
értesítést kap.
Kizárólag a pályázati feltételek-
nek alakilag megfelelõ pályázatot
benyújtó pályázók kerülnek meg-
hallgatásra.
A meghallgatás a Jászsági Több-
célú Társulás részére
kötelezettséget nem keletkeztet.
Juttatás: vp. mértéke a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi ágazat-
ban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. ren-
delet rendelkezései alapján kerül
megállapításra.
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A közalkalmazotti jogviszony
változó munkahelyen történõ
munkavégzésre jön létre.
A pályázathoz csatolni kell: fény-
képes szakmai ön.-t, az intéz-
mény vezetésére vonatkozó
vezetõi programot (maximum
5 A/4-es gépelt oldal), nyilatko-
zatot arról, hogy nem áll fenn a
pályázóval szemben a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. §-ának (8) bekezdé-
sében meghatározott kizáró ok,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 2 példányban, zárt
borítékban, „Jászsági Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
– Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel, személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
A pályázati eljárás eredményte-
lenné nyilvánításának jogát a
Jászsági Többcélú Társulás
fenntartja.
Pc., f.: Hajdú László elnök
Tel.: (57) 550-130
www.jaszsag.hu

Pedagógus

Dr. Szántó Imre Általá-
nos Iskola és Óvoda
8394 Alsópáhok,
Fõ u. 122.
Tel./fax: (83) 344-010,
06 (30) 569-8556

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v.

Pehi: 2008. nov. 30.

Budapest, XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
Erdei Óvodák
1213 Budapest,
Szúnyog u. 2–4.
Tel./fax: (1) 427-0705
E-mail: ovoda@erdeio-
voda.t-online.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú v.
Elõny: a komplex pre-
venciós programban
való jártasság, fejlesztõ-
pedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.

Károlyi István 12 Év-
folyamos Gimnázium
1041 Budapest,
Erzsébet u. 69.
Tel./fax: 369-2273,
369-3627
E-mail: info@kig.hu

Történelem–angol
szakos tanár
(határozott idõre, elõre-
láthatólag 3 év)

Egyetemi v. ÁEI: 2009. jan. 5.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.-t is.
f.: Tiszavölgyi Jánosné igazgató
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Ady Endre Utcai
Általános Iskola
1188 Budapest,
Ady Endre u. 46–50.
Tel./fax: 291-6336
E-mail: imreiady@free-
mail.hu

Testnevelés–bármely
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.
Elõny: gyógytestneve-
lés szakirányú v.

ÁEI: azonnal
A pályázatot elektronikus vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc.: Macsó Lenke igazgató

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

Matematika–fizika
szakos tanár

Informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v.

Göllesz Viktor Óvoda,
Általános Iskola, Elõ-
készítõ Szakiskola és
Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani
Intézmény
1164 Budapest,
Szabadföld út 7.

Gyógypedagógiai tanár
(értelmileg akadályo-
zott tanulók tagintéz-
ményében, határozott
idõre)

Gyógypedagógiai tanár
(határozott idõre)

Gyógypedagógiai tanár
(határozott idõre)

Gyógypedagógiai
asszisztens
(4 órás, határozatlan
idõre)

Gyógypedagógiai
asszisztens
(beszédfogyatékos ta-
nulók tagozatán, 4 órás,
határozott idõre)

Tanító
(beszédfogyatékos ta-
nulóknál, határozott
idõre)

Könyvtáros tanár
(félállás könyvtár + fél-
állás gyógypedagógiai
tanár, határozatlan
idõre)

Fõiskolai v., értelmileg
akadályozottak pedagó-
giája, vagy oligofrénpe-
dagógia szak.

Fõiskolai v., TANAK
vagy oligofrénpedagó-
gia szak.

Fõiskolai v., TANAK
vagy oligofrénpedagó-
gia vagy pszichopeda-
gógia szak.

ff. szakképesítés,
gyógypedagógiai
asszisztens.

Fõiskolai tanítói v.

Fõiskolai v., könyvtár,
gyógypedagógiai tanári
v.

ÁEI: azonnal
Pc.: Nagypál Sándorné
mb. igazgató
Tel./fax: 400-0503/5-ös mellék,
06 (20) 940-7959
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Logopédus (utazó
gyógypedagógus, hatá-
rozott idõre)

Utazó gyógypedagógus
(határozott idõre)

Fõiskolai logopédusi v.

Fõiskolai v., logopédia
és bármely gyógypeda-
gógiai tanári szak.

Brassai Sámuel Gimná-
zium és Mûszaki Szak-
középiskola
4029 Debrecen,
Víztorony u. 3.
Tel./fax: (52) 411-885

Közgazdaságtan–mate-
matika–bármely szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal
Pc.: Tirpák Zsolt igazgató

Péchy Mihály
Építõipari
Szakközépiskola
4024 Debrecen,
Varga u. 5.
Tel.: (52) 531-892

Építészmérnök,
mérnöktanár
(határozott idõre)

Testnevelés szakos
tanár
(határozott idõre)

Könyvtáros
(határozott idõre)

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.

Szakirányú egyetemi v.

Informatikus könyvtá-
ros egyetemi v.

ÁEI: 2008. dec. 1.
Pc.: Nagyné Pálinkás Anikó
igazgató

Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen,
Szombathi István u. 12.
Tel./fax: (52) 532-138

Testnevelõ tanár
(határozott idõre, 1 év)

Fõiskolai v., alap szintû
MS Office (irodai alkal-
mazások).
Elõny: gimnáziumi gya-
korlat, legalább 3–5 év
szakmai tapasztalat,
bármely más tanári sza-
kos egyetemi diploma,
gyógytestnevelés-képe-
sítés.

ÁEI: azonnal
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 270-II/2008.,
valamint a munkakör megneve-
zését: testnevelõ tanár.
Pc.: Tóth Árpád Gimnázium
f.: www.tagdebr.sulinet.hu

Darvas József Általános
Iskola és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat
6100 Kiskunfélegyháza,
Darvas tér 10.
Tel.: (76) 462-744
Fax: (76) 560-288

3 fõ logopédus-gyógy-
pedagógus

1 fõ gyógypedagógus

1 fõ ügyviteli alkalma-
zott

Elõny: gyógypedagó-
giai asszisztens vagy
szociális ügyintézõ v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
Pc.: Abonyi Henrik intézmény-
vezetõ-igazgató
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Vilcsek Gyula
Általános Iskola és Kis
Morgó Óvoda Közös
Igazgatású Közoktatási
Intézmény
2623 Kismaros,
Liget u. 37.
Tel.: (27) 383-329

Matematika–technika
szakos tanár

Angol szakos tanár
(határozott idõre, rész-
munkaidõs, heti 17 óra)

Fõiskolai szintû, mate-
matika–technika szakos
tanári v.

Fõiskolai szintû, angol
nyelvtanári v.

ÁEI: 2008. dec. 1.
Pbhi: 2008. nov. 20.
Pehi: 2008. nov. 28.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Az önéletrajzok áttekintése után
az intézmény a kiválasztott je-
lentkezõkkel személyes konzul-
tációt kezdeményez. Elutasító
döntést az intézmény nem indo-
kolja, továbbá fenntartja magá-
nak a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Pc.: Nyúli Edina igazgató

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

Napközis nevelõ Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pc.: Kármánné Deák Ágnes
igazgató

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

Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és
Gimnázium
4400 Nyíregyháza,
Ungvár stny. 12.

Angol–bármely szakos
tanár
(határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal
Pehi: a pályázat benyújtásának
határidejétõl számított 3 napon
belül.
Pc.: Nyíregyházi Fõiskola igaz-
gatója

Nógrád Megyei Egysé-
ges Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
és Gyermekotthon
3060 Pásztó,
Fõ út 138.
Tel.: (32) 460-699

Balassagyarmati
Általános Iskola
2660 Balassagyarmat,
Patvarci út 2.

Napközis foglalkozást
tartó pedagógus
(határozott idõre)

Pedagógus v.
Elõny: gyógypedagó-
giai tanári v.

ÁEI: az elbírálást követõen
azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 10 napon
belül.
f.: Koós Istvánné igazgató
Tel.: (32) 460-642
Nagy Gabriella
igazgatóhelyettes
Tel.: (32) 460-345

Deák Ferenc
Gimnázium
6723 Szeged,
József A. sgt. 118–120.
Tel.: (62) 620-180
Fax: (62) 620-186

Angol–bármely szakos
tanár
(határozott idõre)

Egyetemi v., 1–3 év
szgy.
Elõny: angol–történe-
lem szakos egyetemi v.,
angol–biológia szakos
egyetemi v.

ÁEI: 2009. jan. 5.
Pehi: 2008. nov. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.-t is.
Pc.: Kis Gábor igazgató
f.: Miklós Istvánné gazdasági
ügyintézõ
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Szegedi Kistérségi
Többcélú Társulás
Közoktatási Intézménye
6723 Szeged,
Csongor tér 1.
Tel.: (62) 547-062
Fax: (62) 547-063

Szabadidõ-szervezõ
(teljes munkaidõs, hatá-
rozott idõre)

Munkavégzés helye
változó (kistérség terü-
letén).

Felsõfokú pedagógus v. ÁEI: 2008. dec. 1.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
Pehi: 2008. nov. 21.
Pc.: dr. Gera Tibor fõigazgató
6723 Szeged,
Csongor tér 1.
f.: Kecse-Nagyné Bánszki
Zsuzsanna tagintézmény-vezetõ
6771 Szeged,
Szerb u. 15.
Tel.: 06 (30) 639-0466

Fellner Jakab Általános
Iskola, Szakközépiskola
és Szakiskola
2800 Tatabánya II.,
Sárberek
Tel.: (34) 514-610
Fax: (34) 331-715

Német szakos tanár

Fejlesztõ foglalkozás,
sajátos igényû
(dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia, magatartás-
zavar) tanulók részére
tanár

Szakirányú fõiskolai v.

Pszichopedagógus fõ-
iskolai vagy egyetemi
v.

ÁEI: azonnal.
Pc.: Pallos János igazgató

Sztárai Mihály
Gimnázium
7130 Tolna,
Bajcsy-Zs. u. 73.
Tel./fax: (74) 440-571

Angol szakos tanár Egyetemi v. ÁEI: 2008. dec. 1.
Pehi: 2008. nov. 25.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc.: Novothné Bán Erzsébet
igazgató

Bozzay Pál Általános
Iskola
8251 Zánka,
Iskola u. 6.
Tel.: (87) 468-035
Fax: (87) 568-103
E-mail: bozzay@zan-
ka.hu

Könyvtáros
(határozott idõre,
szülési szabadságon
lévõ kolléga helyettesí-
tésére)

Szakirányú közép- vagy
felsõfokú v., számítógé-
pes ismeretek: „Szirén”
könyvtári szoftver fel-
használói szintû alkal-
mazása.
Elõny: helyben lakás.

ÁEI: azonnal.

Bélyegzõ érvénytelenítése

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának állami címeres körbélyegzõje
2008. szeptemberében eltûnt, ezért a Magyar Köztársaság címerével ellátott „Pécsi Tudományegyetem Általános Orvos-
tudományi Kar Hallgatói Önkormányzat” körbélyegzõ használatát 2008. szeptember 16. napjával letiltom.

Gáti Imre s. k.,
fõtitkár
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Helyesbítés

Az Oktatási Közlöny ez évi 27. számának 3062. oldalán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyûlése által meghir-
detett pályázati felhívás szövege hiányosan jelent meg, ezért az alábbiakban ismételten közzétesszük. A pályázat benyúj-
tásának határideje (Pbhi) a jelen helyesbítés megjelenésétõl számított 30 nap!
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Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye Közgyûlése
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.

Megyei Pedagógiai, Köz-
mûvelõdési és Képzési In-
tézet
Nyíregyháza-Sóstófürdõ,
Tölgyes u. 68.
igazgató

A vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
megbízásának idejére ki-
dolgozza a Megyei Peda-
gógiai, Közmûvelõdési és
Képzési Intézet (további-
akban: Intézet) mûködésé-
nek, fejlesztésének
programját, elkészíti az
éves munkaterveket,
gondoskodik az Intézet
költségvetésének elkészí-
tésérõl, végrehajtásáról,
biztosítja az intézményi
vagyonvédelmet,
kialakítja az intézmények
szervezetét, gazdálkodá-
sát, ügyviteli rendjét,
munkáltatói jogköröket
gyakorol az Intézet dolgo-
zóival kapcsolatosan

Egyetemi szintû v. és
szakképzettség,
Legalább tíz év szgy.
Elõny: pedagógus szak-
vizsga, vagy ezzel
egyenértékû közokta-
tás-vezetõi szakképesí-
tés,
élõ idegennyelv-ismeret

ÁEI: 2009. jan. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig
öt év hét hónapra szól
Pbhi: jelen helyesbítés
megjelenésétõl számít
Pehi: 2008. dec. 31.
Juttatás: bérezés a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló,
módosított 1992. évi
XXXIII. törvény alapján,
jogviszonytól függõen
megegyezés szerint.
A pályázathoz mellékelni
kell: személyes adatokat is
tartalmazó részletes szak-
mai ön., vpr., valamint
annak egyoldalas összefog-
lalását, végzettséget
tanúsító eredeti oklevelet,
okleveleket vagy annak, ill.
azoknak közjegyzõ által hi-
telesített másolatát,
korábbi jogviszony(ok)ra
vonatkozó igazolás(ok) má-
solatát (másolatai),
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz, nyilatkozatot, mely-
ben a pályázatának és ab-
ban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggõ kezelésé-
hez hozzájárul/nem járul
hozzá, nyilatkozatot arról,
hogy hozzájárul pályázatá-
nak a megyei közgyûlés és
illetékes szakbizottságai ál-
tal nyilvános ülésen történõ
tárgyalásához/zárt ülésen
történõ tárgyalását kéri.
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A pályázatot postai úton,
ajánlott küldeményként,
egy eredeti és két másolati
példányban „Pályázat peda-
gógiai intézet igazgatói ál-
láshely betöltésére”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Fõjegyzõ
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
A megyei közgyûlés fenn-
tartja azt a jogát, hogy a pá-
lyázati kiírásnak
teljeskörûen megfelelõ pá-
lyázat hiányában a pályáza-
tot eredménytelennek
nyilvánítsa
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Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz-
lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
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