
KÖZLEMÉNYEK

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
pályázatot hirdet a
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR,
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
dékáni megbízatása ellátására

A megbízandó dékán – mint önállóan gazdálkodó szervezeti egység vezetõje – feladata a kar vezetése a Budapesti Mû-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: az egyetem) szervezeti felépítés és mûködési rendjében, illetve a
kar szervezeti és mûködési szabályzatában foglalt feladatai ellátásában.

E feladatok közül különösen:
– a rektor által átruházott hatáskörben és a rektor által meghatározott körben az egyetem, valamint a kar képviselete,

továbbá a rektor, mint stratégiai vezetõ interperszonális és információs, valamint döntési szerepeinek segítése ál-
talában,

– kari ügyekben kötelezettségvállalási és a kar rendelkezésére álló pénzügyi keretek tekintetében az utalványozási
jogkör gyakorlása az egyetem gazdálkodási szabályzata szerint,

– a kari humánpolitikai munka irányítása, a karon foglalkoztatottak felett munkáltatói jogok gyakorlása, kari kitün-
tetés adományozása az egyetem humánpolitikai szabályzata szerint,

– a kari szervezeti egységek irányítása és ellenõrzése, a kari tanács üléseinek elõkészítése és az ott hozott határoza-
tok végrehajtása, a jogszabályokban, az egyetemi szabályzatokban és más egyetemi szabályozásokban megállapí-
tott egyéb feladatok ellátása, hatáskör gyakorlása.
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A megbízás feltétele: a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel – határozatlan idejû, teljes munkaidõs
egyetemi tanári, illetve egyetemi docensi munkakörre szóló kinevezés alapján – fennálló közalkalmazotti jogviszony.
A dékáni megbízásra és javadalmazásra – mint magasabb vezetõi megbízásra – a jogszabályok közül a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, e törvények végrehaj-
tásáról rendelkezõ 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet megfelelõ rendelkezései, valamint az egyetem szervezeti felépítés
és mûködési rendje és humánpolitikai szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az egyetem mindenkori belsõ szabá-
lyozásai az irányadóak.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, annak is-
mertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét.
A pályázó ismertesse pályázatában a dékáni feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit. Ezen belül különösen, hogy a magasabb vezetõi megbízás ideje alatt a vezetésével mûködõ divízió pénzügyi
eredményének növelését hogyan tervezi elérni.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a részletes vezetõi önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, egyéb ismereteket tanúsító okiratok – munkáltató által – hitelesített másolatát,
– minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és

az egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületeken kívül – az egyetemi intranet útján – az egyetem polgárai
harmadik személyként megismerhetik, valamint összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszünteté-
sérõl, a pályázat elnyerése esetén.

A pályázatokat az illetékes kari tanács és a rektori tanács véleményezi, illetve a kari tanács dönt a pályázatok rangsorolá-
sáról. A rektor – a kari tanács és a rektori tanács véleményének mérlegelésével – dönt a dékáni megbízás kiadásáról.
A megbízásokra 2008. augusztus 1-jei hatállyal kerül sor, amelyek a pályázónak az egyetemmel – határozatlan idejû, tel-
jes munkaidõs egyetemi tanári, illetve egyetemi docensi munkakörre szóló kinevezés alapján – fennálló közalkalmazotti
jogviszonya mellett határozott idõre, legalább három és legfeljebb négy évre szól.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. május 31.
A pályázatokat a közzétételtõl számított 30 napon belül a rekikt@rektori.bme.hu e-mail címre, továbbá 1 eredeti és 1 má-
solati példányban kell benyújtani a következõ címre: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Tit-
kárság, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., Központi épület I. emelet 4.

Gazdasági és mûszaki fõigazgatói megbízatása ellátására

A megbízandó gazdasági és mûszaki fõigazgató – mint az egyetem gazdasági és mûszaki igazgatósága vezetõjének, és
jogszabályokban meghatározott kérdésekben a rektor helyettesének feladata különösen:
1. A gazdasági és mûszaki fõigazgatóság munkájának irányítása.
– A BME rendszerfenntartó és rendszerüzemeltetõ szolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiájának kialakítása és fejlesztése:

– a stratégia megalapozását és kimunkálását segítõ tevékenységek rendszerfenntartó és rendszerüzemeltetõ szolgál-
tatásokat érintõ részeinek felügyelete,

– a szükséges módosítások beépíttetése a rendszerfenntartó és rendszerüzemeltetõ szolgáltatásokat leíró tevékenysé-
gek szabályzataiba, így különösen a gazdálkodási szabályzatba, valamint a BME költségvetésébe,

– a gazdasági és mûszaki stratégiai akcióprogramok (befektetési, beruházási, gazdálkodás-módszertani programok)
törvényességi (a dokumentumok jogszabályokban, elõírásokban, szabályzatokban foglaltakat teljesítõ) felügyele-
te, ennek keretében különösen a szenátusi elõterjesztések megfelelõségi vizsgálatának megszervezése.

– A rendszerfenntartó és rendszerüzemeltetõ szolgáltatások területén az igazgatási és szolgáltatási munka felügyele-
te, ezen belül különösen
– a költségvetési tervezés,
– az elõirányzat-felhasználás,
– az egyetem hatáskörébe tartozó elõirányzat-módosítás,
– az üzemeltetés,
– fenntartás,
– mûködtetés,
– beruházás,
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– a vagyon használata, hasznosítása,
– a munkaügyi és illetmény-számfejtési ügyintézés,
– a készpénzkezelés,
– a könyvvezetés és
– a beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettség,
– az adatszolgáltatás,
– a befektetések, valamint
– a kollégiumokkal kapcsolatos feladatok vonatkozásában.

– A szenátus – rendszerfenntartó és rendszerüzemeltetõ szolgáltatásokat érintõ – stratégiai döntései, valamint a Gazda-
sági Tanács e területet érintõ határozatai végrehajtásának figyelemmel kísérése és ellenõriztetése. A szenátusi dönté-
sek végrehajtását – szükség szerint – az egyetemi irányítás egyéb eszközeinek kibocsátásával (tájékoztató, körlevél
stb.) segíti.

2. A rektor, mint stratégiai vezetõ interperszonális és információs, valamint döntési szerepeinek segítése általában, és
– átruházott hatáskörben – elsõsorban a rendszerfenntartó és rendszerüzemeltetõ szolgáltatásokat érintõ ügyekben a rek-
tor helyettesítése, az e szerepekhez tartozó vezetõi funkciók gyakorlása. E feladatkörében különösen:

– képviseli a rektort a Magyar Rektori Konferencia, valamint a felsõoktatás más szervezetei – rendszerfenntartó és
rendszerüzemeltetõ szolgáltatásokkal foglalkozó – szakmai bizottságaiban, az ilyen kérdésekkel foglalkozó egye-
temi szintû testületekben,

– kapcsolatot tart a rendszerfenntartó és rendszerüzemeltetõ szolgáltatások szempontjából kiemelten fontos egyete-
mi szervezetek, testületek vezetõivel, így különösen a Gazdasági Bizottság elnökével, a gazdasági ügyekben ille-
tékes dékánhelyettesekkel, valamint a hallgatói önkormányzat elnökével,

– hivatalból tagja a Gazdasági Tanácsnak,
– munkáltatói jogokat gyakorol a gazdasági és mûszaki fõigazgatóság foglalkoztatottai tekintetében,
– ellátja a gyermekintézmények fenntartói irányítását,
– ellátja a rendszerfenntartó és rendszerellátó szolgáltatásokkal összefüggõ ügyekben a különbözõ hatóságok elõtt

az egyetem képviseletét,
– hetente tájékoztatja a rektort a gazdasági és mûszaki területek stratégiát érintõ eseményeirõl, az átruházott hatás-

körben tett intézkedésekrõl,
– az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek gazdasági-mûszaki tevékenységeihez iránymutatást ad, ellenõrzi azt,
– tanácsot ad a rektor gazdasági-mûszaki területet érintõ döntéseihez.

3. A szenátus által számára külön meghatározott feladatok ellátása
– tanévente – figyelemmel az egyes pont harmadik francia bekezdésében foglaltakra – külön is felülvizsgáltatja a

gazdasági és mûszaki fõigazgató felelõsségi körével hozott egyedi szenátusi határozatok megvalósulását, a tartal-
mi értékelést követõen elõkészítteti a szükséges deregulációs és egyéb intézkedéseket,

– a BME szervezeti felépítési és mûködési rend 22. § (7)–(8) bekezdései szerint válaszol a hozzá intézett kérdésekre.

A pályázónak mesterfokozat mellett szakirányú – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 18. §-ának (4) bekezdésében, valamint az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet mellékletének B) pontjában
foglalt – szakképzettséggel is rendelkeznie kell.
A fõigazgatói megbízásra és javadalmazásra – mint magasabb vezetõi megbízásra – a jogszabályok közül a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, e törvények
végrehajtásáról rendelkezõ 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet megfelelõ rendelkezései, valamint az egyetem szervezeti
felépítés és mûködési rendje és humánpolitikai szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az egyetem mindenkori bel-
sõ szabályozásai az irányadóak.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, annak is-
mertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét.
A pályázó ismertesse pályázatában a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit. Ezen belül különösen, hogy a magasabb vezetõi megbízás ideje alatt a vezetésével mûködõ önállóan gazdálko-
dó szervezeti egységet hogyan kívánja költségeinek csökkentésére ösztönözni, illetve hogyan kíván részt venni a Mû-
egyetem rendszerfenntartó és rendszerüzemeltetõ szolgáltatásokkal kapcsolatos stratégiájának kialakításában és fejlesz-
tésében, továbbá a rektor, mint stratégiai vezetõ interperszonális és információs, valamint döntési szerepeinek
segítésében.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a részletes vezetõi önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, ismereteket tanúsító okiratok – az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban

nem álló pályázó esetén közjegyzõ által, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló pályázó esetén a mun-
káltató által – hitelesített másolatát,

– minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi ha-

tósági erkölcsi bizonyítványt, továbbá
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az

egyetem humánpolitikai szabályzata szerint erre jogosult testületen kívül – az egyetemi intranet útján – az egyetem
polgárai harmadik személyként megismerhetik, valamint összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve meg-
szüntetésérõl, a pályázat elnyerése esetén.

A pályázatokat az egyetem szenátusa véleményezi, illetve dönt a rangsorolásról.
A fõigazgatót – a rektor javaslatára – az oktatási és kulturális miniszter bízza meg.
A megbízásra 2008. augusztus 1-jei hatállyal kerül sor, amely a pályázónak az egyetemmel fennálló, illetve – az egye-
temmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén – jelen pályázati felhívás alapján a magasabb vezetõi
megbízással egyidejûleg – határozatlan idejû, ügyvivõ szakértõi munkakörre szóló kinevezés alapján – létesített közal-
kalmazotti jogviszonya mellett határozott idõre, legalább három és legfeljebb öt évre szól.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 15.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. július 31.
A pályázatokat a rekikt@rektori.bme.hu e-mail címre, továbbá a közvetkezõ címre kell benyújtani egy példányban: Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Titkárság, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., Központi épü-
let I. emelet 4.

Rektorhelyettesi
és fõtitkári megbízatások ellátására

A megbízandó rektorhelyettes(ek) és fõtitkár feladata a rektor munkájának segítése a hatályos jogszabályok, valamint a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: a BME, illetve az egyetem) szervezeti felépítés és
mûködési rendje (SzFMR) alapján az egyetem irányításával összefüggõ feladatok ellátásában, így közremûködés külö-
nösen az alábbi rektori feladatokban:
1. A BME stratégiájának kialakítása és fejlesztése:

– a BME SzFMR 56. § (1) bekezdés szerint a stratégia megalapozását és kimunkálását segítõ felmérések elemzésé-
nek felügyelete,

– a BME stratégiai célkitûzéseihez és fenntartói megállapodásához kapcsolódó mutatószámok készíttetésének és a
mutatószámokon alapuló mérés bevezetésének, valamint az egyetemi szervezetirányítási rendszerhez való kap-
csolódás felügyelete, ennek keretében az egyetem minõségügyi keretrendszere kidolgoztatásának és bevezetteté-
sének felügyelete,

– a jogszabályok és a mutatószámok változásából, továbbá a felmérésekbõl leszûrhetõ következtetések miatt szük-
séges módosítások beépíttetésének felügyelete a stratégiát befolyásoló tevékenységek szabályzataiba,

– az intézményfejlesztési terv, a foglalkoztatási terv, a kutatási-fejlesztési és innovációs terv, az esélyegyenlõségi
terv karbantartása és a tervek fejlesztésének, valamint végrehajtása ellenõrzésének felügyelete,

– a stratégiai akcióprogramok (éves költségvetések és beszámolók, szervezetfejlesztési és emberierõforrás-mene-
dzselési és minõségügyi programok, képzési-kutatási programok, minõségfejlesztési terv stb.) törvényességi
(a dokumentumok jogszabályokban, elõírásokban, szabályzatokban foglaltakat teljesítõ) felügyelete, ennek kere-
tében különösen a szenátusi elõterjesztések megfelelõségi vizsgálata megszervezésének felügyelete,

– a BME SzFMR szerint önállóan gazdálkodó szervezeti egységek igazgatási és szolgáltatási munkájának irányítá-
sa, felügyelete, ezen belül különösen az alábbi ügyekben:
i) az eredményes, hatékony és törvényes mûködés biztosítása,
ii) az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítása,
iii) az egyetem vagyonkezelésébe, használatába adott, illetve tulajdonában lévõ vagyon rendeltetésszerû igénybe-
vétele,
iv) az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátása,
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v) a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítése,
vi) a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellenõrzés megszervezése és haté-
kony mûködtetése,
vii) az egyetemen mûködõ testületek munkájához szükséges feltételek megteremtése, a szenátus jogkörébe tartozó
ügyek elõkészítése, a hozott döntések végrehajtása,
viii) az egyetem kiadói és terjesztõi jogkörének gyakorlása,
ix) az egyetem szabályzatainak hozzáférhetõvé tétele, azok betartásának ellenõrzése,
x) jogszabályban megjelölt és az általa átruházott rektori, egyetemi feladatok teljesítése,

– a szenátus, valamint a gazdasági tanács, a rektori tanács határozatai elõkészítésének és végrehajtásának figyelem-
mel kísérése és ellenõriztetése.

2. A rektor, mint stratégiai vezetõ interperszonális és információs, valamint döntési szerepeihez tartozó vezetõi funkciók
gyakorlása. Részletesen:

– az egyetem a Magyar Rektori Konferencia, valamint a felsõoktatás más testületeiben, bizottságaiban, továbbá a
fenntartó és más külsõ szervezetek elõtti képviselete,

– az egyetem képviselete a szenátusban és a gazdasági tanácsban,
– kapcsolattartás a stratégiai ügyek szempontjából kiemelten fontos egyetemi szervezetek, testületek vezetõivel, így

különösen a gazdasági tanács tagjaival, valamint a hallgatói önkormányzat elnökével,
– munkáltatói jogok gyakorlása az önállóan gazdálkodó szervezeti egységek vezetõi felett,
– a humánpolitikai szabályzat szerinti címek és kitüntetések adományozása,
– kötelezettségvállalási, illetve utalványozási jogkör gyakorlása,
– a szenátus tájékoztatása határozatainak végrehajtásáról, beszámolás a szenátus által rektorra ruházott hatáskörben

hozott, illetve valamennyi más jelentõs intézkedésrõl, valamint az olyan intézkedéseinek indokairól, amelyekben
a rektor a szenátus javaslatáról vagy véleményétõl eltért,

– a szenátus döntéseinek kivételével minden olyan egyetemi döntés, határozat, intézkedés megsemmisítése, amely
jogszabályt vagy – a BME SzFMR-ében rögzített – egyetemi irányítás és vezetés jogi eszközét sérti,

– döntés a jogszabályokban az egyetem vagy a rektor hatáskörébe utalt – a BME SzFMR szerinti egyetemi irányítás
és vezetés jogi eszközeiben át nem ruházott – ügyekben,

– a BME SzFMR-ben foglalt és – szükség szerint – más tárgykörökben rektori utasítások elõkészíttetése.

A szenátus által számára külön meghatározott feladatok ellátása
– tanévente – figyelemmel az egyes pont negyedik francia bekezdésében foglaltakra – a rektor felelõsségi körével

hozott egyedi szenátusi határozatok megvalósulásának megvizsgáltatása, a tartalmi értékelést követõen a szüksé-
ges deregulációs és egyéb intézkedések elõkészíttetése,

– a BME SzFMR 22. § (7)–(8) bekezdései szerint válaszadás a hozzá intézett kérdésekre,
– a szenátus külön döntése alapján a fenntartói intézkedéssel szemben bírósági eljárás kezdeményezése.

A pályázóknak egyetemi szintû végzettséggel és szakképzettséggel kell rendelkezniük.

A rektorhelyettesi és fõtitkári megbízásra és javadalmazásra – mint magasabb vezetõi megbízásra – a jogszabályok közül
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény,
e törvények végrehajtásáról rendelkezõ 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet megfelelõ rendelkezései, valamint az egyetem
szervezeti és felépítés és mûködési rendje és humánpolitikai szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az egyetem
mindenkori egyéb belsõ szabályozásai az irányadóak.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, idegen-
nyelv-tudását, annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermett-
ségét.
A pályázó ismertesse pályázatában a rektor munkáját segítõ magasabb vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok
megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. Ezen belül különösen, hogy milyen módon segíti a rektort, mint stratégiai ve-
zetõt interperszonális és információs, valamint döntési szerepeinek ellátásában, illetve hogyan és milyen területeken kí-
ván részt venni a Mûegyetem stratégiájának kialakításában és fejlesztésében.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– a részletes vezetõi önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, ismereteket tanúsító okiratok – az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem

álló pályázó esetén közjegyzõ által, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló pályázó esetén a munkáltató
által – hitelesített másolatát,

– minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi ható-

sági erkölcsi bizonyítványt, továbbá
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az

egyetem humánpolitikai szabályzata szerint erre jogosult testületen kívül – az egyetemi intranet útján – az egyetem
polgárai harmadik személyként megismerhetik, valamint összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszün-
tetésérõl, a pályázat elnyerése esetén.

A pályázatokat az egyetem szenátusa véleményezi, illetve dönt a rangsorolásról. A rektor – a szenátus véleményének
mérlegelésével – dönt a vezetõi megbízás kiadásáról.
A megbízásokra 2008. augusztus 1-jei hatállyal kerül sor, amelyek a pályázónak az egyetemmel fennálló, illetve jelen
pályázati felhívás alapján – az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén – a magasabb veze-
tõi megbízással egyidejûleg – határozatlan idejû, ügyvivõ szakértõi munkakörre szóló kinevezés alapján – létesített köz-
alkalmazotti jogviszonya mellett határozott idõre, legalább három és legfeljebb öt évre szól.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 15.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. július 31.
A pályázatokat a rekikt@rektori.bme.hu e-mail címre, továbbá a következõ címre kell benyújtani egy példányban: Bu-
dapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Titkárság, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., Központi épü-
let I. emelet 4.

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

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
MATEMATIKA INTÉZET
Differenciálegyenletek Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A tanszékvezetõ feladatai:
– matematika oktatása a mûszaki BSc-, MSc- és Phd-képzésben, együttmûködés a BME mûszaki oktató- és kutatómûhe-
lyeivel,
– az operációkutatás (szélesen értelmezett) körébe tartozó stúdiumok kidolgozása, karbantartása és oktatása a Termé-
szettudományi Kar matematikus és fizikus, valamint a Gazdaság- és Természettudományi Kar közgazdász és mûszaki
menedzser BSc-, MSc- és PhD-képzéseiben,
– a tanszék differenciálegyenletek témakörébe tartozó tárgyai oktatásának szervezése, irányítása és szakmai felügyelete,
– a nemzetközi élvonalba sorolható kutatások végzése, eredmények nemzetközi fórumokon (folyóiratokban és konfe-
renciákon) való rendszeres publikálása, tudományos-kutatói utánpótlás nevelése,
– rendszeres és sikeres pályázói tevékenység hazai és nemzetközi szinten,
– a szervezeti egység oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása.

A pályázónak jelentõs egyetemi oktatói tapasztalattal kell rendelkeznie. Ugyanakkor rangos nemzetközi fórumokon
rendszeresen publikáló, komoly nemzetközi elismertségnek örvendõ, tekintélyes kutatónak kell lennie, aki alkalmas
arra, hogy a tanszék kutatói profilját meghatározza.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
Az oktatási szervezeti egység vezetõi beosztás ellátásával történõ megbízásokra a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 96. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény
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23. és 41. §-a, valamint a BME szervezeti és mûködési szabályzata és az annak mellékletét képezõ humánpolitikai sza-
bályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Az oktatási szervezeti egység vezetõt – az egység oktatói-kutatói értekezletének véleménye, valamint a kar tanácsának
javaslata alapján – a kar dékánja bízza meg.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. június 15.
A megbízásokra 2008. július 1-jei hatállyal kerül sor, amely a pályázóknak a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel létesített határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonya mellett határozott idõre – három-öt évre – szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, tudomá-
nyos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, illetõleg oktatási, kutatási-tudományos vagy mûvészeti
munkáját, valamint vezetõi tevékenységét összefoglaló tájékoztatót, hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai
szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos életben való részvételét.
A pályázó ismertesse pályázatában a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi szintû végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles
másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– külsõ pályázónál érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokkal kapcsolatban a kar dékánja ad részletes információt.
A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban a kar déká-
ni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar
Dékáni Hivatala, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., K épület I. emelet 56.

FIZIKAI INTÉZET
Fizika Tanszékére
két teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

1. álláshely
A kinevezendõ egyetemi docens feladata: vezetõ oktatói feladatok ellátása a fizikus képzés mindhárom szintjén (BSc,
MSc és PhD). Tantárgyak kidolgozása, oktatása és folyamatos fejlesztése a modern szilárdtestfizika témaköreibõl. Fizi-
ka laboratóriumi gyakorlatok vezetése és folyamatos fejlesztése. Részvétel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar fizi-
ka tárgyainak oktatásában. TDK, diplomamunka és PhD-témavezetés. Hazai és nemzetközi kutatási projektek koordiná-
lása. Nanofizikai kutatólaboratórium kialakítása és fejlesztése, a kutatási programok irányítása.

A pályázónak rendelkeznie kell:
– többéves gyakorlattal a modern fizika oktatása területén,
– kiemelkedõ publikációs tevékenységgel,
– nemzetközi szinten elismert kutatási eredményekkel,
– magas szintû elõadókészséggel magyar és angol nyelven.

Elõnyt jelent a neves külföldi kutatócsoportokkal kialakított szakmai együttmûködés.

2. álláshely
A kinevezendõ egyetemi docens feladata: vezetõ oktatói feladatok ellátása a fizikus képzés mindhárom szintjén (BSc,
MSc és PhD). Tantárgyak kidolgozása, oktatása és folyamatos fejlesztése a modern szilárdtestfizika témaköreibõl. Fizi-
ka laboratóriumi gyakorlatok vezetése és folyamatos fejlesztése. Részvétel a Villamosmérnöki és Informatikai Kar fizi-
ka tárgyainak oktatásában. TDK, diplomamunka és PhD-témavezetés. Hazai és nemzetközi kutatási projektek koordiná-
lása. Mágneses optikai kutatólaboratórium kialakítása és fejlesztése, a kutatási programok irányítása.
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A pályázónak rendelkeznie kell:
– többéves gyakorlattal a modern fizika oktatása területén,
– kiemelkedõ publikációs tevékenységgel,
– nemzetközi szinten elismert kutatási eredményekkel,
– magas szintû elõadókészséggel magyar és angol nyelven.

Elõnyt jelent a neves külföldi kutatócsoportokkal kialakított szakmai együttmûködés.

MATEMATIKA INTÉZET
Algebra Tanszékére
egy teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ docens feladata: algebrai, algebrai geometriai jellegû tárgyak kidolgozása, a tárgyak oktatása. MSc- és
PhD-hallgatók szakmai vezetése ezen a területen, különös tekintettel az alkalmazói kultúra kialakítására. Sikeres részvé-
tel szakmai pályázatokon. Nemzetközi szintû kutatási és publikációs tevékenység.
A pályázónak rendelkeznie kell: PhD fokozattal, amelyet az algebrai geometria tárgykörében szerzett, továbbá eredmé-
nyes kutatói tevékenységgel a témában. A matematikusi mellett a mérnöki diploma elõnyt jelent.

Analízis Tanszékére
egy teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a tanszék által oktatott, numerikus módszereket bemutató tárgyak gondozása,
fejlesztése, a tanszéken egy numerikus analízis munkacsoport létrehozása és vezetése, a mérnökkarok MSc-képzéseibe
illeszkedõ numerikus tárgyak kidolgozása és oktatása, részvétel a tanszék egyéb oktatási, kutatási feladataiban, aktív pá-
lyázói tevékenység, PhD-témavezetés.
A pályázónak rendelkeznie kell: nemzetközi szintû elismertséggel a numerikus analízis területén, amely dokumentálható
a publikációs és idézettségi adatokkal. További elvárás a többéves oktatási tapasztalat. A pályázat elbírálásánál elõnyt
jelent valamely rangos külföldi szakmai központban végzett eredményes kutatómunka a numerikus matematika
területén.

Differenciálegyenletek Tanszékére
egy teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: egyetemi elõadások, gyakorlatok tartása a BSc-képzés analízis és valószínû-
ségszámítás jellegû tárgyaiból. Tárgyfejlesztés és oktatás az MSc- és a PhD-képzésben, különös tekintettel a matemati-
kára és a fizika MSc-szakon, valamint a dinamikai rendszerek elméletének oktatására a matematikus és az alkalmazott
matematikus MSc-képzésben. Nemzetközi szintû kutatás az ergodelmélet és a dinamikai rendszerek területén, ehhez
kapcsolódóan részvétel pályázatokban, TDK, diplomamunka és PhD-témavezetés.
A pályázónak rendelkeznie kell: a felsõoktatási törvényben, a MAB ide vonatkozó követelményrendszerében, valamint a
BME Humánpolitikai Szabályzatában foglaltakon túl oktatási gyakorlattal a tanítandó tárgyakhoz kapcsolódóan, továb-
bá nemzetközileg elismert, aktív kutatói teljesítménnyel az ergodelmélet és dinamikai rendszerek területén.

Sztochasztika Tanszékére
egy teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
1. A tanszék által oktatott, sztochasztikus matematikát bemutató tárgyak kidolgozása, gondozása, oktatása a TTK-s és a
mûszaki képzésben, BSc-, MSc- és PhD-szinten egyaránt.
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2. Önálló élvonalbeli kutatások végzése a sztochasztikus kölcsönható rendszerek területén. Kutatási eredmények színvo-
nalas nemzetközi fórumokon (folyóiratokban, konferenciákon stb.) való rendszeres publikálása.
3. Tudományos kutatói utánpótlás nevelése, eredményes TDK, diploma- és PhD-dolgozatok témavezetése. Hosszabb tá-
von kutatói munkacsoport létrehozása és vezetése.
4. Rendszeres és sikeres pályázói tevékenység.
5. Részvétel a tanszék egyéb oktatási, kutatási és adminisztratív feladatainak ellátásában.

A pályázónak rendelkeznie kell: nemzetközi szintû elismertséggel a sztochasztikus matematika területén, amely doku-
mentálható a publikációs és életrajzi adatokkal. További elvárás a többéves oktatási tapasztalat. A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent vezetõ külföldi egyetemen szerzett többéves oktatói és/vagy kutatói tapasztalat.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
Az egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 87. §
(3) bekezdése tartalmazza.
Ennek értelmében az egyetemi docensi kinevezés feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, és alkalmas
legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére,
valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson, továbbá rendelkezzék megfelelõ, az oktatásban szerzett szakmai ta-
pasztalattal.
A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem humánpolitikai sza-
bályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
Az egyetemi docensi kinevezésekre az egyetem humánpolitikai szabályzatában foglalt eljárás alapján 2008. július 1-jei
hatállyal kerül sor.
A pályázatok elbírálási határideje: 2008. május 31.
A pályázati felhívásban szereplõ valamennyi állás betöltése során határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony létesül.
Az egyetemi docensi pályázatra jelentkezõ személy pályázatában hitelt érdemlõen mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi
docensi kinevezéshez elõírt – fent részletezett – feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó
– munkahelyének megnevezését, beosztását,
– tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait,
– az egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit, oktató-ne-
velõ és tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi szintû végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat(ok) hite-
lesített másolatát,
– a tudományos munkák jegyzékét,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– három, a pályázó szakterületén dolgozó nemzetközileg elismert szakember megnevezését és elérhetõségét, akiket a dé-
kán felkérhet a pályázó tudományos munkájának referálására (a megnevezettek közül legalább egy külföldi kell hogy le-
gyen, és legfeljebb egyikük állhat közalkalmazotti jogviszonyban a BME-vel),
– egy húszperces szakmai elõadás címét és rövid kivonatát, amelyet a pályázat véleményezési eljárása során az illetékes
bizottság tagjai elõtt kell megtartani.

A pályázatot a közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 8 másolati példányban a kar dékáni hi-
vatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar
Dékáni Hivatala, 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., K épület I. emelet 56.

Dr. Moson Péter s. k.,
a BME TTK dékánja
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A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet
stratégiai igazgatói tisztség betöltésére

A stratégiai igazgató feladata a Stratégiai Igazgatóság vezetõjeként:
– aktívan közremûködik az egyetem jövõképének, stratégiatervének, intézményfejlesztési tervének (IFT) kidolgozá-

sában, a Regionális Egyetemi Tudásközpont és az innovációs szervezet kialakításában, azok mûködésének folya-
matos követésében,

– vezeti és irányítja az egyetem innovációs tevékenységét, koordinálja a karok ez irányú munkavégzését,
– vezeti és koordinálja az egyetem pályázati tevékenységét, különös tekintettel az UMFT és Operatív programok által

kiírt pályázatokra és európai uniós források megszerzésére,
– a vállalkozói egyetem keretében gazdasági vállalkozások létrehozását irányítja a törvényi és a belsõ szabályzatok,

elõírások feltételeinek betartásával,
– megszervezi az egyetem hatékonyabb mûködése érdekében szükséges forrásbevonások megvalósítását, szoros kap-

csolatot tart és épít ki a versenyszféra és az önkormányzati szféra szereplõivel.

A pályázó rendelkezzék felsõfokú iskolai végzettséggel, tárgyalóképes angolnyelv-tudással, vezetõi gyakorlattal, fej-
lesztési és innovációs területen szerzett tapasztalattal, széles körû kapcsolatrendszerrel.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– felsõfokú végzettséget, egyéb szakmai képesítést tanúsító okmány másolatát,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a munkakör ellátásával kapcsolatos koncepciót és jövõbeni terveket.

A megbízás 2008. április 1-jétõl legfeljebb 5 évre szól.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani a Személyzeti Osztályra.
A pályázattal kapcsolatos információk, formanyomtatványok a Személyzeti Osztályon beszerezhetõk, cím: 8200 Veszp-
rém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.

IDEGENNYELVI OKTATÁSI KÖZPONT
Nyelvi Lektorátus és Egyetemi Nyelviskola
vezetõi tisztségének betöltésére

A kinevezendõ vezetõ feladata a Nyelvi Lektorátus és Egyetemi Nyelviskolában folyó oktató-, kutató- és szervezõmun-
ka, valamint a nyelviskola irányítása, a szaknyelvi képzés továbbfejlesztése, a tudományos tevékenység erõsítése és fel-
adatainak összehangolása az Idegennyelvi Oktatási Központ többi egységével, valamint a karok tanszékeivel. Figyelem-
mel kíséri és elõsegíti munkatársai szakmai fejlõdését, közremûködik fejlesztési tervek végrehajtásában, az oktatói-tu-
dományos utánpótlás képzésében, valamint ellátja a jogszabályok és egyéb szabályzatok rendelkezései alapján rá háruló
feladatokat.
A pályázó rendelkezzék angol tanár szakos egyetemi végzettséggel, szaknyelvoktatási képesítéssel, pedagógus-szakvizs-
gával, legalább ötéves szakmai gyakorlattal, egyetemi általános és szaknyelv-oktatási gyakorlattal, nyelviskolában szer-
zett tapasztalattal, tananyag-fejlesztési és nyelvvizsgáztatói tapasztalattal.
A pályázó rendelkezzék továbbá általános vezetõi, jó kommunikációs és interperszonális készséggel, problémamegol-
dásra, konfliktuskezelésre, mások fejlesztésére irányuló képességgel.
Másik világnyelv ismerete elõnyt jelent.
A megbízás 2008. április 1-jétõl legfeljebb 5 évre szól.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani a Személyzeti Osztályra.
A pályázattal kapcsolatos információk, formanyomtatványok a Személyzeti Osztályon beszerezhetõk, cím: 8200 Veszp-
rém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236.

A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
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EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR
fõigazgató-helyettesi tisztségének betöltésére

Az egyetemi könyvtár és levéltár fõigazgató-helyettesének feladata az egyetemi könyvtár fõigazgatójának irányítása
mellett:
– részvétel a könyvtár és levéltár fejlesztési és stratégiai terveinek kidolgozásában, valamint a pályázatokban és minõ-
ségbiztosítási tevékenységekben,
– felügyelet a könyvtár számítógépes szolgáltatásainak területén.
A fõigazgató távolléte esetén ellátja a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat.

A pályázó rendelkezzék magyar állampolgársággal, szakirányú egyetemi végzettséggel, államilag elismert, legalább kö-
zépfokú idegennyelv-tudással, könyvtári informatikai jártassággal. Elõnyt jelent többéves egyetemi könyvtári gyakor-
lat.
A pályázat tartalmazza a pályázó szakmai tevékenységének bemutatását, valamint az egyetemi könyvtár fejlesztésére,
mûködésére vonatkozó elképzeléseit.
A szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatait, részletes önéletrajzot, erkölcsi bizonyítványt mellékelni kell a pá-
lyázathoz.
A megbízás 2008. április 1-jétõl legfeljebb 5 évre szól.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani a Személyzeti Osztályra.
A pályázattal kapcsolatos információk, formanyomtatványok a Személyzeti Osztályon beszerezhetõk, cím: 8200 Veszp-
rém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236.

GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata az állatélettan, takarmányozás-élettan és a takarmányozástan szakterületek téma-
köreiben meghirdetett elõadások tartása, gyakorlatok vezetése, tananyag összeállítása, fejlesztése, jegyzet, tankönyv,
szakkönyv írása. Irányítja a TDK- és szakdolgozat, valamint doktori (PhD) disszertációt készítõk munkáját, részt vesz a
felsorolt szakterületekhez kapcsolódó doktori iskola munkájában. Bekapcsolódik az egyetemi, illetve a hazai és nemzet-
közi tudományos közéletbe, tudományos eredményeit hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálja, tudományos elõ-
adásokon vagy más szakmai rendezvényeken elõadásokat tart. Irányítja a tanszék kutatótelepén folytatott kutatómunkát,
továbbá eredményes pályázati tevékenységet folytat.
A pályázó rendelkezzék agrármérnöki egyetemi végzettséggel, PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozattal, leg-
alább nyolcéves felsõoktatási tapasztalattal, rendszeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel, széles
körû hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani a Személyzeti Osztályra.
A pályázattal kapcsolatos információk, formanyomtatványok a Személyzeti Osztályon beszerezhetõk, cím: 8200 Veszp-
rém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.

Gazdasági és Társadalomtudományi Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata a közgazdaságtan és alternatív irányzatai szakterületek témaköreiben meghirde-
tett elõadások tartása, gyakorlatok vezetése, tananyag összeállítása, fejlesztése, jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása. Irá-
nyítja a TDK- és szakdolgozat, valamint doktori (PhD) disszertációt készítõk munkáját, részt vesz a felsorolt szakterüle-
tekhez kapcsolódó doktori iskola munkájában. Bekapcsolódik az egyetemi, illetve a hazai és nemzetközi tudományos
közéletbe, tudományos eredményeit hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálja, tudományos elõadásokon vagy más
szakmai rendezvényeken elõadásokat tart, továbbá eredményes pályázati tevékenységet folytat.
A pályázó rendelkezzék okleveles közgazdász egyetemi végzettséggel, PhD vagy azzal egyenértékû tudományos foko-
zattal, legalább nyolcéves felsõoktatási tapasztalattal, rendszeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel,
széles körû hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével.
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A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani a Személyzeti Osztályra.
A pályázattal kapcsolatos információk, formanyomtatványok a Személyzeti Osztályon beszerezhetõk, cím: 8200 Veszp-
rém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.

MÉRNÖKI KAR
Fizika Intézetébe
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezett docens feladata mechatronikai, elektronikai és egyéb, a Fizika Intézet profiljához tartozó tantárgyak elõadá-
sa, szabadon választható tárgyak tematikájának kidolgozása, részvétel az intézet hagyományos oktatói munkájában. Fel-
adata továbbá tudományos diákköri és diplomamunkák vezetése, az intézeti kutatómunkában, valamint a hazai és nem-
zetközi szakmai életben való aktív részvétel.
A pályázó rendelkezzék az intézet profiljának megfelelõ egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa
mûvelt tudományterület átfogó ismeretével, legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal, jelentõs publikációs tevékeny-
séggel, legalább egy államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával.
A kiírt állás legkorábban 2008. május 1-jétõl lesz betölthetõ.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül lehet benyújtani a Személyzeti Osztályra.
A pályázattal kapcsolatos információk, formanyomtatványok a Személyzeti Osztályon beszerezhetõk, cím: 8200 Veszp-
rém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Testnevelés- és Sporttudományi Intézetéhez
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elsõsorban a testnevelõ tanár, gyógytestnevelõ tanár MSc szakokon tantárgyfe-
lelõsi, oktatási feladatok ellátása, valamint a BSc szakon edzõi differenciált ismeretek oktatása vívás sportágban. Felada-
tai közé tartozik a kiemelkedõ képességû hallgatók felkészítése a tudományos kutatómunkára, TDK-n, nemzetközi kon-
ferenciákon való részvételre, a legtehetségesebb hallgatók felkészítése a doktori iskolákban történõ továbbtanulásra. A
fentiek alapján oktatási feladatai közé tartozik a kutatásmódszertan, az edzéselmélet, a testnevelés-elmélet, a gyógytest-
nevelés, az általános sportágismeret és a vívás szaktárgyak oktatása.
A pályázónak a felsõoktatási törvényben és a PTE foglalkoztatási követelményrendszerében az egyetemi docensekre vo-
natkozó általános kinevezési feltételeken túl testnevelõ tanári, gyógytestnevelõ tanári, vívó szakedzõi szakképzettség-
gel, a sportszakember-képzés terén több évtizedes oktatói szakmai múlttal, tapasztalattal, a kutatási területeinek megfe-
lelõ publikációs jegyzékkel kell rendelkeznie, legyen a testnevelés- és sporttudományok elismert személyisége.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni,
cím: Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219, két példányban, illetve elektronikus formában meg-
küldeni a szilagyi@rektori.pte.hu címre.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

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

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

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

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

meg.

Rövidítések:

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

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

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Ferencvárosi Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
1092 Budapest,
Bakáts tér 14.
Tel.: (1) 215-1077

Méhecske Óvoda
1091 Budapest,
Ifjúmunkás u. 30.
óvodavezetõ

Napfény Óvoda
1098 Budapest,
Napfény u. 4.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
óvodapedagógus mun-
kakörben eltöltött szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v., pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: véleményezési határidõ le-
jártát követõ képviselõ-testületi
ülés.
Jelentkezés személyesen, illetve
a 217-2400/232-es telefonszá-
mon dr. Ormossyné Tóth Judit-
nál.
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Ugrifüles Óvoda
1091 Budapest,
Hurok u. 9.
óvodavezetõ

Pc: Ferencvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõje

Gödöllõ Város Önkor-
mányzata
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

Táncsics Mihály Úti
Óvoda
2100 Gödöllõ,
Táncsics Mihály út 1.
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., pedagógus-szakvizs-
ga, 10 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a Pbhi-t követõ testületi
ülés.
Pc: Gödöllõ város polgármestere

Felsõ-bácskai Általános
Mûvelõdési Központ
6345 Nemesnádudvar,
Petõfi u. 40–42.

Felsõ-bácskai ÁMK
Óvodája
6345 Nemesnádudvar,
Kossuth u. 8.
intézményegység-
vezetõ
Egyben ellátja a Fel-
sõ-bácskai ÁMK Óvo-
dája nemesnádudvari
tanintézményének veze-
tõi feladatait is

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy., 5 év ve-
zetõi gyakorlat, felsõfo-
kú német nyelvvizsga.
Elõnyt: német nemzeti-
ségi oktatási-nevelési
intézmény vezetésében
szerzett tapasztalat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati felhívás megje-
lenését követõ 60. nap.
A pályázatot zárt borítékban,
„Intézményegység-vezetõi pá-
lyázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc: Felsõ-bácskai Általános Mû-
velõdési Központ

Felsõ-bácskai ÁMK
Óvodájának Érsekhalmi
Tanintézménye
6348 Érsekhalma,
Dózsa Gy. u. 1.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy., felsõfokú
német nyelvvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati felhívás megje-
lenését követõ 60. nap.
A pályázatot zárt borítékban,
„Tagintézmény-vezetõi pályá-
zat” megjelöléssel kell benyújta-
ni.
Pc: Felsõ-bácskai ÁMK

Felsõ-bácskai ÁMK
Óvodájának Borotai
Tagintézménye
6445 Borota,
Felszabadulás u. 59.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

Felsõ-bácskai ÁMK
Óvodájának Csávolyi
Tagintézménye
6448 Csávoly,
Arany J. u. 23.
tagintézmény-vezetõ
Felsõ-bácskai ÁMK
Óvodájának Rémi Tag-
intézménye
6446 Rém,
Petõfi S. u. 44.
tagintézmény-vezetõ
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Inárcs Község Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete
2365 Inárcs,
Rákóczi út 4.
Tel.: (29) 370-021

Boglárka Néphagyo-
mányõrzõ Óvoda
2365 Inárcs,
Hunyadi u. 1/a
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy.
Elõny: vezetõ óvodape-
dagógus szakképzettség

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot „Boglárka Népha-
gyományõrzõ Óvoda óvodave-
zetõi pályázat” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc: Laczy Károly polgármester

Jászapáti Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5130 Jászapáti,
Velemi Endre út 2.
Tel./fax: (57) 440-338

Önálló Óvodai Intéz-
mény
óvodavezetõ
3 tagóvoda:
5130 Jászapáti,
Fõ tér 2.,
5130 Jászapáti,
József Attila út 7.,
5130 Jászapáti,
Vasút út 1.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: az Oktatási Közlönyben
való megjelenést követõ 90. nap.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
levél közjegyzõ által hitelesített
másolatát, szakmai gyakorlatot
igazoló dokumentumot is.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat az Önálló Óvodai In-
tézmény óvodavezetõi állására”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc., f: Szabó Lajos polgármester
Tel.: (57) 441-076 vagy szemé-
lyesen

Közös Fenntartású Ál-
talános Iskola, Óvoda
és Nyilvános Könyvtár
Igazgatótanácsa
9533 Nemesszalók,
Szabadság tér 12.
Tel.: (89) 548-050

2. Számú Napközi Ott-
honos Óvoda
9534 Marcalgergelyi,
Kossuth u. 48.
tagóvoda-vezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2008. ápr. 30.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 30. nap.
Pc: Radványi Ottó igazgató

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésé-
nek Oktatási Bizottsága
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225

Mancz János Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 28.
óvodavezetõ

Munkakörébe tartozó
lényeges feladatok: az
óvodavezetõ felelõs az
intézményben az óvo-
dáskorú gyermekek ok-
tatásának-nevelésének
megszervezéséért, az

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
óvodapedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.
a jogszabályi elõírásnak
megfelelõen.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30. nap utáni elsõ
közgyûlésen kerül sor.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell: er-
kölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakör esetén igazolást an-
nak meglétérõl, eddigi munkavi-
szonyokról,
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intézmény mûködésé-
ért, a személyi, tárgyi
és anyagi feltételek biz-
tosításáért, irányításáért

a szakmai gyakorlatról szóló
igazolásokat, nyilatkozatot, hogy
a pályázatának zárt vagy nyílt
ülésen történõ tárgyalását kéri,
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot zárt borítékban,
3 példányban, „Intézményveze-
tõi pályázat” megjelöléssel, az
intézmény nevének feltüntetésé-
vel kell benyújtani.
Pc: Székesfehérvár Megyei Jogú
Város polgármestere

Iskolaigazgató

Budapest Fõváros
IX. Kerület Ferencváro-
si Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1092 Budapest,
Bakáts tér 14.

Telepy Károly Testne-
velés Szakosított Álta-
lános Iskola,
Gimnázium és Szakkö-
zépiskola
1096 Budapest,
Telepy u. 17.
igazgató

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., pedagógus
munkakörben fennálló
határozatlan idejû kine-
vezés

ÁEI. 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testüle-
ti ülés.
Pc: Ferencvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõje
Jelentkezés személyesen, illetve
a 217-2400/232-es telefonszá-
mon dr. Ormossyné Tóth Judit-
nál

Dominó Általános Isko-
la
1096 Budapest,
Lenhossék u. 24–28.
igazgató

Fõiskolán szerzett taná-
ri v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., pedagógus-
munkakörben fennálló
határozatlan idejû kine-
vezés

Molnár Ferenc Általá-
nos Iskola
1095 Budapest,
Mester u. 19.
igazgató

Gödöllõ Város Önkor-
mányzata
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

Török Ignác Gimnázium
2100 Gödöllõ,
Petõfi S. út 12.
igazgató

Frederic Chopin Zene-
iskola
2100 Gödöllõ,
Ady Endre sétány 2.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., pedagógus-szakvizs-
ga, 10 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a Pbhi-t követõ testületi
ülés.
Pc: Gödöllõ város polgármestere
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Erkel Ferenc Általános
Iskola
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 18.
igazgató

Felsõ-bácskai Általános
Mûvelõdési Központ
6345 Nemesnádudvar,
Petõfi u. 40–42.

Felsõ-bácskai ÁMK Ál-
talános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény Érsekhalmi
Tagintézménye
6348 Nemesnádudvar,
Petõfi S. u. 9.
tagintézmény-vezetõ

Felsõ-bácskai ÁMK Ál-
talános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény Borotai Tag-
intézménye
6445 Borota,
Felszabadulás u. 42.
tagintézmény-vezetõ

Felsõ-bácskai ÁMK Ál-
talános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény Csávolyi
Tagintézménye
6448 Csávoly,
Arany J. u. 30.
tagintézmény-vezetõ

Felsõ-bácskai ÁMK Ál-
talános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási
Intézmény Rémi Tagin-
tézménye
6446 Rém,
Petõfi S. u. 36.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati felhívás megje-
lenését követõ 60. nap.
A pályázatot zárt borítékban,
„Tagintézmény-vezetõi pályá-
zat” megjelöléssel kell benyújta-
ni.
Pc: Felsõ-bácskai Általános Mû-
velõdési Központ
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Inárcs Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2365 Inárcs,
Rákóczi út 4.
Tel.: (29) 370-021

Tolnay Lajos Általános
Iskola
2365 Inárcs,
Tolnay Lajos u. 1.
igazgató

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú v., legalább
5 év szgy.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
adatvédelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot „Tolnay Lajos Ál-
talános Iskola igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Laczy Károly polgármester

Jászapáti Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5130 Jászapáti,
Velemi E. út 2.
Tel./fax: (57) 440-338

Jászapáti Általános és
Alapfokú Mûvészeti Is-
kola
5130 Jászapáti,
Damjanich út 2.
igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: az Oktatási Közlönyben
való megjelenést követõ 90. nap.
A pályázathoz csatolni kell: az
iskolai végzettséget igazoló ok-
levél közjegyzõ által hitelesített
másolatát, szakmai gyakorlatot
igazoló dokumentumot is.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat a Jászapáti Általános
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
igazgatói állására” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc., f: Szabó Lajos polgármester
Tel.: (57) 441-076, illetve sze-
mélyesen.

Madocsa Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
7026 Madocsa,
Fõ u. 24.
Tel./fax: (75) 330-101

Általános Iskola
7026 Madocsa,
Templom tér 7.
igazgató
(tagintézménnyé válás
esetén tagintéz-
mény-vezetõi megbí-
zássá alakul át)

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezésre jogosul-
tak által készített jegyzõkönyvek
beérkezését követõ testületi ülés,
legkésõbb 2008. júl. 31.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
Pc., f: Gelencsérné Tolnai Klára
polgármester

Nógrádkövesd, Becske
és Szécsénke községek
önkormányzatainak
képviselõ-testületei
2691 Nógrádkövesd,
Madách út 1.
Tel.: (35) 378-621

József Attila Általános
Iskola és Óvoda
2691 Nógrádkövesd,
Kossuth út 36.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., pedagógus-szakvizs-
ga, 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A képviselõ-testület fenntartja
azt a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
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Juttatás: vp. megegyezés szerint.
Pc., f: Gyurek László polgár-
mester

Sárvár Város Önkor-
mányzata
9600 Sárvár,
Várkerület 2–3.
Tel.: (95) 320-265
Tel./fax: (95) 320-230

Tinódi Sebestyén Gim-
názium és Idegenfor-
galmi, Vendéglátói
Szakközépiskola
9600 Sárvár,
Móricz Zs. u. 2.
igazgató

Egyetemen szerzett ta-
nári v. és szakképesítés,
legalább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: étkh.
Pc: dr. Dénes Tibor polgármes-
ter

Barabás György Mû-
szaki Szakközépiskola
és Szakiskola
9600 Sárvár,
Kisfaludy u. 2/a
igazgató

Egyetemen szerzett ta-
nári, vagy képzés szak-
irányának megfelelõ
tanári, vagy képzés
szakirányának megfele-
lõ felsõfokú v. és szak-
képzettség, legalább
5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

Egyéb vezetõ

Budakalász Nagyköz-
ség Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2011 Budakalász,
Petõfi tér 1.
Tel.: (26) 343-363
Fax: (26) 340-494

Budakalászi Általános
Mûvelõdési Központ
2011 Budakalász,
Szentendrei út 9.
igazgató
(Az intézmény létreho-
zása szervezés alatt áll,
mûködését 2008. júl.
2-ától biztosítja a fenn-
tartó)
Intézményegységek:
Faluház Mûvelõdési
Ház, Nyilvános Könyv-
tár, Kalász Alapfokú
Mûvészeti Iskola

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., leg-
alább 10 év pedagógusi
vagy közmûvelõdési
szgy.
Elõny: legalább 5 év
vezetõi gyakorlat, köz-
oktatás-vezetõi szak-
vizsga, kiemelkedõ
szakirányú szakmai
vagy tudományos tevé-
kenység, idegen nyelv
közép- vagy felsõfokú
ismerete

ÁEI: 2008. júl. 2.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell: ké-
pesítést igazoló oklevél hitelesí-
tett másolatát, vpr-t is, ami
tartalmazza a település nemzeti-
ségi jellegének, kulturális tradí-
ciójának ápolását, fejlesztését.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen, CD-n és 2 pél-
dányban kinyomtatva kell be-
nyújtani.
Pc., f: Budakalász Nagyközség
Önkormányzatának polgármes-
tere
Tel.: (26) 342-391

Budapest Fõváros
IX. Kerület Ferenc-
városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
1092 Budapest,
Bakáts tér 14.

Ferencvárosi Nevelési
Tanácsadó
1097 Budapest,
Vágóhíd u. 35.
igazgató

Pszichológus v., szak-
vizsga

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testüle-
ti ülés.
Pc: Ferencvárosi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal jegyzõje.
Jelentkezés személyesen, illetve
a 217-2400/232-es telefonszá-
mon, dr. Ormossyné Tóth Judit-
nál
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Gödöllõ Város Önkor-
mányzata
2100 Gödöllõ,
Szabadság tér 7.

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
2100 Gödöllõ,
Mátyás király út 11.
intézményvezetõ

Szakpszichológusi vagy
logopédusi v., kiemel-
kedõ szakmai tevékeny-
ség, 10 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a Pbhi-t követõ testületi
ülés.
Pc: Gödöllõ város polgármestere

Felsõ-bácskai Közokta-
tási Intézményfenntartó
Társulás
6345 Nemesnádudvar,
Dózsa tér 1.

Felsõ-bácskai Általános
Mûvelõdési Központ
(óvoda, általános isko-
la, közmûvelõdés, spe-
cialitás: horvát és német
nemzetiségi nyelvokta-
tás)
igazgató

Óvodapedagógus, álta-
lános iskola tanítói, ta-
nári vagy felsõfokú
népmûvelõ, mûvelõdés-
szervezõ v., 5 év szgy.,
5 év vezetõi gyakorlat,
felsõfokú német nyelv-
vizsga.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, német nemzeti-
ségi oktatási intézmény
vezetésében szerzett ta-
pasztalat

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: a pályázati felhívás megje-
lenését követõ 60. nap utáni Tár-
sulási Tanács ülése.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat Felsõ-bácskai Általá-
nos Mûvelõdési Központ igaz-
gatói álláshelyére” megjelöléssel
kell benyújtani.
Pc: Felsõ-bácskai Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás

Móra Ferenc Általános
Mûvelõdési Központ
6782 Mórahalom,
Barmos György tér 2.
Tel.: (62) 281-059

Gazdaságvezetõ Felsõfokú iskolai v.,
10 év szgy., regisztrált
mérlegképes könyvelõ

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
15. nap.
Pc: Gyuris Péterné igazgató

Sajóbábonyi Általános
Mûvelõdési Központ
3792 Sajóbábony,
Iskola tér 1.
Tel.: (46) 549-583
Fax: (46) 549-584

Déryné Szabadidõ Köz-
pont
3792 Sajóbábony,
Bocskai u. 2.
intézményegység-veze-
tõ

Szakirányú v., 5 év
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a megjelenést követõ
60 napon belül.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
Pc: Rusz László ÁMK igazgató

Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyûlésé-
nek Oktatási Bizottsága
8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.
Tel.: (22) 537-189
Fax: (22) 537-225

IV. Számú Bölcsõde
8000 Székesfehérvár,
Kisteleki u. 86/B
bölcsõdevezetõ

Munkakörébe tartozó
lényeges feladatok: a
bölcsõdevezetõ felelõs
az intézményben a
gyermekek ellátásának
megszervezéséért, az
intézmény mûködésé-
ért, a személyi, tárgyi
és anyagi feltételek biz-
tosításáért, irányításáért

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
mellékletében elõírt ké-
pesítés (bölcsõdei szak-
gondozó, csecsemõ- és
kisgyermekgondozó,
csecsemõ- és kisgyer-
meknevelõ-gondozó
vagy csecsemõ- és kis-
gyermek-gondozói vég-
zettséggel rendelkezõ:
intézetvezetõ, szakokta-
tó, védõnõ, felsõfokú
szociális alapvégzett-
ség,) legalább 5 év fel-
sõfokú végzettséget
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem,

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hónap elsõ napja.
A megbízás 2013. aug. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a Szociális Közlöny és az
Oktatási Közlöny közül a legké-
sõbbi megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül.
Juttatás: magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell: er-
kölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakör esetén igazolást annak
meglétérõl, eddigi munkaviszo-
nyokról, a szakmai gyakorlatról
szóló igazolásokat, nyilatkozatot,
hogy a pályázatának zárt vagy
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a szociális ellátás, illetve
a közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.

nyílt ülésen történõ tárgyalását
kéri, nyilatkozatot, mely szerint
a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn, adatvé-
delmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 3 példányban,
„Intézményvezetõi pályázat” a
IV. Sz. Bölcsõde bölcsõdeveze-
tõi állására” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Székesfehérvár Megyei Jogú
Város polgármestere

Pályázati felhívás
pedagógus-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
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b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Pedagógus-álláshelyek

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

1. 2. 3. 4.

Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
8184 Balatonfûzfõ,
Irinyi u. 2.
Tel.: (88) 586-090
Fax: (88) 586-191
E-mail: lisztami@free-
mail.hu
irinyi@irinyi-bfuzfo.su-
linet.hu

Kémia–biológia–infor-
matika szakos tanár

Felsõfokú szakirányú
pedagógus szakképesí-
tés

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
7. nap.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 10 napon belül.
Pc: Bandiné Liszt Amália igaz-
gató
f: tel.: (88) 586-190

Budenz József Általá-
nos Iskola és Gimnázi-
um
1021 Budapest,
Budenz út 20–22.
Tel./fax: (1) 394-3177

Fizika szakos tanár Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Székelyné Nagy Zsuzsanna
igazgató

Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakközép-
iskola és Szakiskola
2400 Dunaújváros,
Kossuth L. u. 10/A
Tel./fax: (25) 402-192

Angol szakos tanár (fõ-
állású és/vagy óraadói
tanár)

matematika szakos ta-
nár (fõállású és/vagy
óraadói tanár)

Pályázati fényképes önéletrajz-
zal az allas44@freemail.hu cí-
men lehet.

Kõrösy László Középis-
kolai Kollégium
2500 Esztergom,
Szent István tér 6.
Tel./fax: (33) 400-005

Kollégiumi nevelõtanár Egyetemi vagy fõisko-
lai tanári v.

ÁEI: azonnal.

Pécsi Utcai Általános
Iskola
7400 Kaposvár,
Pécsi u. 45.
Tel./fax: (82) 510-578

Földrajz–történe-
lem–rajz szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Napfény Óvoda
3181 Karancsalja,
Rákóczi út 172.

Százszorszép Tagóvoda
Karancskeszi
óvodapedagógus

Fiatal, pályakezdõ ÁEI: azonnal.
Pc: Karancskeszi,
Orgona út 29.
Tel.: (32) 450-204
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Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
2440 Százhalombatta,
Liszt F. sétány 10.
Tel./fax: (23) 355-787
E-mail: koro-
si@mail.battanet.hu

Történelem–német sza-
kos tanár

angol szakos tanár

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai önéletrajzhoz motiváci-
ós levelet és fizetési igény meg-
jelölését is.
Pc: Tamás Emília igazgató

Tabán Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
6723 Szeged,
Tabán u. 16.
Tel.: (62) 547-051
Fax: (62) 547-050
E-mail: taban.isko-
la@int.ritek.hu

Rajz szakos tanár
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v.
Elõny: mozgókép- és
médiaismeretek tanfo-
lyami v., mûvészetokta-
tásban való jártasság,
nem szakrendszerû ok-
tatásra jogosító képzett-
ség

ÁEI: azonnal.
Pc: Flachné Vidéki Katalin igaz-
gató

Reguly Antal Általános
Iskola és Elõkésztõ
Szakiskola
8420 Zirc,
Rákóczi tér 2–5.
Tel./fax: (88) 583-690

Rajztanár–vizuális
kommunikációs tanár

Fõiskolai v., tanári ok-
levél vagy záróvizs-
ga-igazolás

ÁEI: 2008. aug. 16.
Pbhi: 2008. júl. 31.

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

A Magyar Ösztöndíj Bizottság teljes és részképzésre vonatkozó ösztöndíjkiírásai a 2008/2009-es tanévre

A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendeletben, továbbá a kétoldalú munkatervekben foglaltak alapján az oktatási és kulturális miniszter, a kétoldalú
munkatervekben foglalt további feladatok végrehajtása céljából a Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: MÖB)
pályázatokat hirdet a más államok illetékes szerveivel kötött megállapodások keretében rendelkezésre bocsátott ösztön-
díjak elnyerésére. A pályázatok elbírálásával a miniszter a Magyar Ösztöndíj Bizottságot bízta meg, amelynek irodája a
Balassi Intézet szervezetéhez tartozik. Az ösztöndíjat a miniszter adományozza a MÖB javaslata alapján.
A pályázatokat a felsõoktatási intézményekbe kell benyújtani, ahol azokat rangsorolják. A rangsorolt pályázatokat a fel-
sõoktatási intézmények továbbítják a MÖB irodájának. A MÖB által érdemesnek ítélt pályázatokat az Iroda küldi meg
az ösztöndíjat biztosító külföldi partner szervnek. Az ösztöndíj a külföldi szerv elfogadó válasza után tekinthetõ elnyert-
nek.
Az ösztöndíj csak államilag elismert külföldi felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehetõ igény-
be.

A pályázatokat 2008. március 1-jéig kell postára adni a MÖB irodája címére (Balassi Intézet, Magyar Ösztöndíj Bizott-
ság Irodája, 1519 Budapest, Pf. 385). Az iroda csak a postai úton beérkezett pályázatokkal foglalkozik.
A külföldi képzés során szerzett oklevelet, diplomát a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ ismeri el, amely a
külföldi felsõoktatási intézményben szerzett fokozatok, oklevelek, diplomák elismerésérõl és honosításáról szóló
2001. évi C. törvény alapján jár el.
A pályázattal kapcsolatos személyi információkat – az adatvédelmi elõírásoknak megfelelõen – az iroda csak a pályázó-
val közöl.

3. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 303



A részletes pályázati feltételek, illetve további információ az alábbi ösztöndíjakról a Magyar Ösztöndíj Bizottság hon-
lapján – www.scholarship.hu – tekinthetõek meg. Az iroda munkatársai is tájékoztatást adnak a honlapon megadott elér-
hetõségeken.

Cseh nyelvszakos részképzés (11. munkatervi pont)

Célország: Cseh Köztársaság
Szakterület: nyelvi képzés
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj-kiegészítés, útiköltség-támogatás
Juttatások: 200 USD havonta
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5 hónap/fõ
Szükséges nyelvtudás: cseh
Ösztöndíjkeret: 125 hónap
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak,
akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a
hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat a küldõ fél biztosítja, devizában.
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény
által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.
A pályázathoz a cseh fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a következõ útvonalon:
www.msmt.cz/international-cooperation-l/scholarships.
A meghirdetés feltételes, új munkaterv aláírása esedékes.

Észt nyelvszakos részképzés (5.a munkatervi pont)

Célország: Észtország
Szakterület: bölcsészettudományok
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 4500 EEK havonta
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5–10 hónap/fõ
Szükséges nyelvtudás: észt
Korhatár (alsó-felsõ): nincs – 30
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak,
akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a
hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat, kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldõ fél az útiköltséget támogatja.
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény
által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.
A pályázathoz az észt fél hivatalos adatlapját is csatolni kell.
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Horvátországi teljes képzés (11.a munkatervi pont)

Célország: Horvátország
Szakterület: nyelvtudományok, irodalomtudományok
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 900 kuna havonta
Az ösztöndíj célja: teljes képzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5 év/fõ
Szükséges nyelvtudás: horvát
Ösztöndíjkeret: 2 fõ
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Horvátországi teljes képzés nemzetiségi pályázóknak (18. munkatervi pont)

Célország: Horvátország
Szakterület: nyelvtudományok, irodalomtudományok
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Az ösztöndíj célja: teljes képzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5 év/fõ
Szükséges nyelvtudás: horvát
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Az ösztöndíjra csak a horvát nyelv és irodalom szakos pályázhat felsõfokú alapképzésre (3–4 éves BSc, BA), melyhez
szükség esetén 10 hónapos nyelvi-szakmai elõkészítõt biztosít a fogadó fél. Az alapképzés sikeres elvégzése után lehetõ-
ség van mesterképzésen való továbbtanulásra 1,5-2 évig. Ehhez a fogadó intézmény felvételi eljárásában elõírt követel-
ményeinek meg kell felelni.
A 18. munkatervi pontra csak a horvát nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgár pályázhat. A pályázónak eleget kell ten-
nie az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésében elõírt követelményeknek. További információt a szakre-
ferenstõl Bónisné Zseltvay Iréntõl lehet kérni (384-9011).

Horvát nyelvszakos részképzés (11.b munkatervi pont)

Célország: Horvátország
Szakterület: nyelvi képzés
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 900 kuna havonta
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5 hónap/fõ
Szükséges nyelvtudás: horvát
Ösztöndíjkeret: 50 hónap 10 fõ
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
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Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak,
akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a
hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat és kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldõ fél az útiköltséget támogatja.
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény
által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

Lengyelországi részképzés (8.a munkatervi pont)

Célország: Lengyel Köztársaság
Szakterület: valamennyi tudományág
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 250 USD havonta
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5 hónap/fõ
Szükséges nyelvtudás: lengyel
Ösztöndíjkeret: 50 hónap 10 fõ
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. Magyar állampolgárságú nappali tago-
zatos hallgatók pályázhatnak bármely tudományágban a mûvészeti szakok kivételével. A lengyel nyelv ismerete szüksé-
ges. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. A részletes pályázati ki-
írást a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az érintett intézményeknek közvetlenül juttatjuk el.

Lengyel nyelvszakos részképzés (8.b munkatervi pont)

Célország: Lengyel Köztársaság
Szakterület: nyelvi képzés
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 250 USD havonta
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5 hónap /fõ
Szükséges nyelvtudás: lengyel
Ösztöndíjkeret: 200 hónap 40 fõ
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu
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Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. Azon magyar állampolgárságú egyetemi
vagy fõiskolai hallgatók pályázhatnak, akik a lengyel nyelvet nappali tagozaton szakként tanulják. A MÖB csak a felsõ-
oktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. A részletes pályázati kiírást a korábbi évek gyakor-
latának megfelelõen az érintett intézményeknek közvetlenül juttatjuk el.

Lett nyelvszakos részképzés (9. munkatervi pont)

Célország: Lettország
Szakterület: nyelvi képzés
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj-kiegészítés, útiköltség-támogatás
Juttatások: 200 USD összesen
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5 hónap/fõ
Szükséges nyelvtudás: lett
Ösztöndíjkeret: 10 hónap 2 fõ
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak,
akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a
hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
A küldõ fél az ösztöndíj-kiegészítést biztosítja, illetve az útiköltséget támogatja, a fogadó fél a kollégiumi szállást és a
tandíjmentes képzést.
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény
által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

Litván nyelvszakos részképzés (6.2.1. munkatervi pont)

Célország: Litvánia
Szakterület: nyelvi képzés
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, tandíjmentesség, étkezés, útiköltség-támogatás
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 3–10 hónap/fõ
Szükséges nyelvtudás: finnugor nyelvcsoport, litván
Ösztöndíjkeret: 20 hónap
Pályázati határidõ: 2008. 02. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak,
akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a
hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat, kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldõ fél az útiköltséget támogatja.
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Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény
által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.
A pályázathoz a litván fél hivatalos adatlapját is csatolni kell. Az adatlap letölthetõ a www.smm.lt/en/ honlapon.

Mongol nyelvszakos részképzés (7. munkatervi pont)

Célország: Mongólia
Szakterület: nyelvtudományok, irodalomtudományok
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, ösztöndíj-kiegészítés, útiköltség-támogatás
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5 hónap/fõ
Szükséges nyelvtudás: mongol
Ösztöndíjkeret: 20 hónap
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.

Nyelvi részképzés Mongóliában mongol szakos nappali tagozatos egyetemi, fõiskolai hallgatók részére.
Tudományterület: mongol nyelv és irodalom.
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni.
A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

Anyagi ellátás:
– fogadó fél: ösztöndíj, kollégiumi elhelyezés,
– küldõ fél: ösztöndíj-kiegészítés, útiköltség átalány.

Erre az ösztöndíjra csak a hallgató felsõoktatási intézményén keresztül lehet pályázni.

Orosz nyelvszakos részképzés (5.5. munkatervi pont)

Célország: Orosz Föderáció
Szakterület: nyelvi képzés
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 140 USD havonta
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 6 hét/fõ
Szükséges nyelvtudás: orosz
Ösztöndíjkeret: 50 fõ
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. Azon magyar állampolgárságú nyelv-
szakos hallgatók pályázhatnak, akik az orosz nyelvet szakként nappali tagozaton tanulják.
A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. A részletes pályázati kiírást a
korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az érintett intézményeknek közvetlenül juttatjuk el.
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Oroszországi részképzés (5.6. munkatervi pont)

Célország: Orosz Föderáció
Szakterület: nyelvi képzés
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 140 USD havonta
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 6 hét/fõ
Szükséges nyelvtudás: orosz
Ösztöndíjkeret: 100 fõ
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni.
Különbözõ szakos hallgatók pályázhatnak orosz nyelvi gyakorlatra, akik legalább heti 4-6 órában tanulják az orosz nyel-
vet.
A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. A részletes pályázati kiírást a
korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az érintett intézményeknek közvetlenül juttatjuk el.

Oroszországi részképzés (5.7. munkatervi pont)

Célország: Orosz Föderáció
Szakterület: nyelvi képzés
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 200 USD havonta
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 4 hónap/fõ
Szükséges nyelvtudás: orosz
Ösztöndíjkeret: 35 fõ
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni.
Pályázhatnak magyar felsõoktatási intézményekben tanuló felsõbb éves hallgatók orosz nyelv és irodalom szakon foly-
tatandó tanulmányokra.
A MÖB csak a felsõoktatási intézmény által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el. A részletes pályázati kiírást a
korábbi évek gyakorlatának megfelelõen az érintett intézményeknek közvetlenül juttatjuk el.
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Romániai teljes képzés nemzetiségi pályázóknak (26. munkatervi pont)

Célország: Románia
Szakterület: valamennyi tudományág
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 200 USD havonta
Az ösztöndíj célja: teljes képzés
Szükséges nyelvtudás: román
Ösztöndíjkeret: –
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

A teljes képzésre csak magyarországi román nemzetiségû fiatalok pályázhatnak államilag elismert romániai felsõoktatá-
si intézménybe. A pályázónak eleget kell tennie az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésében elõírt köve-
telményeknek. A pályázatokat abba a magyarországi felsõoktatási intézménybe kell benyújtani, ahol a hallgató tanulmá-
nyait folytatja. A pályázatokat a felsõoktatási intézmény rangsorolja, és továbbítja a MÖB Irodának. A Magyar Ösztön-
díj Bizottság a román–magyar munkaterv és a hallgatók teljesítménye alapján dönt a pályázatokról. Szükség esetén és
kérésre mód van egy éves nyelvi elõkészítõ tanfolyamon való részvételre.

További információt a szakreferenstõl, dr. Vincze Krisztinától lehet kérni (666-7979).

Romániai részképzés (19. munkatervi pont)

Célország: Románia
Szakterület: valamennyi tudományág
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 200 USD havonta
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5–10 hónap /fõ
Szükséges nyelvtudás: román
Ösztöndíjkeret: –
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

A részképzésre csak államilag elismert romániai felsõoktatási intézménybe lehet pályázni valamennyi tudományterüle-
ten. A pályázatokat abba a magyarországi felsõoktatási intézménybe kell benyújtani, ahol a hallgató tanulmányait foly-
tatja. A pályázatokat a felsõoktatási intézmény rangsorolja, és továbbítja a MÖB Irodának. A Magyar Ösztöndíj Bizott-
ság a román–magyar munkaterv és a hallgatók teljesítménye alapján dönt a pályázatokról.
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Szlovák nyelvszakos részképzés (11. munkatervi pont)

Célország: Szlovákia
Szakterület: nyelvtudományok, irodalomtudományok
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások: 150 USD havonta
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 5 hónap/fõ
Szükséges nyelvtudás: szlovák
Ösztöndíjkeret: 375 hónap 75 fõ
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.
Pályáztató szervezet: Balassi Intézet, MÖB Iroda
Pályáztató címe: Magyarország 1519 Budapest, Pf. 385
Pályáztató e-mail címe: mob@bbi.hu
Pályáztató telefonszáma: +36 (1) 422-0678
Pályáztató URL-je: www.scholarship.hu

Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttmûködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak,
akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. A részképzés lehetõségét ugyanabba az országba a
hallgató egyetemi/fõiskolai képzési ideje alatt egyszeri alkalommal veheti igénybe.
Az ösztöndíjat a küldõ fél biztosítja, devizában.
Figyelem! Erre az ösztöndíjra a felsõoktatási intézményekben lehet jelentkezni. A MÖB csak a felsõoktatási intézmény
által elõzetesen rangsorolt pályázatokat bírálja el.

Vietnámi részképzõs hallgatói ösztöndíj (9. munkatervi pont)

Célország: Vietnámi Szocialista Köztársaság
Szakterület: nyelvi képzés
Kik pályázhatnak: egyetemi hallgatók, fõiskolai hallgatók
Támogatások formája: szállás, tandíjmentesség, ösztöndíj, útiköltség-támogatás
Juttatások:
Az ösztöndíj célja: részképzés
Az ösztöndíj idõtartama: 10 hónap/fõ
Szükséges nyelvtudás: vietnámi
Ösztöndíjkeret: 20 hónap, 2 fõ
Pályázati határidõ: 2008. 03. 01.

Vietnámi nyelvet tanuló és jól beszélõ, felsõoktatási intézményben tanuló egyetemi, fõiskolai hallgatók részére.
Az ösztöndíjat nappali tagozatos, a fogadó ország nyelvét jól beszélõ, a jelen tanévben hallgatói jogviszonnyal rendelke-
zõ hallgatók pályázhatják meg. Nem nyújthat be pályázatot az a hallgató, aki felsõfokú tanulmányai keretében a Magyar
Ösztöndíj Bizottság részérõl a korábbiakban már részesült a VSZK-ba szóló ösztöndíjban.
Az adatlap a MÖB honlapjáról tölthetõ le.
Ü. i. szám: 1440/2008.

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

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívása
a sajátos nevelési igényû tanulók szakmai tanulmányi versenyeire a 2007/2008-as tanévre

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a szakte-
rületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató speciális szakiskolák azon speciális nevelési igényû
tanulói számára, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május–júniusi vizsgaidõszakában esedékes,
az alábbiak szerint hirdeti meg:

3. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 311



Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

5. Gépészet szakmacsoport
Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:

2008. 2008. április 3-4.

Helye:
József Attila Általános Iskola és Spe-
ciális Szakiskola
6723 Szeged, Gyík u. 3.

nincs
1.

31 5237 01 Kerékpárszerelõ

9. Építészet szakmacsoport

Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:

2008. 2008. április 1-2.

Helye:
1000Mester Alapítvány Speciális
Szakiskola és Kollégium
2318 Szigetszentmárton, Duna-
part-felsõ 3.

nincs
2.

31 5216 06 Épületburkoló

3.

31 5216 14 Kõmûves

Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:

2008. 2008. április 8-9.

Helye:
Szondi György Szakközépiskola és
Szakiskola
2660 Balassagyarmat, Régimalom u.
2.

nincs

4.

31 5216 17 Szobafestõ-mázoló és tapétázó
Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:

2008. 2008. április 10-11.

Helye:
BKMÖ Bajai Közoktatási Intézmé-
nye és Gyermekotthona
6500 Baja, Barátság tér 18.

nincs

10.

Könnyûipar szakmacsoport
Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:

2008. 2008. április 3-4.

Helye:
József Attila Általános Iskola és
Szakiskola
6723 Szeged, Gyík u. 3.

nincs5.
31 5276 03 Varrómunkás

6.
21 5272 01 Bõrtárgykészítõ

11. Faipar szakmacsoport
Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. 2008. április 10-11.
Helye:
BKMÖ Bajai Közoktatási Intézmé-
nye és Gyermekotthona
6500 Baja, Barátság tér 18.

nincs
7. 31 5262 02 Asztalosipari szerelõ

16. Ügyviteli szakmacsoport

8.

33 3404 02 Gépíró és szövegszerkesztõ
Ideje:
2008. március 3. 13 óra

Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10-11.

Helye:
Speciális Szakiskola
9023 Gyõr, Szabolcska u. 26.

nincs

17.
Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció szakmacsoport Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:

2008. április 10-11.

Helye:
Speciális Szakiskola
9023 Gyõr, Szabolcska u. 26.

nincs
9.

31 7862 01 ABC-eladó

18.
Vendéglátás-idegenforgalom szakmacso-
port

Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:

2008. 2008. április 1-2.

Helye:
1000Mester Alapítvány Speciális
Szakiskola és Kollégium
2318 Szigetszentmárton, Duna-
part-felsõ 3.

nincs
10.

31 7822 02 Gyorsétkeztetési eladó
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Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

19. Egyéb szolgáltatások szakmacsoport Készségfejlesztõ speciális
szakiskolák
A versenymunka elkészí-
tése:
2008. március 3.
Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:

2008. április 3-4.

Helye:
Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási,
Nevelési Intézmény és
Gyermekotthon
9400 Sopron, Brennbergi út 82.

nincs

11. 21 5293 01 Szõnyegszövõ

Speciális szakiskolák

Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Tantárgyi verseny

Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:

2008. április 14-15.

Helye:
Fõvárosi Önkormányzat Bárczi
Gusztáv Óvoda, Általános Iskola
Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola
1082 Budapest, Üllõi út 76.

nincs

12. Háztartástan

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap, és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) be-
kezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított Igazolás megküldésével értesíti a
Versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mû-
ködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A speciális szakiskolák tanulói részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyekre (SZKTV) az NSZFI honlap-
ján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A nevezések határideje: 2008. január 31. Felvilágosítás kérhetõ az NSZFI
Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erika vezetõ tanácsadótól a 06 1 4316513 telefonszámon.

Mátyus Mihály s. k.,
fõosztályvezetõ

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által szakiskolák sajátos nevelési igényû tanulói részére
a 2007/2008-as tanévre meghirdetett szakmai tanulmányi versenyek

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a szak-
területen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató speciális szakiskolák azon speciális nevelési igé-
nyû tanulói számára, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május–júniusi vizsgaidõszakában
esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Ssz.
Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

7.

Informatika (szoftver) szakmacsoport Ideje:

2008. március 3. 13 óra

Helye:

a versenyzõ iskolája

Ideje:
2008. április 10-11.
Helye:
Speciális Szakiskola
9023 Gyõr, Szabolcska u. 26.

nincs
1.

33 4641 01 Számítógép-kezelõ (-használó)

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
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A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a versenyré-
szen megszerezhetõ pontok 60%-át, jeles osztályzatot kap, és az adott versenyrésznek megfelelõ vizsgarész letétele alól
mentesül a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 38. § (4) bekezdése szerint, a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 7. § (6) be-
kezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított Igazolás megküldésével értesíti a
Versenybizottság a versenyzõ iskoláját. A szakképesítõ bizonyítványt az Igazolás alapján a tanuló iskolája mellett mû-
ködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A speciális szakiskolák tanulói részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyekre (SZKTV) az NSZFI honlap-
ján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A nevezések határideje: 2008. január 31. Felvilágosítás kérhetõ NSZFI Ta-
nácsadási osztályán Körtvélyessy Erika vezetõ tanácsadótól a 06 (1) 431-6513 telefonszámon.

Dr. Csepeli György s. k.,
közpolitikai igazgató

Versenyfelhívás
az általános iskolák 3. osztályos tanulói részére a 2007/2008-as tanévben, a Kisiskolások Gyalogos és Városi

Közösségi (tömeg-) Közlekedési Országos Közlekedésre Nevelési Versenyén való részvételre

A verseny meghirdetõje: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Infrastrukturális Szabályozási Fõosztály, 1055 Bu-
dapest, Honvéd u. 13–15.

A verseny célja: a kisiskolások utas és gyalogos baleseteinek megelõzése, valamint a városi közösségi (tömeg-) közle-
kedési eszközök biztonságos használatára történõ felkészítésük, kulturált közlekedési magatartásuk kialakításának meg-
alapozása, a közlekedéshez szükséges képességeik és készségeik fejlesztése, a szabadtéri játék biztonságos helyszínei-
vel, továbbá az idõjárás közlekedést befolyásoló szerepével történõ megismertetésük.
A verseny célkitûzésének elérése érdekében az általános iskoláktól azt kérjük, hogy lehetõleg valamennyi harmadik osz-
tályos tanulójukkal vegyenek részt a versenyen.

A verseny ismeretanyaga:
– Az iskolai selejtezõn és a megyei elõdöntõn az utas, a gyalogos közlekedés és a városi közösségi (tömeg-) közlekedés
ismeretei (közlekedési, biztonsági és magatartási szabályok), azok gyakorlati alkalmazása, valamint a szabadtéri játék
(labdázás, kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás, korcsolyázás, szánkózás stb.) biztonságos formáival, helyeivel
kapcsolatos ismeretek, továbbá az idõjárásnak a gyalogos közlekedésre és a városi közösségi (tömeg-) közlekedésre gya-
korolt hatásával összefüggõ közlekedésbiztonsági ismeretek.
– A döntõn az elõzõekben felsoroltakon kívül még a városi közösségi (tömeg-) közlekedés története, továbbá közlekedé-
si képesség- és készségfejlesztõ gyakorlatok.

A verseny szervezõje és lebonyolítója: Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Intézményegysége 5600 Békéscsaba, Kiss Ernõ u. 3.

A versenyre történõ jelentkezés módja: a versenyre jelentkezési lapon lehet jelentkezni, melyen feltüntetésre került a
jelentkezési határidõ is. (A jelentkezési lap letölthetõ a http://kozlekedes.bmk.hu webhelyrõl.)
A jelentkezési lapokat postai úton vagy faxon vagy elektronikus levelezési címen kell megküldeni a Békés Megyei
Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézményegysége címére.
Postai levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Kiss Ernõ u. 3.
Telefon: (66) 530-200, fax: (66) 530-200/624.
E-mail cím: kozlekedes@bmk.hu.
A versenyen nevezési díj nincs!
A verseny lebonyolítása
A verseny három fordulóból áll: iskolai selejtezõ, megyei elõdöntõ és országos döntõ.
Iskolai selejtezõ: A selejtezõt a nevezõ iskolák 2008. március 17-én 14.00 órakor saját maguk szervezik meg és bonyo-
lítják le. A versenyen a tanulók a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Infrastruktúra Szabályozási Fõosztálya által
térítésmentesen biztosított feladatlapot töltenek ki.
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Az iskolák a feladatlapokat – a nevezett tanulók számának megfelelõ példányszámban –, valamint a javítási útmutatót
postai úton kapják meg a rendezõtõl.
A kitöltött feladatlapokat az iskolák pedagógusai a megoldási útmutató alapján értékelik.
Az oktatási-nevelési intézmények az iskolai selejtezõn a legjobb teljesítményt elérõ tanulójukat, iskolánként egy fõt
(a tagintézményeket önálló intézménynek tekintjük) a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrumhoz leg-
késõbb 2008. április 2-ig (postán vagy elektronikusan vagy faxon) – megküldött, a versenyfeladatlapokhoz mellékelt és
a szolgáltató centrum honlapján is megtalálható – nevezési lapon nevezhetik be a megyei elõdöntõbe. (Az iskolai fordu-
lón holtverseny esetén az iskolának a saját maga által összeállított pótkérdésekkel kell eldöntenie a továbbjutást!)
Megyei elõdöntõ az iskolai selejtezõk gyõzteseinek részvételével a megyeszékhelyeken – 2008. április 7. és 18. között –
kerül lebonyolításra. A megyei forduló pontos idõpontjáról és helyérõl az iskolai forduló feladatlapjainak és megoldási
útmutatóinak megküldésekor kapnak értesítést az iskolák.
A megyei elõdöntõkön a versenyfeladatok értékelése és az eredmények ismertetése közvetlenül a verseny után, annak
helyszínén megtörténik. Az 1–3. helyezést elérõ versenyzõ oklevelet és jutalmat, az elsõ helyezett ezenkívül az országos
döntõre meghívólevelet kap. Ezenkívül a 4–10. helyezett tanuló ugyancsak jutalmat kap.
Az országos döntõ Békéscsabán 2008. május 17-én kerül megrendezésre. Minden megyébõl a megyei elõdöntõn elsõ
helyezést elért általános iskolai tanuló vesz részt a versenyen. A versenyzõt iskolája egy pedagógusa kísérheti el.
A döntõ színhelyén a versenyzõk és az õket kísérõ egy-egy fõ pedagógus számára a rendezõk térítésmentesen szállást,
valamint ellátást biztosítanak, ezenkívül a döntõ helyszínére, továbbá a hazautazáshoz – a pénzügyi szabályok szerint –
költségtérítést adnak.
Az országos döntõvel és az útiköltséggel kapcsolatban az érintett iskolák a megyei elõdöntõ eredményhirdetése után,
közvetlenül kapnak részletes tájékoztatást.

A verseny díjazása
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Infrastruktúra Szabályozási Fõosztálya
– a versenyen elsõ, második és harmadik helyezést elért tanulónak oklevelet, valamint jutalmat,
– az 1–3. helyezett tanuló iskolájának a 2007–2008. tanév „közlekedésre nevelés kiváló iskolája” címet tanúsító okleve-
let, továbbá jutalmat,
– az 1–3. helyezett versenyzõt felkészítõ pedagógusnak oklevelet és ugyancsak jutalmat,
– a 4–20. helyezett tanulóknak emléklapot és jutalmat biztosít,
– elméletbõl, illetve gyakorlatból a döntõn legjobb eredményt elért versenyzõ különdíjat kap.

A versennyel kapcsolatban további információ kérhetõ az alábbi telefonszámon: Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium 06 (1) 374-2719, Csóti Ferenc.

Dr. Bozzay Erika s. k.,
fõosztályvezetõ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Infrastruktúra Szabályozási Fõosztály

Felhívás budapesti versmondó versenyre

Ebben az évben is megrendezzük budapesti szintû versmondó versenyünket a korábbi évekhez hasonlóan.
A verseny témája: A hazafias költészet a magyar irodalomban.
Nevezni lehet egy szabadon választott verssel ebben a témában, négy kategóriában:
5–6. osztályosok (10–12 évesek)
7–8. osztályosok (13–14 évesek)
9–10. osztályosok (15–16 évesek)
11–12. osztályosok (17–18 évesek)

Jelentkezni lehet iskolánként és kategóriánként max. 2-2 versenyzõvel.
Idõpont: 2008. március 10. (hétfõ) 10 óra, gyülekezés 9.00 órától.
Helyszín: a Magyar Kultúra Alapítvány székháza, Budapest I., Szentháromság tér 6.
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Jelentkezési határidõ: 2008. március 4. (kedd)
– levélben: Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gyakorlóhelye, 1181 Budapest, Vörösmarty u. 64.,
– telefon/fax: 294-4193, 291-5312,
– e-mail: igazgato@vmzene.hu, titkarsag@vmzene.hu.

A szakmai zsûri színmûvészekbõl, elõadómûvészekbõl, pedagógusokból áll.
A verseny kb. 14 óráig tart, ünnepélyes eredményhirdetéssel, díjkiosztással zárul.
Szeretettel várjuk a versenyzõket, pedagógusokat, szülõket, érdeklõdõket.

Járainé dr. Bõdi Györgyi s. k.,
igazgató

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
Egyetemi könyvtár
fõigazgatói tisztségére

A fõigazgató feladata: az intézmény szakmai munkájának irányítása, az egyetem könyvtárpolitikai irányelveinek kiala-
kítása, az egyetemi könyvtári bizottság vezetése.

A megbízás 2008. március 1-jétõl 5 évre szól.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:
– szakirányú, az intézmény gyûjtõkörének megfelelõ egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat,
– legalább nyolcéves felsõoktatási, kutatási és vezetõi gyakorlat,
– hazai és nemzetközi szinten elismert tudományos és publikációs tevékenység,
– kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a szakmai és tudományos tevékenység részletes leírását,
– az intézmény irányításával kapcsolatos elképzeléseket.

A pályázathoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolatát,
– a tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetemi szervezeti és
mûködési szabályzat szerint, az erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A fõigazgató feladat- és hatáskörére az Egyetemi könyvtár szervezeti és mûködési szabályzatában, illetve az Eötvös
Loránd Tudományegyetem könyvtári hálózatának szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak az irányadók.
A pályázat során elõnyt élveznek az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben történt megjelenéstõl számított 30 napon belül az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem rektorához kell eljuttatni.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor
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A MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet
gazdasági fõigazgató megbízatás ellátására

A megbízás a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 23. §, valamint az intézményi SZMSZ alapján lett meghirdetve.

A gazdasági fõigazgató feladata:
– az egyetem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. tv., az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyetem
gazdálkodására vonatkozó szabályzatokban foglaltak szerint,
– az egyetem gazdálkodásával kapcsolatos feladatok intézményi szintû koordinálása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek megnevezé-
sét, beosztását, munkaköri besorolását),
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okiratot,
– a gazdasági fõigazgató megbízás betöltésére vonatkozó részletes vezetõi programját, az egyetem mûködésével kapcso-
latos gazdasági, pénzügyi koncepciók, a Gazdasági Hivatal irányítására vonatkozó vezetõi elképzeléseket,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagá-
ba a vonatkozó jogszabályok és az intézményi szabályzatok szerint az arra illetékes személyek, bizottságok és testületek
betekinthetnek.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi végzettség vagy egyetemi végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi vagy ezzel
egyenértékû képesítés,
– költségvetési intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,
– angol nyelv tárgyalóképes ismerete.

Az álláshellyel kapcsolatos információk:
– munkahely: Magyar Képzõmûvészeti Egyetem,
– beosztás: gazdasági fõigazgató,
– megbízás idõtartama: a megbízás várható kezdetétõl, 2008. május 4-étõl számított 3 év,
– munkavégzésre irányuló jogviszony típusa: teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül 3 példányban kell a Magyar Képzõ-
mûvészeti Egyetem rektorának címezve (1062 Budapest, Andrássy út 69–71., rektori hivatal) ajánlott küldeményként
benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított 60. nap. A pályázatok rangsorolásáról a szenátus
dönt. A rektor javaslatára a gazdasági fõigazgatót az oktatási és kulturális miniszter bízza meg. A pályázattal kapcsolato-
san bõvebb felvilágosítást a rektori hivatal munkatársai adnak, telefon: 342-8556, e-mail: rektor@mke.hu.

Tanárképzõ Tanszékére
egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata: a vezetõ oktató, kutató szintnek megfelelõ módon vegyen részt a tanszéken folyó
oktatási, kutatási, fejlesztõi és vezetõi tevékenységekben. Vállaljon vezetõ szerepet az MSc szintnek megfelelõ képzésre
való átállás akkreditációs elõkészítésében, indításában és magas szintû folytatásában. Módszertani témafelelõsként ve-
gyen részt az egyetem doktori (DLA) képzésében. Vezetõ oktatóként, teoretikusként, alkotóként magas színvonalú mun-
kássággal, többéves tapasztalattal rendelkezzen.
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Pályázati feltételek:
– mûvészeti egyetemen (fõiskolán) szerzett szakirányú (tanári) végzettség,
– tudományos fokozat vagy azzal egyenértékû mûvészeti díj,
– egyetemi habilitáció,
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat.

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

A pályázat benyújtási határideje a megjelenéstõl számított 30. nap. A pályázatokat a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Rektori Hivatalába (1062 Budapest, Andrássy út 69–71.) kell leadni.

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

A MOHOLY-NAGY MÛVÉSZETI EGYETEM (MOME)
pályázatot hirdet
Menedzserképzõ Intézetébe
egyetemi docensi állásra

A megbízatás 2008. augusztus 1-jétõl kezdõdõen határozatlan idõre szól.

Az egyetemi docens feladatkörei:
– elõadások és szemináriumok tartása design és marketing, marketingkommunikáció, mûvészet és design intézmény-
rendszere, kortárs mûvészet, mûvészet és designelmélet területén.
Vegyen részt
– az intézet által gondozott képzési programok tanmeneteinek kidolgozásában, oktatási segédletek elkészítésében és az
oktatásszervezés egyéb feladataiban,
– az MA szintû képzés szaklétesítési és szakindítási dokumentumának kidolgozásában és megvalósításában,
– a doktori témavezetés munkájában,
– a nemzetközi szakmai kapcsolatok építésében,
– vállaljon aktív szerepet az egyetemen folyó tudományos munka szervezésében,
továbbá legyen alkalmas a tervezési tárgyak oktatásában történõ aktív (konzulensi, illetve facilitátori) részvételre is.

A pályázaton elõnyt élvez a multidiszciplináris – különösen gazdasági – felkészültséggel, a design kulturális szerepének
tárgykörében újabb keletû, kiemelkedõ kutatási eredményekkel, illetve designszakírói vagy designkritikusi gyakorlattal
rendelkezõ jelölt.
A nyertes pályázóval az egyetem határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A pályázat benyújtásának feltételei: a 2005. évi CXXXIX. törvény 87. §-a 3. cikkelyének értelmében a jelöltnek rendel-
keznie kell doktori fokozattal, egyúttal legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és a tanársegédek
tanulmányi, tudományos vagy mûvészeti munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson,
továbbá rendelkezzék megfelelõ, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalatokkal.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai-oktatási programját,
– szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi oklevél, a tudományos/mûvészeti fokozat, a nyelvtudást, valamint az egyéb végzettséget tanúsító okleve-
lek másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési rendje szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázatokat Kopek Gábor rektornak címezve az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül,
postai úton kell eljuttatni a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Rektori Hivatalába, 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.
A pályázati felhívásnak nem megfelelõ pályázatok érdemi elbírálás nélkül kerülnek elutasításra.

Vizuális Kommunikáció Tanszéken, animáció szakon
két teljes foglalkoztatású egyetemi docensi állásra

A megbízatás 2008. június 1-jétõl határozatlan idõre szól.

A kinevezendõ egyetemi docensek feladatkörei:
1. Oktatás szervezése:
– vegyen részt az MA szintû képzés szaklétesítési és szakindítási dokumentumának kidolgozásában és megvalósításá-
ban,
– vállaljon szerepet FSz-képzések kialakításában,
– vegyen részt tanmenetek kidolgozásában,
– vegyen részt oktatási segédletek elkészítésében,
– segítse az oktatás során keletkezõ alkotások digitális archiválását, kutatható adatbázisok kiépítését,
– vállaljon részt a szak mûködését biztosító egyéb szervezõmunkában.

2. Tervezési feladatokkal kapcsolatban:
– tervezési feladatok tematikájának kidolgozása,
– témavezetõi szerep vállalása a tervezési feladatokban,
– elõadások szervezése és tartása,
– tanársegédek és mûvésztanárok instruálása, munkájuk irányítása.

3. A szak nemzetközi ismertségét növelõ tevékenység ellátása:
– nemzetközi szakmai kapcsolatok építése,
– részvétel nemzetközi konferenciákon, fesztiválokon,
– kapcsolattartás külföldi intézményekkel, partneriskolákkal,
– kiadványok, filmösszeállítások szerkesztése, mely bemutatja a szak munkáját,
– részvétel nemzetközi szakmai események szervezésében.

4. Pályázati tevékenység koordinálása:
– hazai és EU-s pályázati lehetõségek figyelemmel kísérése,
– pályázati tevékenység koordinálása,
– tematikák kidolgozása.

5. Kapcsolattartás a szak és a kreatív ipar, a filmipar, valamint a média képviselõi között:
– szakmai gyakorlatok szervezése,
– együttmûködés, vállalkozói szerep kialakítása, melynek keretén belül a hallgatók éles tervezési feladatokat oldhatnak
meg,
– K+F tevékenységet elõsegítõ szervezõmunka,
– elõadások, szakmai fórumok szervezése, ahol a hallgatók széles körû betekintést nyerhetnek az animációs szakma ak-
tuális fejlõdési irányaiba.

6. Vállaljon szerepet a szakon folyó munka eredményeinek ismertté tételében
– vetítések, elõadások szervezésével,
– személyes szerepvállalással, publikációkkal, médiaszereplésekkel.

7. Animáció hagyományos alkalmazási formáin kívül esõ területek kutatása, beemelés az oktatásba:
– doktori témavezetés vállalása,
– workshopok, elõadások szervezése.

A nyertes pályázóval az egyetem határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyt létesít.
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A pályázat benyújtásának feltételei: a 2005. évi CXXXIX. törvény 87. §-a 3. cikkelyének értelmében a pályázónak ren-
delkeznie kell doktori fokozattal, egyúttal legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és a tanársegé-
dek tanulmányi, tudományos vagy mûvészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson,
továbbá rendelkezzék megfelelõ, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalatokkal.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai-oktatási programját,
– szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi oklevél, a tudományos/mûvészeti fokozat, a nyelvtudást, valamint az egyéb végzettséget tanúsító okleve-
lek másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési rendje szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat Kopek Gábor rektornak címezve az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül,
postai úton kell eljuttatni a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Rektori Hivatalába, 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.
A pályázati felhívásnak nem megfelelõ pályázatok érdemi elbírálás nélkül kerülnek elutasításra.

Formatervezõ Tanszéken
egyetemi docensi állásra

A megbízatás 2008. augusztus 1-jétõl betöltendõ határozatlan idejû, teljes foglalkoztatású állásra szól.

Az egyetemi docens feladatkörei:
– elõadások és szemináriumok tartása designelmélet (design studies), tervezés- és kutatásmódszertan, designtörténet és
alkalmazott retorikai, illetve prezentációs ismeretek területén.
Vegyen részt
– a tanszék által gondozott képzési programok tanmeneteinek kidolgozásában, oktatási segédletek elkészítésében és az
oktatásszervezés egyéb feladataiban,
– az MA szintû képzés szaklétesítési és szakindítási dokumentumának kidolgozásában és megvalósításában,
– a doktori témavezetés munkájában,
– a nemzetközi szakmai kapcsolatok építésében,
– vállaljon aktív szerepet az egyetemen folyó tudományos munka szervezésében,
továbbá legyen alkalmas a tervezési tárgyak oktatásában történõ aktív (konzulensi, illetve facilitátori) részvételre is.

A pályázaton elõnyt élvez a multidiszciplináris felkészültséggel, a design kulturális szerepének tárgykörében újabb kele-
tû, kiemelkedõ kutatási eredményekkel, illetve designszakírói vagy designkritikusi gyakorlattal rendelkezõ jelölt.
A nyertes pályázóval az egyetem határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A pályázat benyújtásának feltételei: a 2005. évi CXXXIX. törvény 87. §-a 3. cikkelyének értelmében a jelöltnek rendel-
keznie kell doktori fokozattal, egyúttal legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és a tanársegédek
tanulmányi, tudományos vagy mûvészeti munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson,
továbbá rendelkezzék megfelelõ, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalatokkal.

A pályázatokhoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai-oktatási programját,
– szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi oklevél, a tudományos/mûvészeti fokozat, a nyelvtudást, valamint az egyéb végzettséget tanúsító okleve-
lek másolatát,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési rendje szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
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A pályázatokat Kopek Gábor rektornak címezve az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül,
postai úton kell eljuttatni a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Rektori Hivatalába, 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25.
A pályázati felhívásnak nem megfelelõ pályázatok érdemi elbírálás nélkül kerülnek elutasításra.

Kopek Gábor s. k.,
egyetemi tanár, rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR – Jászberény
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
igazgatói megbízás betöltésére

Az igazgató feladata:
–az intézmény szakmai (és gazdasági) vezetése, szervezése,
– a gimnáziumi oktatás megszervezése,
– a tanító szakos hallgatók gyakorlati oktatásának felügyelete,
– az intézmény képviselete a karon, illetve egyetemen kívül.

Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû középiskolai tanári (matematika–számítástechnika szakos) végzettség,
– közoktatás-vezetõi szakképesítés,
– legalább 15 éves szakmai tevékenység,
– hároméves vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot,
– az intézményvezetésre vonatkozó szakmai tervet,
– végzettségeket igazoló okiratok másolatát,
– személyi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban rögzített testületek
megismerhetik.

Az igazgatói kinevezés 2008. augusztus 1-jétõl 2013. június 30-ig szól.
Az elbírálás határideje a benyújtási határidõt követõ 60. nap.
A pályázónak meg kell felelni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdés a), c) pontjaiban, valamint a SZIE SZMSZ-ben és a foglalkoztatási köve-
telményrendszerében elõírt követelményeknek.
A pályázatokat a pályázat megjelenítésétõl számított 30 napon belül 3 példányban kell benyújtani a SZIE rektorának cí-
mezve a SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar dékánjához, 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

Dr. Solti László s. k.,
egyetemi tanár, rektor
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A BUDAPESTI MÛSZAKI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR
Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézetébe
fõiskolai docensi állás betöltésére

A fõiskolai docens feladata:
Kutatások folytatása és a hozzájuk tartozó tantárgyak kidolgozása és oktatása a következõ területeken: szoftvertechnoló-
giák elemzése és optimalizálása, párhuzamos programozás alkalmazása mérnöki rendszerek valós idejû vizsgálatánál,
különös tekintettel a gépi látás alapú rendszerekkel összefüggõ kérdésekre is.
A mérnök-informatikus mesterképzési szakon a „Párhuzamos és elosztott rendszerek operációs rendszerei” tárgy oktatá-
sa és folyamatos fejlesztése.

Pályázati feltétel:
Szakirányú mesterfokozat és szakképzettség, idegennyelv-ismeret. A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvényben és a BMF oktatói, kutatói és tanári követelmény- és minõsítési rendszer, valamint ezen mun-
kakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek is.

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,
– 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: 2008. szeptember 1-jétõl határozatlan idõre.
A pályázat elbírálásának határideje a pályázati határidõ leteltétõl számított minimum 30 nap.
A pályázat benyújtása: a pályázatot – mellékleteivel együtt – a közzétételtõl számított 30 napon belül – 3 példányban
(1 eredeti, 2 másolat) – kell dr. Szeidl Lászlónak, a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Kara (1034
Budapest, Bécsi út 96/b) dékánja részére benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mér-
nöki Rendszerek Intézet fõiskolai docensi állására”.

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

Rövidítések:

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
1211 Budapest,
Szent Imre tér 10.
Tel.: (1) 420-8959
Fax: (1) 420-8958

Játéksziget Óvoda
1214 Budapest,
Jupiter u. 24/a.
Óvodavezetõ

Népmûvészeti és Kéz-
mûves Óvoda, Német
Nemzetiségi Csoport
Deutsche Nationalita-
tengruppe
1215 Budapest,
Árpád u. 2.
Óvodavezetõ

Tátika Óvoda
1211 Budapest,
Kiss J. alt. u. 52.
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: a
korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolásokat, adatvédel-
mi nyilatkozatot is.
Pc.: Budapest XXI. Kerület Cse-
pel Önkormányzata Oktatási,
Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport-
ágazat
1212 Budapest,
Bajcsy Zs. u. 59/a.
1751 Budapest, Pf. 85
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1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: (1) 467-9203

Aprófalva Óvoda
1148 Budapest,
Bánki D. park 12/g.
Tel.: (1) 383-0522
Óvodavezetõ

Mályva Óvoda
1141 Budapest,
Mályva tér 12.
Tel.: (1) 383-4183
Óvodavezetõ

Mókavár Óvoda
1142 Budapest,
Róna park 5–7.
Tel.: (1) 460-0120
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
óvodapedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: vp.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolatát, 5 év
szgy. igazolását, az óvoda elfo-
gadott nevelési programját ala-
pul vevõ vpr.-t, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
Pc., f.: Budapest-Zugló Polgár-
mesteri Hivatal Oktatási és Mû-
velõdési Osztály

Tatabánya Megyei Jogú
Város Közgyûlése
2800 Tatabánya,
Fõ tér 6.
Tel.: (34) 515-784
Fax: (34) 311-283

Kertvárosi Óvoda
2800 Tatabánya,
Bakony u. 1/a.
Óvodavezetõ

Lila Óvoda
2800 Tatabánya,
Verebély u. 1/a.
Óvodavezetõ

Felsõgallai Nemzetiségi
Óvoda
2800 Tatabánya,
Templom u. 1.
Óvodavezetõ

Turul Óvoda
2800 Tatabánya,
Réti u. 62.
Óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., a pedagógus tovább-
képzésrõl szóló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §
szerint, 5 év szgy. (ok-
levél megszerzése után
5 év).

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Tatabánya Megyei Jogú Vá-
ros Polgármestei Hivatal Oktatá-
si és Közmûvelõdési Iroda.

Iskolaigazgató

Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: (1) 467-9203

Liszt Ferenc Általános
Iskola
1146 Budapest,
Hermina út 23.
Tel.: (1) 383-3350
Igazgató

Fõiskolán, egyetemen
szerzett pedagógus v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ testületi ülés.
Juttatás: vp.
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József Attila Általános
Iskola
1147 Budapest,
Miskolci út 141.
Tel.: (1) 363-0012
Igazgató

Heltai Gáspár Általá-
nos Iskola
1148 Budapest,
Padlizsán u. 11–13.
Tel.: (1) 363-0202
Igazgató

Szent István Gimnázi-
um
1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 15.
Tel.: (1) 343-0005
Igazgató

Egyetemen szerzett pe-
dagógus v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: pedagó-
gus-szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell: okle-
vél hiteles másolatát, 5 év szgy.
igazolását, az iskola elfogadott ne-
velési programját alapul vevõ
vpr.-t, adatvédelmi nyilatkozatot
is.
Pc., f.: Budapest-Zugló Polgár-
mesteri Hivatal Oktatási és Mû-
velõdési Osztály

Budafok-Tétény Buda-
pest, XXII. Kerület
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1221 Budapest,
Városház tér 11.
Tel.: (1) 229-2686

Gádor Általános Iskola
1222 Budapest, Gádor
u. 101–105.
Igazgató
Az igazgató feladata: a
Kt. 54. §-ban foglaltak
szerint.

Bartók Béla Általános
Iskola
1225 Budapest,
Bartók Béla u. 6.
Igazgató

Az igazgató feladata: a
Kt. 54. §-ban foglaltak
szerint.

Baross Gábor Általá-
nos Iskola
1224 Budapest,
Dózsa György u.
84–94.
Igazgató
Az igazgató feladata: a
Kt. 54. §-ban foglaltak
szerint.

Felsõfokú szakirányú
v. és szakképzettség,
5 év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: közoktatás-ve-
zetõi szakvizsga.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: illetmény a pályázat mel-
lékleteként benyújtott munkavi-
szony igazolások, és iskolai
végzettségrõl szóló oklevél alap-
ján történõ besorolás, valamint a
Kjt. 1. számú mellékletében fog-
laltak szerint.
Magasabb vp: a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: ko-
rábbi munkaviszonyokra vonatko-
zó igazolásokat, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot 4 példányban kell be-
nyújtani.
Pc.: Budafok-Tétény Budapest,
XXII. Kerület Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal
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Hajós Alfréd Általános
Iskola
1221 Budapest,
Tompa u. 2–4.
Igazgató
Az igazgató feladata: a
Kt. 54. §-ban foglaltak
szerint.

Rózsakerti Általános
Iskola
1223 Budapest, Rákó-
czi u. 16.
Igazgató
Az igazgató feladata:
a Kt. 54. §-ban foglal-
tak szerint.

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányza-
tának Képviselõ-testü-
lete
1211 Budapest,
Szent Imre tér 10.
Tel.: (1) 420-8959
Fax: (1) 420-5958

Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola
1214 Budapest,
Iskola tér 45.
Igazgató

Mátyás Király Általá-
nos Iskola
1212 Budapest,
Kolozsvári u. 61.
Igazgató

Katona József Általá-
nos Iskola
1215 Budapest,
Katona J. u. 60.
Igazgató

Csete Balázs Gimnázi-
um, Szakközépiskola
és Szakiskola
1215 Budapest,
Csete B. u. 15.
Igazgató

Felsõfokú pedagógus
v., 5 év szgy.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2008. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell: a ko-
rábbi munkaviszonyokra vonatko-
zó igazolásokat, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
Pc: Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Oktatási, Mû-
velõdési, Ifjúsági és Sport Ágazat
1212 Budapest,
Bajcsy Zs. u. 59/a.
1751 Budapest, Pf. 85

Belváros-Lipótváros
Budapest Fõváros V.
Kerület Önkormányzat
1051 Budapest,
Erzsébet tér 4.

Váci Utcai Ének-Zenei
Általános Iskola
Igazgató

Szabolcsi Bence Zene-
iskola
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pbhi: 2008. ápr. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell: vpr.-t
5 évre.
Pc.: Budapest V. Kerület Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési Osztály
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Budapest Fõváros VII.
Kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1073 Budapest, Erzsé-
bet krt. 6.

Molnár Antal Zeneis-
kola Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
1073 Budapest, Erzsé-
bet krt. 32.
Igazgató

Magyar–Angol Kéttan-
nyelvû Általános Isko-
la és Vendéglátó
Szakiskola
1073 Budapest,
Dob u. 85.
Igazgató

Felsõfokú szakirányú
v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig 5 évre
szól.
Pehi: 2008. máj. 31.
A pályázatot 3 példányban kell be-
nyújtani.
Pc.: Mûvelõdési Iroda
1076 Budapest, Garay u. 5.
Tel.: (1) 462-3395

Görgeteg Rinyaszent-
király Önkormányza-
tok
Képviselõ-testületei
7553 Görgeteg,
Fõ u. 24.
Tel./fax: (82) 567-030

Görgetegi Általános Is-
kola és Óvoda
7553 Görgeteg,
Kossuth u. 42.
Tel.: (82) 567-005
Igazgató

Felsõfokú iskolapeda-
gógiai képesítés, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: az elbírálást követõen azon-
nal.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a jogszabályban rögzített
testületek, bizottságok elõzetes vé-
leményezésétõl számított 30 nap.
Juttatás: magasabb vp., tp.
A pályázathoz csatolni kell: adat-
védelmi nyilatkozatot is.
Pc.: Fadgyas Attila Görgeteg Köz-
ség polgármestere.

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

Újváros Téri Általános
Iskola
3600 Ózd,
Újváros tér 1.
Igazgató

Szakirányú fõiskolai
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2008. szept 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc.: Ózd Városi Polgármesteri Hi-
vatal Mûvelõdési és Sport Ügy-
osztály

Tatabánya Megyei
Jogú Város Közgyûlése
2800 Tatabánya,
Fõ tér 6.
Tel.: (34) 515-784
Fax: (34) 311-283

Ságvári Endre Általá-
nos Iskola
2800 Tatabánya,
Ságvári u. 30.
Igazgató

Széchenyi István Álta-
lános Iskola
2800 Tatabánya,
Szent István u. 53–57.
Igazgató

Jókai Mór Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Jókai Mór u. 62.
Igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., a pedagógus to-
vábbképzésrõl szóló
277/1997. (XII. 22.)
Korm. rendelet 20. §
szerint, 5 év szgy. (ok-
levél megszerzése után
5 év).

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
A pályázatot 3 példányban kell be-
nyújtani.
Pc.: Tatabánya Megyei Jogú város
Polgármesteri Hivatal Oktatási és
Közmûvelõdési Iroda
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József Attila Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási In-
tézmény
2800 Tatabánya,
Béke u. 1.
Igazgató

Váci Mihály Általános
Iskola
2800 Tatabánya,
Dózsakert u. 7.
Igazgató

Fellner Jakab Általá-
nos Iskola Szakközép-
iskola és Szakiskola
2800 Tatabánya,
Sárberki ltp.
Igazgató

Tárnok Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2461 Tárnok,
Dózsa Gy. út 150.
Tel.: (23) 387-019
Fax: (23 387-108

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2461 Tárnok,
Iskola u. 1.
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat.

ÁEI: testületi döntést követõ hó-
nap elsõ napja.
A megbízás 2013. júl. 31-ig szól.
Pehi: a 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet 5. § (13) bekezdése sze-
rint.
A pályázathoz csatolni kell: szak-
mai, vezetõi gyakorlatot igazoló
okmány másolatát, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot 5 példányban (1 pél-
dány valamennyi elemet, 4 pél-
dány csak az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket részletezõ progra-
mot tartalmazza), „II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola igazgatói
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
Pc.: Tárnok Nagyközség Önkor-
mányzat polgármestere.
f.: Muskovicsné.
Tel.: (23) 387-019/126 mellék.
E-mail:
muskovicsne@fibermail.hu
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„Lurkó” Oktatási Ala-
pítvány
2112 Veresegyház,
Gyermekliget 1.
Tel.: (28) 559-655
Fax: (1) 313-0035

Montessori Általános
Iskola
Igazgató

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy.

ÁEI: 2008. júl. 1.
A megbízás 2013. jún. 30-ig,
5 évre szl.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ
45. nap.
Juttatás: bérezés megegyezés sze-
rint, irányadó a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 1. sz. melléklete.
A pályázatot írásban kell benyúj-
tani maximum 5 A4 oldal terjede-
lemben.
Pc.: „Lurkó” Oktatási Alapítvány.
f: Sebestyén Csaba kuratóriumi el-
nök
Tel.: 06 (30) 933-6695

Egyéb vezetõ

Budafok-Tétény Buda-
pest, XXII. Kerület Ön-
kormányzatának
Képviselõ-testülete
1221 Városház tér 11.
Tel.: (1) 229-2686

Nevelési Tanácsadó
1221 Budapest,
Szent István tér 1.
Igazgató

Az igazgató feladata: a
14/1994. (VI. 24.)
MKM rendeletben fog-
laltak szerint.

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, a szakké-
pesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2008. jún. 30.
Juttatás: illetmény a pályázat
mellékleteként benyújtott mun-
kaviszony-igazolások, és iskolai
végzettségrõl szóló oklevél alap-
ján történõ besorolás, valamint a
Kjt. 1. sz. mellékletében foglal-
tak szerint.
Magasabb vp.: a 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet alapján.
A pályázathoz csatolni kell: ko-
rábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolásokat, adatvédelmi
nyilatkozatot is.
A pályázatot 4 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Budafok-Tétény Budapest,
XXII. Kerület Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Közokta-
tási és Sport Iroda

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

Csépány-Somsály
ÁMK
3600 Ózd,
Csépányi út 117.
Igazgató

Szakirányú fõiskolai v.,
5 év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. jún. 30.
Pc.: Ózd Városi Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési és Sport
Ügyosztály
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Hajnóczy József Gim-
názium, Humán Szak-
középiskola és
Kollégium Igazgatóta-
nácsa
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth út 122.
Tel.: (56) 470-088
Tel./fax: (55) 470-038

Hajnóczy József Gim-
názium, Humán Szak-
középiskola és
Kollégium
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth út 61–61/A
Tel.: (55) 470-065
Kollégiumvezetõ

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év – jogsza-
bályban meghatározott
kivétellel – pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy., az
intézménynél fennálló
vagy a kollégiumveze-
tõi megbízással egyide-
jûleg létesített
határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vagy azzal
egyenértékû v., kollégi-
umi nevelõ munkában
szerzett gyakorlat.

ÁEI: 2008. aug. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: 2008. máj. 31.
Juttatás: vp.: a pótlékalap
150%-a, szl.
A pályázatot írásban, 2 példány-
ban, postai ajánlott küldemény-
ként kell benyújtani.
Pc., f.: Ferenczi György igazgató

Pályázati felhívás pedagógus állásokra

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
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om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Pedagógus álláshelyek

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

1. 2. 3. 4.

Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Gépészeti Szakkö-
zépiskola és Kollégium
2170 Aszód,
Hatvani út 3.
Tel./fax: (28) 400-006,
(28) 500-545

Angol–bármely szakos
tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön.-t, diploma hiteles
fénymásolatát, egyéb végzettsé-
get igazoló okirat hiteles máso-
latát is.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc.: Petõfi Sándor Gimnázium,
Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium

Ady Endre Általános Is-
kola
1196 Budapest,
Ady Endre út 73–75.
Tel.: (1) 282-9631,
(1) 282-9606
Fax: (1) 348-0956
E-mail: ady@iskola.kis-
pest.hu

Gyógypedagógiai
asszisztens (részmunka-
idõs, félállás, késõbb
bõvülhet)

Gyógypedagógiai
asszisztens v.
Elõny: általános iskolá-
ban szerzett gyakorlat.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
Pehi: a pbhi. lejárta után
10. nap.
Pc.: dr. Molnárné Ruszinkó Má-
ria igazgató.

Kastély Óvoda
1037 Budapest,
Bécsi u. 236.
Tel.: (1) 388-7389
E-mail: be-
csi-o@kszki.hu

Óvodapedagógus

Feladatkör meghatáro-
zása: óvodapedagógiai
teendõk ellátása, váltott
mûszakban 40 órás.

Felsõfokú óvodapeda-
gógiai v.
Elõny: német nyelvis-
meret.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól
három hónap próbaidõ kikötésé-
vel.
Pehi: a benyújtásra elõírt határ-
idõt követõ 15 napon belül dönt
a munkáltatói jogkör gyakorlója.
A pályázat eredményérõl min-
den pályázó írásban tájékozta-
tást kap a pályázat elbírálásától
számított 8 napon belül.
A pályázatot „óvodapedagógus
pályázat” megjelöléssel kell be-
nyújtani.
A kiíró a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
f.: óvodavezetõ.
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Kossuth Lajos Kéttan-
nyelvû Fõvárosi Gya-
korló Mûszaki
Középiskola és Szakis-
kola
1211 Budapest,
Kossuth Lajos u. 12.
Tel./fax: (1) 276-4167
E-mail: kossuth.tit@fre-
email.hu

Angol nyelv szakos ta-
nár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
Pályázni levélben vagy e-mail-
ben.

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

2 fõ logopédus

Magyar–ének szakos
tanár

Fizika szakos tanár
(részmunkaidõben)

Könyvtár–bármely sza-
kos tanár

Oligofrénpedagógia–lo-
gopédia v.

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
f.: Brazzorottó Jenõné
elnök-igazgató

ÁEI: azonnal.
f.: Brazzorottó Jenõné
elnök-igazgató

ÁEI: 2008. szept. 1.
f.: Brazzorottó Jenõné
elnök-igazgató

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre
szól.
f.: Brazzorottó Jenõné
elnök-igazgató

Hétpettyes Óvoda
1033 Budapest,
Harrer Pál u. 7.

Dajka
(8 órában, határozatlan
idõre)

Minimum 8 általános +
dajkai képesítés, egész-
ségügyi alkalmasság.

ÁEI: a pályázat elbírálása után
azonnal.
Próbaidõ: 3 hónap.
Pc.: Ferenczné Gulyás Ilona
óvodavezetõ

Erzsébetvárosi Nevelési
Tanácsadó
1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén u.
10.
Tel./fax: (1) 342-1552,
(1) 321-5870
E-mail: zambo.edi-
na@nevtan07.hu

Pszichológus (határo-
zatlan idejû kinevezés)

Kiemelt feladata: pszi-
chológiai vizsgálatok,
diagnosztika, szakvéle-
mények írása, esetveze-
tés, egyéni és csoportos
terápia, tanácsadás,
konzultáció, kapcsolat-
tartás iskolákkal, óvo-
dákkal stb.

Gyógypedagógus (hatá-
rozatlan idejû kineve-
zés)

Pszichológus (egyete-
mi) v.
Elõny: nevelési tanács-
adóban szerzett munka-
tapasztalat.

Gyógypedagógus (fõis-
kolai) v., legalább 3 év
szakirányú szgy.
Elõny: mozgásterápiák-
ban való jártasság.

ÁEI: a pályázat elbírálása után
azonnal.
A pályázatokat személyesen
vagy e-mailben kell benyújtani.
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Feladata: gyógypedagó-
giai vizsgálatok, szûrõ-
vizsgálatok,
szakvélemények írása,
egyéni és csoportos fej-
lesztés, kapcsolattartás
iskolákkal, óvodákkal
stb.

BZSH Scheiber Sándor
Gimnázium és Általá-
nos Iskola
1145 Budapest,
Laky Adolf u. 38–40.
Tel./fax: (1) 221-4215

Matematika szakos ta-
nár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc.: rcz@scheiber.sulinet.hu

Széchenyivárosi Óvoda
és Általános Iskola
6000 Kecskemét,
Lunkányi János u. 10.
Tel.: (76) 478-557,
(76) 508-333
E-mail:
aranyj.kecs@freema-
il.hu

Kémia–bármely szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: kémia–fizika
szak.

ÁEI: elbírálást követõen azon-
nal.
Pc.: Nagyné Nyekita Ilona igaz-
gató

Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Kollégium és Köz-
étkeztetési Központ
(magyarországi osztrák
iskola, ÖSD német
nyelvvizsgahely)
5650 Mezõberény,
Petõfi Sándor út 13–15.
Tel.: (66) 515-578
Fax: (66) 515-580

Földrajz–német szakos
tanár

Könyvtáros tanár (he-
lyettesítés)

Földrajz szakos egyete-
mi v., német szakos
egyetemi vagy fõiskolai
v.

Könyvtáros tanári v.

ÁEI: 2008. aug. 1.
Pbhi: 2008. ápr. 2.
Pehi: 2008. ápr. 16.
Juttatás: szl.
Pc.: Szilágyi Tibor igazgató.

ÁEI: azonnal.
Juttatás: szl.
Pc.: Szilágyi Tibor igazgató.

II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola
2750 Nagykõrös, Kecs-
keméti út 39–41.
Tel.: (53) 351-982

Napközis nevelõ Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Õriszentpéteri Katica
Óvoda
9941 Õriszentpéter,
Kovácsszer 19.
Tel.: (94) 428-083
Fax: (94) 548-050

Logopédus
(határozatlan idõre)

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: pályázat elbírálását követõ-
en azonnal.
Pehi: a benyújtástól számított
30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló okirat hiteles
másolatát, 30 napnál nem régeb-
bi b-t is.
Pc., f.: Hodásziné Papp Zita
óvodavezetõ
Tel.: (94) 428-295
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Budai-Városkapu Óvo-
da, Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
7629 Pécs,
Komlói u. 58.
Tel./fax: (72) 239-747

Gyógypedagógus

Iskolapszichológus

Gyógypedagógus vagy
tanulásban akadályozot-
tak pedagógiája v.

Pedagógiai szakpszi-
chológus vagy pszicho-
lógus és pedagógus v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ elsõ munkanap.

II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola
3950 Sárospatak, Petõfi
u. 1.
Tel.: (47) 312-622
Fax: (47) 511-392

Tanító Tanítói diploma
Elõny: szgy.

ÁEI: 2008. aug. 15.
Pehi: a pályázat beadási határ-
idejétõl számított 30. nap.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc.: Szegedi Istvánné igazgató

Szolnok Városi Pedagó-
giai Szakszolgálat Ne-
velési Tanácsadója
5000 Szolnok,
Városmajor út 65/a.
Tel.: (56) 420-828
Tel./fax: (56) 421-113
E-mail: info@szol-
nok-pedszakszo.hu

Pszichológus Pszichológusi v., szgy.
Elõny: klinikai vagy ta-
nácsadó szakpszicholó-
gusi v., nevelési
tanácsadóban vagy
gyermekklinikán szer-
zett tapasztalat.

Jelentkezés e-mailben, telefonon
vagy személyesen.

Wosinsky Mór Általá-
nos Iskola, Óvoda és
Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
7130 Tolna,
Bartók B. u. 23.
Tel.: (74) 440-065
Fax: (74) 440-020

Informatika szakos ta-
nár (határozatlan idejû
kinevezés, kötelezõ
óraszáma: 22 óra)

Fõiskolai v.
Elõny: tanári diploma
mellett tanítói v. infor-
matika mûveltségterüle-
ten.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõ hónap elsõ napja.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 5. nap.
Pc.: Hága Lászlóné igazgató

Helyesbítés

A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskolára az Oktatási Közlöny 2007. december 29-ei, 36. számában meg-
hirdetett tanszékvezetõi és szolgáltató központ vezetõi tisztségre a pályázat benyújtásának határideje – a megjelenttõl el-
térõen – 2008. március 14.

Dr. Csorba Péter s. k.,
rektor
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

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

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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