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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet a
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Operációkutatás Tanszék
teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi docensi álláshelyének betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási feladatai:
– a tanszék által gondozott alap- és mesterszintû operációkutatási és aktuárius tárgyak elõadásainak és gyakorlatainak
megtartásában és vizsgáztatásában való részvétel,
– új mesterszintû tantárgyak kidolgozása az aktuárius képzés területén, tananyagírás önállóan, illetve a tanszéki kollé-
gákkal együttmûködésben,
– részvétel a tanszéken TDK-t, diplomamunkát író hallgatók témavezetésében, önálló témakör megadása az operációku-
tatási PhD alprogram hallgatói részére,
– a pályázó vegyen részt – a fentieken túl is – az operációkutatási és aktuárius képzésnek a tanszékre háruló tantárgy- és
tananyag-fejlesztési tevékenységében,
– elõnyt jelent, ha a pályázó az aktuárius témák bármelyikében gyakorlati vagy kutatási tapasztalattal rendelkezik.

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb kutatási feladatai:
– a tanszék fõ profiljának megfelelõ témákban történõ tudományos alkotómunka, egyrészt az oktatott tárgyak kutatási
háttereként, másrészt a hazai és nemzetközi tudományos életbe való aktív bekapcsolódás részeként,
– a pályázótól elvárt a tudományos konferenciákon való részvétel, illetve publikálás referált szakmai folyóiratokban,
– a tanszéki kutatásokba bekapcsolt mester- és PhD-hallgatók segítése eredményeik közzétételében,
– fontos része a kutatási feladatoknak az aktív pályázati részvétel hazai és nemzetközi kutatási források megszerzése cél-
jából.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– matematikus vagy közgazdász-matematikus végzettség,
– egy világnyelvbõl C típusú állami nyelvvizsga, vagy ennek megfelelõ igazolt nyelvtudás, egy másik világnyelvbõl
alapfokú nyelvismeret,
– a tudományterületen a kinevezést legalább öt évvel megelõzõen szerzett PhD- vagy azzal egyenértékû tudományos fo-
kozat,
– legalább nyolcéves felsõoktatási oktatási és kutatási gyakorlat,
– önállóan vagy társszerzõkkel együtt publikált tudományos cikkek, hazai vagy nemzetközi konferenciákon tartott elõ-
adások,
– a szakterületen meglévõ tudományos kapcsolatok.

A docensi kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók: a pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvényben és a Budapesti Corvinus Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszer Foglalkoztatási Szabályzatában
foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési Szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek.

A docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddigi szakmai, oktatói és tu-
dományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismer-
tetésére, szakmai díjaira is ki kell térnie,
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való rész-
vételét, valamint
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit.

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

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok be-
adási határidejét követõ 90 napon belül.
A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (mun-
kaidõben az egyetem Humán Erõforrás Iroda részére) beérkeznie – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék
szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6. VI. emelet 639.).
A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is
– a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok, er-
kölcsi bizonyítvány (másolatai) kivételével – meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb, a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123-as telefonszámon kérhetõk.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
pályázatot hirdet a
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékére
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a Gépészmérnöki Karon lássa el az informatikai alaptantárgyak, valamint a
Kar által felügyelt szakok speciális informatikai jellegû tantárgyainak gondozását, szervezze és irányítsa az egyes
tantárgyak oktatóinak munkáját. Az informatikai diszciplínák oktatásánál vegye figyelembe a Kar informatikai
bizottsága javaslatait és a hallgatóság véleményét. A kinevezendõ egyetemi docens végezzen tudományos kutatómunkát
és irányítsa a tanszéki szakinformatikai kutatásokat, valamint pályázati tevékenységet.
A munkakör betöltésének feltétele: a pályázó legyen a Kar teljes munkaidõben foglalkoztatott közalkalmazottja és
rendelkezzen PhD-fokozattal, angolnyelv-tudással, valamint legalább 15 éves oktatási tapasztalattal.

Mûszaki Mechatronikai Tanszékére
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladatai: a tanszék által gondozott gépészmérnöki és mechatronikai alap- és mesterkép-
zésben – ezen belül elsõsorban a Statika, Szilárdságtan, Dinamika, Rezgéstan alaptantárgyak, illetve az Analitikus me-
chanika és Nemlineáris rezgések – MSc-szintû tantárgyak elõadásainak megtartása; az adott tantárgyak tananyagainak
folyamatos fejlesztése, jegyzetek, internetes segédletek készítése; a fenti alaptantárgyak elõadásainak megtartása angol
nyelven; konzultációk tartása angol és német nyelven; tananyagfejlesztés az alaptantárgyak oktatásában, építve a közép-
iskolai fizika és matematika tantárgyi programjaira; a PhD-képzésben mind tudományos, mind ipari alkalmazási szem-
pontból vonzó és aktuális kutatási témák meghirdetése; önálló kutatási terület irányítása a dinamika területén, hazai és
nemzetközi kutatási pályázatok kezdeményezése, benyújtása, szervezése, vezetése.
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A munkakör betöltésének feltétele: a dinamika gépészmérnöki alkalmazási területén szerzett PhD-fokozat; legalább kö-
zépfokú nyelvvizsga angol és német nyelvbõl; angol nyelvû oktatási tapasztalat a mechanika tantárgyak területén; aktív
– hivatkozásokban elismert – nemzetközi szintû publikációs tevékenység, kutatási pályázatok írásában, projektek veze-
tésében szerzett tapasztalat. A pedagógiai képzettség elõnyt jelent.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló – többször módosított – 2005. évi
CXXXIX. törvény 81. §-ában foglaltakon túl a 87. § (3) bekezdése, valamint a BME Humánpolitikai Szabályzata 57. §
(1) bekezdése tartalmazza.
Ennek értelmében az egyetemi docensi kinevezés egyik alapfeltétele, hogy a pályázó legalább három éve doktori (PhD)
fokozattal vagy három évnél rövidebb ideje szerzett doktori fokozat esetén legalább 10 éves, felsõoktatási oktatói-kuta-
tói gyakorlattal rendelkezzen. Indokolt esetben a doktori (PhD) fokozatot mesterfokozat (DLA) helyettesítheti. Kinevez-
hetõ továbbá az, aki alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos
munkájának vezetésére, idegen nyelven is képes elõadás tartására, és megfelelõ szakmai tudományos tapasztalattal
rendelkezik.
A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatói, Kutatói
Követelményrendszer Szabályzatában foglalt kinevezési feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális
követelményeknek.
Az egyetemi docensi kinevezésekre az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2009. július 1-jei
hatállyal kerül sor.
A pályázatok elbírálási határideje: 2009. április 30.
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 vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait,
– az Egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve – külsõ pályázónál – e vonatkozású elképzeléseit,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) 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,
– valamint nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok
és egyetemi szabályzat szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti, 2 másolati
példányban és CD-n az illetékes Kar dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Dékáni Hi-
vatala, postacím: 1521 Budapest, Pf. 91, telefon: (1) 463-3541, e-mail: gepeszd@mail.bme.hu. Személyesen: Budapest
XI., Mûegyetem rkp. 3., K épület I. emelet 14.

Dr. Stépán Gábor s. k.,
a BME Gépészmérnöki Kar dékánja
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VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKA KAR
Automatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszékére
három teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docensek feladata:
1. A tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erõsítése a szoftvertechnikák és a modellbázisú szoftverfejlesztés elmélete
és gyakorlata területén. A feladata kiterjed a témához kapcsolódó tananyag kidolgozására és beillesztésére a tanszék által
gondozott szaktárgyakba, hallgatók témavezetésére az oktatás minden szintjén, nemzetközi és hazai kutatási projektek-
ben való részvételre, illetve azok vezetésére, valamint a tanszék vezetésének segítése különösen a doktoranduszképzés
szervezése területén.
2. Az új vezetõ oktató tevékenysége által lefedésre váró szakterületek: adatvezérelt programozási módszerek, adatbá-
zis-kezelési eljárások és adatbányászati fejlesztések és kutatások. További feladatai az „Informatika 2.” tárgy oktatási
hátterének erõsítése, valamint a tanszékvezetés segítése a doktoranduszhallgatók publikációs tevékenységének koordi-
nálásában.
3. A Gépészmérnöki Karon a gépész, a mechatronikai és a terméktervezõ szakokon BSc- és MSc-szinten gondoznia kell
a mechatronikai oktatás villamos tárgyait. Feladata a tudományos utánpótlás nevelése, a mechatronika területén mûködõ
fiatal kollégák munkájának összefogása és irányítása, a tanszék kutatómunkájának erõsítése.

Elektronikai Technológia Tanszékére
teljes munkaidõs egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– lézerek elektronikai technológiai alkalmazása témakörében kutatási munka végzése, a témákban rendszeres publiká-
lás, önálló laboros, diplomatervezõ és doktoranduszhallgatók munkájának irányítása,
– részvétel az Elektronikai Technológia címû alaptárgy elõadásainak és laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában,
– részvétel a Mikroelektronika és elektronikai technológia szakirány (BSc), továbbá az Elektronikai technológia és mi-
nõségbiztosítás (MSc) szakirány elméleti oktatási feladatainak ellátásában,
– részvétel ipari és pályázati projektek kutatásfejlesztési feladataiban.

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékére
két teljes munkaidõs és egy részfoglalkozású
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a docensi pályázatok a megújult oktatási tevékenység, elsõsorban a meginduló
MSc-képzés ellátásának színvonalas biztosítását szolgálják.
1. Kutatóiskola létrehozása és vezetése a modellvezérelt rendszer- és szoftvertervezés szakterületén; az automatikus mo-
delltranszformáció témakör bevezetése a mérnök-informatikus MSc-képzés „Szolgáltatásbiztos rendszertervezés” szak-
irány oktatásában. Részvétel nemzetközi kutatási együttmûködésekben, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok építé-
se és ápolása.
2. Kutató és kutatásszervezõ-irányító szerep betöltése a beágyazott információs rendszerek szoftvertechnológiája téma-
körben; a villamosmérnöki MSc-képzés „Beágyazott információs rendszerek” szakirányon belül a szoftvertechnológia
oktatásának megszervezése. Részvétel hazai és nemzetközi kutatási együttmûködésekben, hazai és nemzetközi szakmai
kapcsolatok építése és ápolása.
3. Kutatóiskola vezetése a hibatûrõ és biztonságkritikus rendszerek kialakítása témakörben. Irányító szerep betöltése a
formális modellezés, verifikáció és validáció és a megbízhatósági elemzések szakterületen a mérnök-informatikus
MSc-képzés „Szolgáltatásbiztos rendszertervezés” szakirány oktatásában. Részvétel hazai és nemzetközi kutatási
együttmûködésekben, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok építése és ápolása.

36. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3869



Számítástudományi és Információs Rendszerek Tanszékére
teljes munkaidõs és részfoglalkozású
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
1. A „Nyelvek és automaták” tárgy kidolgozása és oktatása, ezekhez a tárgyakhoz oktatási segédanyagok készítése, to-
vábbá önálló labor tárgy keretében a hallgatók témavezetése.
2. Az alap- és mesterképzés diszkrét matematikai tárgyainak oktatása, ezekhez a tárgyakhoz oktatási segédanyagok ké-
szítése, továbbá önálló labor tárgy keretében a hallgatók témavezetése.

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszékére
részfoglalkozású egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
A BSc- és MSc-képzés mikrohullámú áramkörök oktatási és kutatási területeinek vezetése, új tárgyak kidolgozása. Ezen
túl hazai és nemzetközi ipari és akadémiai kapcsolatokon keresztül a szakterület tanszéki fejlesztése.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a felsõoktatásról szóló – többször módosított – 2005. évi
CXXXIX. törvény 81. §-ában foglaltakon túl a 87. § (3) bekezdése, valamint a BMF Humánpolitikai Szabályzata 57. §
(1) bekezdése tartalmazza. Ennek értelmében az egyetemi docensi kinevezés egyik alapfeltétele, hogy a pályázó
legalább három éve doktori (PhD) fokozattal vagy három évnél rövidebb ideje szerzett doktori fokozat esetén legalább
8-10 éves felsõoktatási oktatói-kutatói gyakorlattal rendelkezzen. Indokolt esetben a doktori (PhD) fokozatot
mesterfokozat (DLA) helyettesítheti. Kinevezhetõ továbbá az, aki alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk,
a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának vezetésére, idegen nyelven is képes elõadás tartására, és
megfelelõ szakmai tudományos tapasztalattal rendelkezik. A pályázóknak továbbá meg kell felelniük a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatói, Kutatói Követelményrendszer Szabályzatában foglalt kinevezési
feltételeknek, valamint az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.
Az egyetemi docensi kinevezésekre az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2009. július 1-jei
hatállyal kerül sor.
A pályázatok elbírálási határideje: 2009. 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 vagy mûvészeti munkáját és annak eredményeit,
– jelentõsebb tanulmányútjait,
– az Egyetem számára bevételt szerzõ tevékenységét, illetve külsõ pályázónál e vonatkozású elképzeléseit,
– oktató-nevelõ és tudományos (mûvészi) 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.

A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 1 másolati
példányban az illetékes kar dékáni hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
A pályázatok benyújtásának helye: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informati-
kai Kar Dékáni Hivatala, postacím: 1111 Budapest, Egry József u. 18. vagy személyesen: V. 1. épület, fszt. 2.

Dr. Vajta László s. k.,
a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja
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ÉPÍTÕMÉRNÖKI KAR
pályázatot hirdet a
Geotechnikai Tanszékre
Magasépítési Tanszékre
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékre
Út- és Vasútépítési Tanszékre
tanszékvezetõi megbízásra

A megbízandó tanszékvezetõ feladata: az oktatási szervezeti egység oktató-kutató és tudományos munkájának irányítá-
sa, szervezése, korszerûsítése; a szervezeti egység oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlõdésének elõsegítése;
részvétel az egység oktató- és kutatómunkájában; a szervezeti egység oktatási és kutatási területének szélesítése, vala-
mint fejlesztési stratégiák kidolgozása.
A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasz-
talatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felis-
meréséhez és kibontakoztatásához, a vezetõi utánpótlás neveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, vala-
mint többéves felsõoktatási oktatói gyakorlattal és megfelelõ szintû nemzetközi tudományos elismertséggel kell
rendelkeznie.
A pályázaton a kar legalább havi 87 órában foglalkoztatott, s az oktatási szervezeti egység szakterületén kellõ jártasság-
gal rendelkezõ egyetemi tanárai és egyetemi docensei vehetnek részt.

A pályázatokra vonatkozó általános tudnivalók:
Az oktatási szervezeti egység vezetõi beosztás ellátásával történõ megbízásokra a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 96. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 23.
és 41. §-a, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítése és Mûködési Rendje és az annak mellékletét képezõ
Humánpolitikai Szabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Az oktatási szervezeti egység vezetõt – az egység oktatói-kutatói értekezlete, valamint az Építõmérnöki Kar Tanácsának
véleménye alapján – a Kar dékánja bízza meg.
A pályázatok elbírálási határideje: 2009. április 15.
A megbízásokra 2009. július 1-jei hatállyal, illetve a Geotechnikai Tanszék esetében 2009. június 1-jei hatállyal kerül
sor, amely a pályázóknak a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel létesített határozatlan idejû közal-
kalmazotti jogviszonya mellett határozott idõre – három-öt évre – szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, kutatási-tudományos vagy mûvészeti munkáját, valamint vezetõi tevékenységét összefog-
laló tájékoztatót,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét.

A pályázó ismertesse pályázatában a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai önéletrajzot,
– a 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 iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatokkal kapcsolatban az Építõmérnöki Kar dékánja ad részletes információt.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 2 másolati
példányban, valamint CD-n az Építõmérnöki Kar Dékáni Hivatalába, ahol a szabályzatok megtekinthetõk.
Cím: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építõmérnöki Kar Dékáni Hivatala, postacím: 1521 Buda-
pest, Pf. 91 vagy személyesen: Budapest XI., Mûegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 16.

Dr. Lovas Antal s. k.,
a BME Építõmérnöki Karának dékánja
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A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM
pályázatot hirdet
rektori megbízatás ellátására

A Károli Gáspár Református Egyetem fenntartójának nevében – a Szenátus felkérése alapján – eljárva a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának Elnöksége a felsõoktatásról szóló, többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény
96. § (6) bekezdése, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Alapító Okiratában, Szervezeti és Mûködési
Rendjében és Foglalkoztatási követelményrendszerében foglaltak alapján hirdette meg a munkakört.
A megbízatás 4 (azaz négy) éves határozott idõtartamra szól.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
A pályázónak meg kell felelnie azoknak a követelményeknek, és alkalmasnak kell lennie azoknak a feladatoknak az
ellátására, amelyeket a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Károli Gáspár Református
Egyetem Szervezeti és Mûködési Rendje a rektor számára meghatároznak.
A pályázónak vezetési, szervezési és gazdálkodási ismeretekkel és ugyanezen a területeken többéves tapasztalattal és
gyakorlattal kell rendelkeznie.
A rektor feladata a Károli Gáspár Református Egyetem szakmai és gazdasági irányítása oly módon, hogy megvalósuljon
a református hagyományoknak megfelelõ, differenciált, többszintû, széles bázisú, magas színvonalú oktatás.
A pályázónak angol és/vagy német nyelvbõl tárgyalóképes nyelvtudással és legalább C típusú középfokú nyelvvizsgával
kell rendelkeznie.

A pályázatnak az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:
– a pályázó oktatói, tudományos, szakmai munkája és eredményei, valamint vezetõi, szervezési tevékenységei és ismere-
tei,
– a pályázó programja a Károli Gáspár Református Egyetem mûködésére, mûködésének és gazdálkodásának az átlátha-
tóvá tételére, a képzési és kutatási tevékenységre vonatkozóan,
– a Károli Gáspár Református Egyetem vezetésével kapcsolatos tervei és azok megvalósítására vonatkozó elképzelései.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– szakmai önéletrajz,
– egyetemi diploma, tudományos minõsítõ oklevél,
– nyelvvizsga igazolása,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke,
– a pályázó egyházzal való kapcsolatának rövid ismertetése.

A pályázat benyújtásának helye: Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatal, 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Oktatási Közlönyben történõ megjelenésétõl számított 45 (azaz negy-
venöt) nap.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Károli Gáspár Református Egyetem rektori megbízatására”.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ leteltétõl számított 60. (azaz hatvanadik) nap.
A pályázati eljárás lefolytatása és az elbírálás módja a felsõoktatási törvény, valamint a Károli Gáspár Református
Egyetem Alapító Okirata, Szervezeti és Mûködési Rendje és Foglalkoztatási követelményrendszere szerint történik.
A benyújtott pályázatokat a Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Mûködési Rendjében megjelölt
személyek és testületek jogosultak megismerni.

A fenntartó képviseletében:

Dr. Bölcskei Gusztáv s. k., Dr. Nagy Sándor s. k.,
püspök fõgondnok

a zsinat lelkészi elnöke a zsinat világi elnöke
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A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Nemzetközi Gazdaságtan Tanszékén
egyetemi tanári állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék oktatási feladatai közé tartozó tárgyak elõ-
adása, új tantárgyak tematikájának kidolgozása. Részt vesz a Gazdálkodás és Szervezéstudományi Doktori Iskola mûkö-
désében. Kutatómunkát irányít és végez a nemzetközi gazdaságtan területén. A pályázónak részt kell vállalnia a Pannon
Egyetemen a közgazdászképzés továbbfejlesztésében, a képzéssel kapcsolatos stratégiai feladatok megfogalmazásában
és megoldásában. Emellett részt kell vennie a tanszéken dolgozó fiatalabb oktatók szakmai fejlõdésének elõsegítésében.
A pályázó rendelkezzék egyetemi végzettséggel, a közgazdaság-tudományok doktora (az MTA doktora) tudományos fo-
kozattal és legalább két világnyelv ismeretével, valamint szakirányú egyetemi oktatási, illetve legalább 5 évi vezetõi ta-
pasztalattal. A pályázótól nemzetközi szervezetekhez kapcsolódó szakmai tevékenységet, széles körû nemzetközi kap-
csolatokat, valamint kiemelkedõ tudományos és publikációs tevékenységet várunk el.
A kinevezés 2009. április 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. március 31-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be: 8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Telefon: (88) 624-236.

Szervezési és Vezetési Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata elsõsorban a Minõségmenedzsment, a Vezetõi döntések, valamint az Üzleti szi-
muláció tantárgyak alap- és mesterszakokon történõ oktatása magyar és angol nyelven. Feladata továbbá a tanszék minõ-
ségbiztosítási tevékenységének irányítása, a kar minõségbiztosítási tevékenységének támogatása, szakterületén hazai és
nemzetközi kapcsolatépítés és kutatások szervezése és irányítása.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos (PhD) fokozattal, minõségmenedzsment terüle-
tén felsõoktatásban szerzett kutatási és oktatási tapasztalattal, kutatás területén szerzett jelentõs külföldi kapcsolattal,
felsõoktatás minõségbiztosítása és akkreditáció területén szerzett gyakorlati tapasztalattal, továbbá legalább egy idegen
nyelvbõl államilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával.
Felsõoktatás minõségbiztosítása területén elkészített PhD-disszertáció, valamint további nyelvvizsga elõnyt jelent.
A kinevezés 2009. április 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. március 31-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be: 8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Telefon: (88) 624-236.

GEORGIKON KAR
Meteorológia és Vízgazdálkodás Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A tanszékvezetõ feladata a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, a környezettudomány területén a PhD-képzés
koordinálásában való aktív részvétel, megfelelõ személyzeti politika kialakítása, az egység hazai és nemzetközi kapcso-
latainak ápolása, a tanszék oktatási-kutatási szakterületének menedzselése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület
átfogó ismeretével, hazai és nemzetközi szinten elismert tudományos tevékenységgel, legalább tízéves egyetemi oktatói
gyakorlattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék profiljával. Pályá-
zatában ki kell fejtenie a tanszék oktatási tevékenységére és fenntartására vonatkozó elképzeléseit. A pályázat során
elõnyben részesítendõ az a jelölt, aki rendelkezik az MTA doktora címmel, habilitációval és doktori iskolában szerzett
jelentõs oktatói tapasztalattal.

36. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3873



A tanszékvezetõi megbízás 2009. április 1. napjától legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb 2009. március 31-ig kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be: 8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Telefon: (88) 624-236.

MÛSZAKI INFORMATIKAI KARON
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett fõállású egyetemi docens feladata az ipari ellátó rendszerek, energiamenedzsment szakterület tantárgyainak
kidolgozásában és oktatásában való részvétel. Feladata részét képezi továbbá kutatások végzése a Kar profiljához
tartozó területen, projektek pályázati anyagának elõkészítésében és azok elnyerése esetén a megvalósításában való
közremûködés.
A pályázó rendelkezzék PhD-fokozattal, legalább 6 év egyetemi oktatási gyakorlattal, nemzetközi kutatási tapasztalatok-
kal, angol nyelvbõl elõadói szintû nyelvismerettel, jó elõadókészséggel és színvonalas publikációs tevékenységgel.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 90 napon belül kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be: 8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Telefon: (88) 624-236, szakmai információk a Kar Titkárságán,
telefon: (88) 624-021 szerezhetõk be.

MÛSZAKI INFORMATIKAI KARON
egyetemi docensi állás betöltésére

A kinevezett egyetemi docens feladata az egészségügyi informatika szakterület interdiszciplináris alapozó tantárgyainak
kidolgozásában és ezek oktatásában való részvétel.
Feladata részét képezi továbbá a bioelektromos képalkotás kardiológiai és neurológiai alkalmazásához kapcsolódó kuta-
tások végzése.
A pályázó rendelkezzék pszichológusi végzettséggel, PhD-fokozattal, nemzetközi szintû tudományos publikációs tevé-
kenységgel, legalább 6 év egyetemi oktatási gyakorlattal, nemzetközi kutatási tapasztalatokkal, angol nyelvbõl elõadói
szintû nyelvismerettel, jó elõadókészséggel.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 90 napon belül kerül sor.
A pályázathoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be: 8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10. Telefon: (88) 624-236, szakmai információk a Kar Titkárságán,
telefon: (88) 624-021 szerezhetõk be.

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARA
pályázatot hirdet a
Parazitológiai és Állattani Tanszékére
egyetemi docensi állásra

Feladatok:
– részvétel az állatorvosi parazitológia graduális és posztgraduális oktatásában,
– közremûködés fakultatív tantárgyak meghirdetésében, oktatásában,
– tudományos diákköri munkák és szakdolgozatok önálló témavezetése,
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– PhD-hallgatók munkájának irányítása,
– részvétel a tanszék diagnosztikai szolgáltatásában, annak fejlesztésében és egyéb feladataiban,
– önálló kutatási téma mûvelése, közös kutatások végzése és irányítása az állatorvosi parazitológia területén,
– közremûködés pályázatok írásában és a különféle szakmai fórumok tevékenységében,
– hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése.

Feltételek:
– állatorvos doktori egyetemi végzettség,
– doktori (PhD) tudományos fokozat,
– habilitáció,
– legalább tízéves szakmai tapasztalat az állatorvosi parazitológia területén,
– angol nyelvbõl C típusú, középfokú állami vagy azzal egyenértékû nyelvvizsga,
– a pályázónak meg kell felelnie a SZIE ÁOTK oktatói-kutatói követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az Állatorvos-tudományi Kar titkárságán beszerezhetõ személyi adatlapot 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Kar titkárságára.

Kémiai Tanszékére
egyetemi docensi állásra

Feladatok:
– a kémia tantárgy oktatása magyar és angol nyelven,
– a tantárgy elméleti és gyakorlati oktatásának fejlesztése, írásos anyagok összeállítása,
– magas színvonalú, nemzetközileg elismert kutatómunka, várhatóan biológiailag aktív heterociklusos vegyületek köré-
ben.

Feltételek:
– minimum ötéves oktatói gyakorlat,
– PhD-fokozat,
– habilitáció,
– magas színvonalú angolnyelv-ismeret,
– a pályázónak meg kell felelnie a SZIE ÁOTK oktatói-kutatói követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az Állatorvos-tudományi Kar titkárságán beszerezhetõ személyi adatlapot 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a kar titkárságára.
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BIOLÓGIAI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi állásra

Feladatok:
– részvétel és önálló szervezési feladatok ellátása a Biológiai Intézet oktató-kutató munkájában,
– önálló kutatások végzése a botanika és a mikológia területén,
– az állatorvosi növénytan tantárgy oktatása magyar és német nyelvû képzésben,
– mikológiai tantárgyak oktatása a biológus BSc-képzésben,
– fakultatív tantárgyak oktatása mindkét képzésben,
– hallgatók szakdolgozat-készítésének szakmai irányítása,
– növényi mérgezések kivizsgálása minták alapján.

Feltételek:
– biológiatanári képesítés,
– legalább 5 év oktatási gyakorlat magyar és német nyelvû botanikai oktatásban,
– a mikológia tudományának aktív mûvelése,
– oktatási gyakorlat a nagygombák területén,
– felsõfokú gombaszakértõi végzettség,
– habilitáció,
– PhD-fokozat,
– a pályázónak meg kell felelnie a SZIE ÁOTK oktatói-kutatói követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az Állatorvos-tudományi Kar titkárságán beszerezhetõ személyi adatlapot 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Kar titkárságára.

Anatómiai és Szövettani Tanszékére
egyetemi docensi állásra

Feladatok:
– részvétel a magyar és angol nyelvû anatómia és tájanatómia oktatásában, elõadások és gyakorlatok tartása, vizsgázta-
tás,
– közremûködés konzultációk és vizsgák lebonyolításában,
– számítógépes oktatási segédanyagok fejlesztése,
– szakdolgozatok és TDK-munkák témavezetése,
– kutatómunka végzése, publikációs aktivitás az anatómia, a szövettan és különösen a neuroanatómia, valamint a morfo-
metria területén,
– a pályázónak meg kell felelnie a SZIE ÁOTK oktatói-kutatói követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

Feltételek:
– állatorvosi doktori oklevél, tudományos fokozat,
– PhD-fokozat,
– habilitáció,
– ötéves tapasztalat az állatorvosi anatómia oktatása területén,
– középfokú angolnyelv-vizsga,
– hazai és nemzetközi kapcsolatok oktatási és kutatási területen,
– számítógépes oktatási anyagok fejlesztésében és morfometriában való jártasság.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az Állatorvos-tudományi Kar titkárságán beszerezhetõ személyi adatlapot 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Kar titkárságára.

Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszékére
egyetemi docensi állásra

Feladatok:
– részvétel a tanszék oktató- és kutatómunkájában,
– biomatematika és informatika elõadások, illetve gyakorlatok tartása,
– tantárgyfejlesztés,
– fakultatív tantárgyak meghirdetése,
– részvétel a posztgraduális képzésben,
– statisztikai tanácsadás,
– önálló kutatás és kutatómunka irányítása.

Feltételek:
– okleveles matematikusi diploma,
– PhD (vagy ekvivalens) fokozat,
– habilitáció,
– angol- és németnyelv-ismeret (legalább középfokú nyelvvizsgával),
– legalább 15 éves egyetemi oktatói-kutatói gyakorlat,
– jártasság statisztikai modellezésben, számítógépes adatelemzésben,
– nemzetközi publikációs tevékenység, részvétel a szakmai-tudományos közéletben,
– a pályázónak meg kell felelnie a SZIE ÁOTK oktatói-kutatói követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az Állatorvos-tudományi Kar titkárságán beszerezhetõ személyi adatlapot 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Kar titkárságára.

Járványtani és Mikrobiológiai Tanszékére
egyetemi docensi állásra

Feladatok:
– a Mikrobiológia virológiai fejezeteinek elméleti oktatása, a virológiai tárgyú gyakorlatok összeállítása, szervezése és
részvétel a gyakorlatok tartásában, mind az állatorvosképzésben, mind a biológia szakon,
– részvétel a Járványtan elméleti és gyakorlati oktatásában,
– részvétel a tanszék által gondozott fakultatív tárgyak oktatásában, fejlesztésében,
– aktív kutatómunka végzése a virológia és a vírusok okozta betegségek terén,
– szakdolgozatot vagy TDK-dolgozatot készítõ hallgatók munkájának vezetése,
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– részvétel a Doktori Iskola munkájában,
– diagnosztikai és szaktanácsadási munka végzése a mikrobiológia és a fertõzõ betegségek területén,
– a tanszék virológiai részlegén folyó oktató, kutató, diagnosztikai és szaktanácsadási munka irányítása és koordinálása.

Feltételek:
– állatorvosi végzettség,
– legalább (PhD) fokozat,
– a virológia terén szerzett legalább tízéves gyakorlat,
– az állatorvosi oktatásban szerzett legalább nyolcéves gyakorlat,
– nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt legalább középfokú angol- és legalább alapfokú németnyelv-ismeret,
– a szakterületen kiépített nemzetközi kutatási együttmûködések,
– elnyert pályázatokkal igazolt sikeres kutatási tevékenység,
– habilitáció,
– a pályázónak meg kell felelnie a SZIE ÁOTK oktatói-kutatói követelményrendszerében elõírt feltételeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az oktató-kutató munkára vonatkozó terveket,
– tudományos munkák jegyzékét tudománymérési adatokkal,
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az Állatorvos-tudományi Kar titkárságán beszerezhetõ személyi adatlapot 2 példányban.

A pályázatot mellékleteivel együtt a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani a Kar titkárságára.

Dr. Fodor László s. k.,
dékán

A SZENT ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET
Agrár-környezetgazdálkodási Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás betöltésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ feladatai:
– a tanszék és a tanszéki csoportok munkájának összehangolása, az agrár-környezetgazdálkodás területén gondozott tan-
tárgyak oktatásának irányítása, a tanszéken folyó kutatások és pályázati tevékenységek koordinálása, elõadások tartása a
különbözõ képzési formákban (BSc, MSc, PhD, szakirányú továbbképzés, levelezõ oktatás),
– az oktatás tartalmi fejlesztése és a tananyag folyamatos korszerûsítése, továbbá a kari, intézeti oktatói és hallgatói
együttmûködések elõsegítése, feladata továbbá a tanszék oktatóinak szakmai és tudományos elõmenetelének segítése,
– munkakapcsolatok létesítése hazai társegyetemekkel és külföldi egyetemek oktatóival, kutatóival, kutatóintézetekkel,
gazdasági szakemberekkel, a tanszék gazdálkodásának felügyelete, összhangban a kari lehetõségekkel és elvárásokkal,
– a tanszék képviselete az intézeti, kari és az egyetemi fórumokon, illetve külsõ szervek elõtt, továbbá az itt fel nem so-
rolt, de az egyetemi, kari, illetve a tanszéki SZMSZ által a tanszékvezetõ intézkedési körébe utalt feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– egyetemi docensi munkakör,
– vezetõ oktatói gyakorlat az egyetemi szintû felsõoktatásban az intézethez tartozó diszciplínák területén,
– tudományos tevékenységet publikációkkal is bizonyító hazai és nemzetközi elismertség,
– idegen nyelvbõl a nemzetközi tudományos életben történõ részvételhez és az egyetemi szintû oktatáshoz szükséges
elõadóképes nyelvismeret.
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Területi Tervezési és Térinformatikai Tanszékére
tanszékvezetõi megbízás betöltésére

A megbízásra kerülõ tanszékvezetõ feladatai:
– a tanszék által gondozott tantárgyak oktatásának irányítása, elõadások tartása a különbözõ képzési formákban (BSc,
MSc, PhD, szakirányú továbbképzés),
– az oktatás tartalmi fejlesztése és a tananyag folyamatos korszerûsítése, a tanszék oktatóinak szakmai és tudományos
elõmenetelének segítése,
– a tanszéken folyó kutatások és pályázati tevékenységek koordinálása,
– kapcsolatok létesítése és gondozása hazai társegyetemekkel és külföldi egyetemek oktatóival, kutatóival, kutatóintéze-
tekkel, a tanszék profiljához illeszkedõ gyakorlati szféra szakembereivel,
– a tanszék gazdálkodásának felügyelete, összhangban a kari lehetõségekkel és elvárásokkal,
– a tanszék képviselete kari és egyetemi fórumokon, illetve külsõ szervek elõtt, továbbá
– az itt fel nem sorolt, de az egyetemi, kari, illetve a tanszéki szabályzatok által a tanszékvezetõ intézkedési körébe utalt
feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
– egyetemi docensi munkakör,
– vezetõ oktatói gyakorlat az egyetemi szintû felsõoktatásban az intézethez tartozó diszciplínák területén,
– tudományos tevékenységet publikációkkal is bizonyító hazai és nemzetközi elismertség,
– idegen nyelvbõl a nemzetközi tudományos életben történõ részvételhez és az egyetemi szintû oktatáshoz szükséges
elõadóképes nyelvismeret.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó oktatói, vezetõi, szakmai és tudományos tevékenységét tartalmazó önéletrajzát, amelyben eddigi oktató-ku-
tató, tudományos és vezetõi munkájára, elért eredményeire is ki kell térnie,
– a tanszék munkájára, fejlesztésére vonatkozó részletes terveit, vezetõi koncepcióját,
– oktatói, valamint tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit,
– a tanszék gazdálkodási koncepcióját, összhangban az Intézeti, Kari és Egyetemi koncepcióval,
– a személyi állománnyal való gazdálkodási tervet,
– hazai és nemzetközi szakmai, tudományszervezési és közéleti tevékenységének leírását,
– tudományos publikációinak és citációinak jegyzékét,
– iskolai végzettségét, tudományos fokozatát, nyelvismeretét igazoló dokumentumok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az egyetem közalkalmazottjának pályázata esetén a személyzeti nyil-
vántartásban meglévõ okmányra elegendõ hivatkozni,
– személyi adatlapot, a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot és az adatvédelmi törvény alap-
ján készült nyilatkozatot a pályázati anyag kezelésérõl.

A tanszékvezetõi megbízás határozott idõre, 3–5 évre szól.
A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálására a pályázati határidõ lejártától számított 60 napon belül kerül sor.
A pályázatot a SZIE Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánjának kell benyújtani 1 eredeti és 3 másolati pél-
dányban (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.), valamint elektronikusan a garamszegi.beata@mkk.szie.hu e-mail címre. A pá-
lyázattal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatala ad, telefon:
(28) 522-062.

Dr. Solti László s. k.,
egyetemi tanár, rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi és egyéb vezetõi állás 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
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.

Varázsfelhõ a Boldog
Gyermekekért Humán
Szolgáltató Alapítvány
(1182 Budapest,
Nemeske u. 39.)

Varázsfelhõ
Magánóvoda
(1188 Budapest,
Rákóczi F. u. 60.)

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképesítés,
vezetõ óvodapedagógu-
si szakképesítés, leg-
alább 5 év
óvodapedagógusi mun-
kakörben szerzett gya-
korlat.
Elõny: jelenleg alkal-
mazásban álló óvoda-
pedagógus.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatot postán kell eljuttat-
ni az óvoda címére.
Csatolni kell: szakmai ön.
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Iskolaigazgató

1. 2. 3. 4.

Mindszent Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6630 Mindszent,
Köztársaság tér 31.

Általános Iskola
6630 Mindszent,
Szabadság tér 31.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, továbbá
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett
intézményvezetõi szak-
képzettség, legalább
öt év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
A nevelési-oktatási in-
tézményben pedagó-
gus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagógus
munkakörben történõ,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a 30 napos véleményezési
határidõ lejártát követõ
képviselõ-testületi ülésen.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., részletes vpr., írás-
beli nyilatkozatot, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázatot három példányban
személyesen vagy postai úton
kell benyújtani.
f: dr. Hevesi Tamás jegyzõ.
Tel.: (62) 527-013
A pályázatok elkészítéséhez és
az intézmény megismeréséhez
szükséges tájékoztató anyagok
hozzáférhetõk Répás Éva
oktatási referensnél.
Tel.: (62) 527-010/313 mellék,
vagy a www.mindszent.hu web-
oldalon

Egyéb vezetõ

Kunszentmiklós Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.

Családsegítõ
és Gyermekjóléti
Szolgálat
Intézményvezetõ

Felsõfokú szociális
alapvégzettség (az álta-
lános szociális munkás,
a szociális munkás,
a szociális szervezõ,
a szociálpolitikus, vala-
mint a szociálpedagó-
gus v.), közösségi
szociális munkás, szoci-
ális menedzser, teoló-
gus, pszichológus,
pszichopedagógus vagy
mentálhigiénés szakem-
ber, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi tanácsadó,
jogi szakokleveles csa-
ládvédelmi tanácsadó,
szociális igazgatásszer-
vezõ oklevéllel rendel-
kezõ óvodapedagógus,
tanító, tanár, nevelõta-
nár, pedagógiai

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2013. dec. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejét kö-
vetõ 30. nap.
A pályázati eljárás során szemé-
lyes meghallgatásra kerül sor.
Juttatás: vp. 250%
A munkakör vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai életrajz, iskolai végzett-
séget igazoló dokumentumok
közjegyzõ által hitelesített máso-
latát, valamint személyazonosító
igazolvány másolatát, nyilatko-
zatát arról, hogy a pályázat
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy a gyermekek
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elõadó, gyógypedagó-
gus, védõnõ, hittanár,
hittantanár, jogász,
igazgatásszervezõ, vagy
szociális menedzser ok-
levéllel rendelkezõ pe-
dagógus, védõnõ,
legalább öt év felsõfokú
végzettséget vagy felsõ-
fokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi
ellátás, ill. a közoktatás
területén végzett mun-
kakörben szerzett szgy.
és az intézményben
fennálló határozatlan
idõre szóló kinevezés,
illetõleg a vezetõi meg-
bízással egyidejûleg
felsõfokú végzettségû
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ mun-
kakörben történõ hatá-
rozatlan idõre szóló
kinevezés.

védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. §-ának (8) bekezdé-
sében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn.

Általános tájékoztatás:
A pályázónak elõzetes bejelent-
kezés alapján lehetõsége van az
intézmény megismerésére, a pá-
lyázat elkészítéséhez szükséges
tájékoztatás megszerzésére. Eh-
hez történõ idõpont-egyeztetés
telefonon kérhetõ.
Tel.: (76) 351-014
Pc: Józan Judit
Kunszentmiklós város
önkormányzatának jegyzõje
6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb munkakörök betöltésére

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a 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
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szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Óvodapedagógus, dajka

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

1. 2. 3. 4.

Közös Fenntartású
Napközi Otthonos
Óvoda és Bölcsõde
8474 Csabrendek,
Templom tér 13.
Tel.: (87) 453-117

Óvodapedagógus Fõiskolai v.
Elõny: bölcsõdei gon-
dozónõi v., ill. a vég-
zettség megszerzésének
vállalása

ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás határozott idõre
2009. jún. 30-ig szól.
Pbhi: 2009. jan. 25.
Pehi: 2009. jan. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Menyhártné Tanai Edit
óvodavezetõ
Tel.: (87) 453-117

Tolnai Utcai Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Tolnai u. 1.
Tel.: (22) 315-592

Dajka Szakirányú szakmai v. ÁEI: azonnal.
A pályázatot postai úton vagy
elektronikusan kérjük
benyújtani.
e-mail:
postmaster@tolnaiovi.t-on-
line.hu

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

Óvodapedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A pályázat határozott idõre szól.
Pehi: azonnal.
Pc: Noé Antalné óvodavezetõ

Egyéb állások

Újvárosi ÁMK
6500 Baja,
Oltványi u. 14.

Újvárosi ÁMK Felsõ-
városi Tagintézmény
6400 Baja,
Flórián u. 22–24.
1 fõ konyhai dolgozó

8 általános ÁEI: azonnal.

Zöld Ágacska Óvoda
1191 Budapest,
Berzsenyi u. 6.

Gyógypedagógiai
asszisztens

Gyógypedagógiai
asszisztens v., egész-
ségügyi alkalmasság

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre szól.
Pc: Szegediné Török Tünde
megbízott óvodavezetõ
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Józsefvárosi Nevelési
Tanácsadó
1081 Budapest,
Köztársaság tér 4.

Logopédus Gyógypedagógus v. ÁEI: azonnal.
Tel./fax: 303-9598
e-mail: nevtan8@chello.hu

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Általános Iskolai
Kollégiuma
1022 Budapest,
Tapolcsányi u. 4.

Gyermek- és ifjúságvé-
delmi felelõs
(részmunkaidõ:
heti 20 óra)

Felsõfokú képesítés,
szociális,
gyermekvédelem
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
egészségügyi alkalmas-
ság.

ÁEI: 2009. febr. 1-jétõl 2009.
dec. 31-ig szól.
Juttatás: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint
egyéb juttatások az intézmény
Munkaügyi Szabályzatában fog-
laltak szerinti rendelkezései az
irányadók.
A pályázatot postai úton, a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal és a munka-
kör megnevezésével ellátva kell
benyújtani (114/2008)

Erdélyi János Általános
Iskola és Kollégium
3950 Sárospatak,
Nagy Lajos u. 10.

Ápolónõ Egészségügyi
szakközépiskola

A megbízás határozatlan idõre
szól három hónap próbaidõ ki-
kötésével.
Pehi: a pályázat benyújtási határ-
idejének lejártát követõ 15. nap.
Juttatás, bérezés: a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv., valamint a vég-
rehajtására kidolgozott ágazati
kormányrendelet alapján.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
képesítést igazoló okiratok hite-
lesített másolatát, részletes szak-
mai ön.
Pc: Erdélyi János Általános
Iskola és Kollégium igazgatója
3950 Sárospatak,
Nagy Lajos u. 10.
Tel.: (47) 511-286, (47) 311-120

Pedagógus

Hunyadi Mátyás
Gimnázium
1183 Budapest,
Kossuth tér 2.

Matematika–fizika
szakos tanár

f: tel.: 290-5979

Vörösmarty Mihály
Ének-zenei Nyelvi
Általános Iskola
és Gimnázium
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Gyakorlóhelye
1181 Budapest,
Vörösmarty u. 64.

Német–latin szakos
középiskolai tanár,
vagy magyar–latin sza-
kos középiskolai tanár
(helyettesítõ állás teljes
munkaidõre)

Német–latin vagy
magyar–latin szakos
középiskolai tanári v.
Elõny: szaktárgyak ok-
tatásában eltöltött leg-
alább 1–3 év szakmai
tapasztalat

ÁEI: azonnal.
A pályázatot írásban kell benyúj-
tani.
Postai úton a Vörösmarty
Mihály Ének-zenei Nyelvi
Általános Iskola és Gimnázium
Eötvös Loránd Tudományegyetem
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Fizika–matematika
szakos középiskolai
tanár
(teljes munkaidõben)

Fizika–matematika
szakos középiskolai
tanári v.
Elõny: szaktárgyak
oktatásában eltöltött
legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat

Gyakorlóhelye címére, a munka-
kör megnevezésével ellátva.
Elektronikus úton önéletrajz és
oklevélmásolat megküldésével
Járainé dr. Bõdi Györgyi részére
igazgato@vmzene.hu címre

Balásházy János Mezõ-
gazdasági és Közgazda-
sági Szakközépiskola
és Kollégium
4014 Debrecen-Pallag,
Mezõgazdász u. 1.

Agrármérnök
(teljes munkaidõ)
Feladata: Mezõgazdasá-
gi alapismeret, mezõ-
gazdasági
alapgyakorlat, mezõ-
gazdasági gyakorlat,
növényvédelem tantár-
gyak tanítása

Egyetemi v. agrármér-
nök, felhasználói szintû
internetes alkalmazá-
sok, egészségügyi al-
kalmasság.
Elõny: egyetem, agrár-
mérnöki szak

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig
szól.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
loma.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzettség angol idegen-
nyelvi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Agrármérnök
(részmunkaidõ,
heti 14 óra)
Feladata: Mezõgazdasá-
gi gyakorlatok tantárgy
tanítása

Egyetemi v. agrármér-
nök, felhasználói szintû
internetes alkalmazá-
sok, egészségügyi al-
kalmasság.
Elõny: egyetem, agrár-
mérnöki szak

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig
szól.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
loma.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)
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Agrármérnök, mérnök-
tanár (részmunkaidõ,
heti 12 óra)
Feladata: munkaügy,
tb., pénzforgalom, üzle-
ti tervkészítés, statiszti-
ka, vállalkozási
ismeretek tantárgyak
tanítása

Egyetemi v. agrármér-
nök, felhasználói szintû
internetes alkalmazá-
sok, egészségügyi al-
kalmasság.
Elõny: egyetem, agrár-
mérnök, mérnöktanár.
Tanulmányait vállalko-
zási szakirányon is
folytatta.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jan. 19-ig
szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
loma.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Agrármérnök, mérnök-
tanár (teljes munkaidõ)
Feladata: mezõgazdasá-
gi alapismeretek, mezõ-
gazdasági
alapgyakorlatok, kerté-
szet, mezõgazdasági
gyakorlat tantárgyak
tanítása

Egyetemi v. agrármér-
nök, felhasználói szintû
internetes alkalmazá-
sok, egészségügyi al-
kalmasság.
Elõny: egyetem, agrár-
mérnök, mérnöktanár.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig
szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
loma.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)
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Angol nyelv és iroda-
lom szakos tanár
(részmunkaidõ,
heti 21 óra)
Feladata: angol nyelv
tanítása

Egyetem, angol nyelv
és irodalom szakos ta-
nár, felhasználói szintû
internetes alkalmazá-
sok, egészségügyi al-
kalmasság.
Elõny: egyetem, angol
nyelvtanár.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Angol nyelv szakos
tanár
(teljes munkaidõben)
Feladata: angol nyelv
oktatása

Fõiskola, angol nyelv-
tanár, felhasználói
szintû internetes alkal-
mazások, egészségügyi
alkalmasság.
Elõny: fõiskola, angol
nyelvtanár.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. aug. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

36. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3887



1. 2. 3. 4.

Angol nyelv szakos
tanár
(teljes munkaidõben)
Feladata: angol nyelv
oktatása

Fõiskola, angol nyelv-
tanár, felhasználói
szintû internetes alkal-
mazások, egészségügyi
alkalmasság.
Elõny: fõiskola, angol
nyelvtanár.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. aug. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Angol–vállalkozás-
menedzsment szakos
tanár
(teljes munkaidõben)
Feladata: angol nyelv és
üzleti gazdaságtan gya-
korlat oktatása, taniro-
dai gyakorlat tantárgyak
tanítása

Fõiskola, angol nyelv,
vállalkozásmenedzser
szakképesítés, felhasz-
nálói szintû MS Office
(irodai alkalmazás),
egészségügyi alkalmas-
ság.
Elõny: fõiskola, angol
nyelv szakos középis-
kolai tanár, vállalko-
zásmenedzsment v.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
loma.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)
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Informatika szakos
középiskolai tanár
(részmunkaidõ,
heti 17 óra).
Feladata: informatika
tantárgy tanítása

Egyetem, informatika
szakos tanár, egészség-
ügyi alkalmasság.
Elõny: egyetem, infor-
matika tanári diploma.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. aug. 25-ig,
határozott idõre szól.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító
számmal és a munkakör megneve-
zésével ellátva kell benyújtani.
(1634/2008.)

Informatika szakos
tanár
(részmunkaidõ,
heti 12 óra)
Feladata: informatika
tantárgy tanítása

Egyetem, informatika
szakos középiskolai
tanár, egészségügyi
alkalmasság.
Elõny: egyetem, infor-
matika szakos tanár.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
loma.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Informatika szakos
tanár
(teljes munkaidõ)
Feladata: informatika
tantárgy tanítása

Fõiskola, informatika
szakos tanár, egészség-
ügyi alkalmasság.
Elõny: fõiskola, infor-
matika szakos tanár.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes elbeszélgetés
és a szabályzat alapján történõ ki-
választás.
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f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Könyvtáros tanár
(teljes munkaidõben)
Feladata: könyvtárosi
feladatok ellátása

Egyetem, matematika
tanár–informatikus
könyvtáros, felhaszná-
lói szintû MS Offie
(irodai alkalmazások),
egészségügyi alkalmas-
ság.
Elõny: egyetem, mate-
matika–informatikus
könyvtáros

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
loma.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Közgazdásztanár (rész-
munkaidõ, heti 13 órás)
Feladata: könyvvezetés,
pénzügy tantárgyak
tanítása

Egyetem, közgazda,
adószakértõ, mérlegké-
pes könyvelõ, egész-
ségügyi alkalmasság.
Elõny: egyetem, köz-
gazda, adószakértõ,
mérlegképes könyvelõ.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jan. 19-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
A pályázathoz csatolni kell: dip-
loma.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
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A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Mezõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Matematika–fizika sza-
kos középiskolai tanár
(részmunkaidõ,
heti 20 órás)
Feladata: matematika,
fizika tantárgyak okta-
tása

Egyetem, matemati-
ka–fizika szakos kö-
zépiskolai tanár,
felhasználó szintû MS
Office (irodai alkalma-
zások), egészségügyi
alkalmasság.
Elõny: egyetem, mate-
matika–fizika szakos
középiskolai tanár

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
A pályázathoz csatolni kell:
diploma.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Matematika szakos
középiskolai tanár
(teljes munkaidõben)
Feladata: matematika
tantárgy oktatása

Egyetem, matematika
szakos középiskolai
tanár.
Felhasználói szintû in-
ternetes alkalmazások,
egészségügyi alkalmas-
ság.
Elõny: egyetem, mate-
matika szakos közép-
iskolai tanár

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
A pályázathoz csatolni kell:
diploma.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
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Mezõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Német nyelv szakos
tanár (részmunkaidõ,
heti 10 órás)
Feladata: német nyelv
oktatása

Egyetem, német nyelv
szakos tanár, felhasz-
nálói szintû MS Office
(irodai alkalmazások),
egészségügyi alkalmas-
ság.
Elõny: egyetem, német
szakos középiskolai ta-
nári v., felhasználói
szintû internetes alkal-
mazások.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Ügyvitel–magyar
szakos tanár (teljes
munkaidõben)
Feladata: ügyvitel,
viselkedéskultúra,
információkezelés,
irodatechnika, kommu-
nikáció tantárgyak
tanítása

Fõiskola, ügyvi-
tel–kommunikáció sza-
kos tanár, egészségügyi
alkalmasság.
Elõny: fõiskola, ügyvi-
tel–kommunikáció

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: az intézmény belsõ sza-
bályzata alapján kiválasztott pá-
lyázókkal személyes
elbeszélgetés és a szabályzat
alapján történõ kiválasztás.
f: Papp Gyuláné
Tel.: (52) 450-306
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ: Me-
zõgazdasági és közgazdasági
szakmacsoportos alapozó oktatás
és szakképzés angol idegennyel-
vi elõkészítõ osztály.
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A pályázatot postai úton a pályá-
zati adatbázisban szereplõ azo-
nosító számmal és a munkakör
megnevezésével ellátva kell be-
nyújtani (1634/2008.)

Garay János
Általános Iskola
2151 Fót,
Arany János u. 20–26.
Tel./fax: (27) 358-144

Magyar–történelem
szakos tanár

Fõiskolai v., elõny: ta-
núsítvány a nem szak-
rendszerû oktatásban
való részvételre

ÁEI: azonnal.
A kinevezés határozatlan idõre
szól.
Juttatás: étkh.

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

Könyvtáros tanár Könyvtáros tanári
szakképesítés

ÁEI: 2009. aug. 1.

Gárdonyi Géza
Általános Iskola
és Speciális Szakiskola
8060 Mór,
Vértes u. 67.
Tel.: (22) 407-169
Fax: (22) 562-263

Gyógypedagógiai tanár Fõiskola, gyógypeda-
gógiai szakképesítés ta-
nulásban
akadályozottak szak,
vagy tanító, életvitel
specializációval, kö-
zépfokú angol nyelv-
vizsga.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 15-ig,
határozott idõre szól.
A pályázatot postai vagy elektro-
nikus úton lehet benyújtani.
e-mail: gazd.gardonyi@int.fe-
jer.hu
Pc: igazgató

Telki Általános Iskola
2089 Telki,
Muskátli u. 2.

Matematika–fizika
vagy matematika–infor-
matika vagy matemati-
ka–bármely szakos
tanár

ÁEI: azonnal.
Tel.: (26) 572-096
e-mail: titkarsag@iskolatel-
ki.tvnet.hu

Bessenyei György
Általános Mûvelõdési
Központ
4474 Tiszabercel,
Fõ u. 19.
Tel.: (42) 529-003,
(70) 315-3821
e-mail: iskola@tisza-
bercel.hu

Rajz–informatika
szakos tanár

tanító

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pehi: idõpont-egyeztetést követõ
személyes meghallgatás után.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2009. jún. 30-ig,
helyettesítésre szól.
Pehi: idõpont-egyeztetést követõ
személyes meghallgatás után.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.

Hunyadi Mátyás
Gimnázium
1183 Budapest,
Kossuth tér 2.

Matematika–fizika
szakos tanár

Tel.: 290-5979
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A közlöny zárása után érkezett felhívás és pályázati felhívások

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
felhívása

szakmai tanulmányi versenyekre a 2008/2009-es tanévre

Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV)

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a hatáskörébe tartozó szakképesítések országos tanulmányi versenyeit a
szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû képzést folytató – a versenyszabályzatban meghatározott –
szakképzõ iskolák azon tanulói számára, akiknek rendes szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május–júniusi
vizsgaidõszakában esedékes, az alábbiak szerint hirdeti meg:

Sor-
szám

Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye Nevezési

díjakelõdöntõ döntõ

17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció

Ideje:
2009. február 11.
13 óra

Helye:
a versenyzõ
iskolája

Ideje:
2009. március 30.–április 1.
Helye:
Sipkay Barna Kereskedelmi,
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi
Középiskola, Szakiskola és
Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Krúdy Gy. u. 32.

2500 Ft/fõ

1. 31 341 01 0010 31 01
Bútor- és lakástextil-eladó

2. 31 341 01 0010 31 02
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó

3. 31 341 01 0010 31 03
Mûszakicikk-eladó

4. 31 341 01 0010 31 05
Ruházati eladó

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
Az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzék szakképesítéseiben meghirdetett versenyek:
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az írásbeli, gyakorlati, illetve szóbeli versenyrészen eléri a
versenyrészen 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) bekezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított, a Versenybizottság által hitelesített
Igazolás alapján a szakképesítõ bizonyítványt a versenyzõ iskolája mellett mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A Szakma Kiváló Tanulója Versenyre (SZKTV) az NSZFI honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni.
A nevezések határideje: 2009. január 19.
A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet a honlapján teszi közzé
(www.nive.hu).
Telefonon felvilágosítás kérhetõ az NSZFI Tanácsadási osztályán Magyar Szilvia Anna vezetõ tanácsadótól: 06 (1)
434-5794.
A díjfizetést valamennyi, az elõdöntõbe nevezett tanuló után, a nevezés visszaigazolását követõen a meghirdetés szerinti
döntõt rendezõ iskola számlaszámára, postai befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni. A befizetés idõpontját, a döntõt
rendezõ iskola számlaszámát az NSZFI a honlapján közzéteszi.
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Felhívás
a sajátos nevelési igényû tanulók szakmai tanulmányi versenyeire a 2008/2009-es tanévre

A szakterületen mûködõ magyarországi, nappali rendszerû, speciális és készségfejlesztõ speciális szakiskolák sajátos
nevelési igényû tanulói közül azok számára hirdeti meg, akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottság szakvéleményével rendelkeznek.

A jelentkezés feltétele: a versenyzõ szakmai vizsgája a versenykiírás tanévének május–júniusi vizsgaidõszakában
esedékes.

Meghirdetésre kerülõ versenyek:

Sor-
szám

Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek
A verseny idõpontja és helye

elõdöntõ döntõ

7. Informatika (szoftver)
szakmacsoport

1. 33 4641 01 Számítógép-kezelõ
(-használó)

Ideje:
2009. február 11. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 20–22.
Helye: Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági
Közalapítvány Szakképzõ Iskolája,
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma
Címe: 4400 Nyíregyháza,
Széchenyi út 34–38.

20. Mezõgazdasági szakmacsoport
2. 31 7862 08 Virágkötõ Ideje:

2009. február 11. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 6–8.
Helye: Arany János Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény
Címe: 6000 Székesfehérvár,
Szegfû Gyula u. 6.

3. 21 6207 01 Dísznövénytermelõ Ideje:
2009. február 11. 13 óra
Helye:
a versenyzõi iskolája

Ideje: 2009. április 15–17.
Helye: „Esély Pedagógiai Központ”
Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
Nevelési Tanácsadó, Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottság
Címe: 6600 Békéscsaba,
Vandháti út 3.

4. 21 6207 05 Kerti munkás

5. 21 6207 05 Parkgondozó Ideje:
2009. február 11. 13 óra
Helye:
a versenyzõ iskolája

Ideje: 2009. április 22–24.
Helye: József Attila Általános Iskola
és Szakiskola
Címe: 6723 Szeged,
Gyík u. 3.

6. 21 6207 08 Zöldség- és
fûszernövény-termelõ

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet szervezi és bonyolítja.
A versenyekre nevezési díjat nem kell fizetni.
A versenyek döntõjén részt vevõ azon tanuló, aki az egyes (írásbeli, gyakorlati, szóbeli) versenyrészen eléri a
versenyrészen 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) bekezdése alapján.
A vizsgarész(ek) alóli mentesülésrõl és a versenyzõ által elért eredményrõl kiállított, a versenybizottság által hitelesített
Igazolás alapján a szakképesítõ bizonyítványt a versenyzõ iskolája mellett mûködõ szakmai vizsgabizottság adja ki.
A speciális szakiskolák tanulói részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyekre (SZKTV) az NSZFI
honlapján (www.nive.hu) keresztül lehet nevezni. A nevezések határideje: 2009. január 16.
Felvilágosítás kérhetõ az NSZFI Tanácsadási osztályán Körtvélyessy Erika vezetõ tanácsadótól a 06 (1) 431-6513-as
telefonszámon.
A továbbiakban a versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet a honlapján
teszi közzé (www.nive.hu).

36. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3895



3896 OKTATÁSI KÖZLÖNY 36. szám

SZMM FELHÍVÁS
MÓDOSÍTÁSA

SZKTV versenycsoportok, szakképesítések és az írásbeli elõdöntõ idõpontjai

A kezdés idõpontja: egységesen 10.00 óra.

2009. január 26.
51 7812 01 Kozmetikus

2009. január 27.
33 5262 01 Asztalos
33 5272 01 Bõrdíszmûves

2009. január 28.
33 5276 05 Nõiruha-készítõ
33 5276 01 Férfiruha-készítõ
31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos

2009. január 29.
31 5233 06 Hegesztõ
31 521 11 0000 00 00 Hegesztõ

2009. január 30.
52 341 05 1000 00 00 Kereskedõ

2009. február 2.
33 5216 03 Villanyszerelõ
33 5262 06 Kárpitos
31 582 17 0000 00 00 Tetõfedõ

2009. február 3.
31 582 09 0010 00 00 Épületgépészeti csõhálózat- és
berendezés-szerelõ (ez alatt értjük még: Gázvezeték- és
-készülékszerelõ, Vízvezeték- és központifûtés-szerelõ),
31 521 08 0010 00 00 Gépgyártó-sori gépkezelõ,
gépszerelõ (ez alatt értjük még: Autógyártó, Háztartási
gépgyártó),

2009. február 4.
31 521 10 1000 00 00 Géplakatos
33 521 08 0000 00 00 Szerszámkészítõ

2009. február 5.
31 5216 14 Kõmûves

2009. február 6.
31 5216 06 Épületburkoló
33 5216 01 Ács-állványozó

2009. február 9.
31 5216 17 Szobafestõ-mázoló és tapétázó
33 522 02 0000 00 00 Hûtõ- és klíma-
berendezés-szerelõ, karbantartó (ez alatt értjük még:
Szellõzõ- és klímaberendezés-szerelõ)

2009. február 10.
33 7812 01 Fodrász

2009. február 12.
33 7826 02 Szakács

2009. február 13.
33 7822 01 Pincér

2009. február 16.
33 7826 01 Cukrász

A döntõ helye, idõpontja:

HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
1101 Budapest, Albertirsai út 10.
(Expo tér 1.)
2009. április 22–24.

Mátyus Mihály s. k.,
fõosztályvezetõ



Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARON
FOGORVOSTUDOMÁNYI KARON és a
KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉGEKBEN
egyetemi docensi álláshelyek betöltésére

Az álláshelyek 2009. július 1-jétõl betölthetõk, határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK nevelõmunka, tovább-
képzés) és tudományos munkában, valamint az egészségügyi ellátásban.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûvelésére alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga megléte (amennyiben az az adott szakterületen megszerezhetõ),
– elismert szakmai és tudományos tapasztalat,
– szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat megléte, ami lehet doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora,
külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,
– szakterületén jelentõs tudományos tevékenység,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az általa mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy
teljes tematikai spektrumában,
– legalább tízéves oktatói múlt,
– a pályázó tevékenysége feleljen meg az általános szakmai etikai normáknak,
– alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának
szervezésére, vezetésére,
– példamutató, követendõ magatartásmód a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és valamennyi munkatárs
számára.

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

1.
Speciális feladatok:
– az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Pesten kialakításra kerülõ intenzív terápiás részlegének vezetése,
– a klinika orvosgazdasági felelõsi posztjának betöltése,
– oktatóként részvétel a magyar, német és angol nyelvû aneszteziológiai és intenzívterápiás, valamint sürgõsségi
orvostani graduális képzésben, illetve posztgraduális képzésekben.

Speciális feltételek:
– középfokú nyelvvizsga német és angol nyelvbõl,
– korábbi osztályvezetõi gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: sürgõsségi szakvizsga, illetve megkezdett sürgõsségi szakképzés.
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I. sz. Belgyógyászati Klinika
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– a klinika 19 ágyas immunnefrológiai részlegének vezetése, orvos-szakmai munkájának irányítása, a részlegen dolgozó
munkatársak munkájának szervezése,
– a nefrológiai részleg tudományos munkájának irányítása, illetve az abban való részvétel.

Speciális feltételek: belgyógyász és nefrológus szakképesítés megléte.

II. sz. Belgyógyászati Klinika
3 teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

1.
Speciális feladatok:
– a klinikán mûködõ neurológiai szakrendelés vezetése, a klinikai neurológiai feladatok ellátása,
– részvétel a klinika gyógyító munkájában,
– részvétel a graduális és posztgraduális oktatásban.

Speciális feltételek: neurológus és pszichiátriai szakvizsga megléte.

2.
Speciális feladatok:
– a klinika munkaegészségügyi feladatainak irányítása,
– részvétel a klinika gyógyító, oktató- és tudományos munkájában.

Speciális feltételek: belgyógyász, munkaegészségügyi és endokrinológiai szakvizsga megléte.

3.
Speciális feladatok:
– az orvostovábbképzés és a rezidensképzés feladatainak összehangolása és irányítása,
– részvétel a klinika gyógyító, kutatómunkájában, valamint a graduális és posztgraduális képzésben.

Speciális feltételek: belgyógyász, gasztroenterológus–hepatológus szakvizsga megléte.

III. sz. Belgyógyászati Klinika
Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport – ORFI-részleg
részmunkaidõs, további jogviszonyos egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– kötelezõ és kötelezõen választható egyetemi elõadások tartása a reumatológia/immunológia tárgykörébõl, magyar és
angol nyelven,
– TDK-munkák, rektori pályázatok, szakdolgozatok elbírálása, PhD-munkák tudományos vezetése,
– magas szintû tudományos kutatás végzése a reumatológiai és immunológia tárgykörébõl, az eredmények nemzetközi
publikálása,
– részvétel a reumatológiai és klinikai immunológiai gyógyító munkában (osztály, ambulancia), különös tekintettel a
polyszisztémás autoimmun betegségekre.

Speciális feltételek:
– PhD tudományos fokozat és jegyzett kutatómunka a reumatológia/immunológia tárgykörében,
– habilitációs oklevél,
– reumatológiai, klinikai immunológiai és belgyógyászati szakvizsga megléte.
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I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– a klinika nefrológiai osztályának vezetése,
– transzplantációra való elõkészítés és utógondozás végzése,
– részvétel az egyetem graduális és posztgraduális oktatásában a magyar, német és az angol évfolyamon,
– TDK- és PhD-hallgatók munkájának irányítása,
– hazai és nemzetközi tudományos pályázatokban való aktív közremûködés,
– új tudományos eredmények, módszerek kidolgozása,
– magas színvonalú, önálló nemzetközi publikációs tevékenység végzése.

Speciális feltételek:
– gyermekgyógyász és nefrológus szakvizsga,
– legalább ötéves nefrológiai gyakorlat,
– aktív, nemzetközi részvétellel folytatott tudományos kutatás,
– angol-, németnyelv-tudás.

II. sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
3 teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

1.
Speciális feladatok:
– a klinika graduális és posztgraduális oktatási feladatainak szervezése és irányítása,
– a klinika gyakorlati oktatási laboratóriumának szervezése,
– a klinika STD-ambulanciájának irányítása,
– részvétel az onkológiai ellátásban.

Speciális feltételek:
– szülészeti-nõgyógyászati szakvizsga megléte,
– klinikai onkológiai szakvizsga megléte,
– vezetõi gyakorlat a graduális és posztgraduális oktatás területén,
– különleges jártasság a venerológiai gyakorlatban.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább tízéves szakorvosi gyakorlat.

2.
Speciális feladatok:
– a klinika ultrahang-diagnosztikai részlegének vezetése,
– a Kútvölgyi Klinikai Tömbben mûködõ Szülészeti és Nõgyógyászati Klinikai Csoport osztályvezetõi feladatinak
ellátása.

Speciális feltételek:
– szülészeti-nõgyógyászati szakvizsga,
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség,
– Magyar Szülészeti és Nõgyógyászati Ultrahang Társaság felsõfokú jártassági minõsítése,
– egyetemi oktatásban való rendszeres részvétel.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább tízéves szakorvosi gyakorlat.
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3.
Speciális feladatok:
– a klinika Újszülött Osztályának és Perinatalis Intenzív Centruma szakmai és tudományos munkájának vezetése,
– a neonatológia graduális és posztgraduális oktatása.

Speciális feltételek:
– gyermekgyógyász szakvizsga megléte,
– neonatológiai szakvizsga megléte,
– egyetemi oktatásban való rendszeres részvétel,
– különleges jártasság a koraszülöttek respiratórikus kezelésében.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: legalább tízéves szakorvosi gyakorlat.

Pulmonológiai Klinika
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– a Pulmonológiai Klinika diagnosztikus és kutatólaboratóriumainak vezetése, a kémiai, hematológiai és a
mycobacteriológiai laboratórium mûködtetése, szakmai felügyelete,
– dokumentált kísérletes kutatási tevékenység, amely alkalmasság teszi a klinika kutatólaboratóriumának vezetésére.

Speciális feltételek:
– laboratóriumi orvosi szakvizsga megléte,
– tudományos érdeklõdés: transzplantációs immunológia, autoimmun kórképek.

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– tudományos kutatások koordinálása a klinikán,
– nagy volumenû pályázatok (OTKA, ETT) kutatási erõforrásainak megtervezése és a klinika pályázati
tevékenységének összehangolása,
– a klinikán folyó graduális és posztgraduális oktatásban való részvétel, PhD-hallgatók képzése és témavezetése.

Speciális feltételek:
– legalább tízéves tapasztalat és jelentõs nemzetközi publikációs aktivitás a biostatisztika területén,
– a klinikai vizsgálatok és a pszichofarmakológia területén többéves külföldi gyakorlat jelentõs kutatói centrumokban.

Urológiai Klinika
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– endoszkópos diagnosztikus és terápiás beavatkozások indikáció területének kiszélesítése, különös tekintettel a
laparoszkópos mûtéti eljárásokra, valamint a húgycsõ és férfi külsõ genitáliák mûtéti kezelése.

Speciális feltételek:
– gyermek és felnõtt urológiai laparoszkópos jártasság,
– mûtéti gyakorlat a húgycsõ és férfi külsõ genitáliák kezelésében,
– jelentõs hazai és nemzetközi publikációs tevékenység,
– magyar, angol és német nyelvû graduális és posztgraduális képzés többéves egyetemi gyakorlata.
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GENETIKAI, SEJT- ÉS IMMUNBIOLÓGIAI INTÉZET
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– magyar, német és angol nyelven sejtbiológia, genetika és immunológia tárgykörben elõadások tartása és gyakorlatok
vezetése,
– nagy gyakorlat a német nyelvû oktatás szervezéséhez, az oktatandó anyag kiválasztásához, a tematikák
meghatározásához, a vizsgák lebonyolításához,
– részvétel az egyetemi kurrikulum megváltozásából adódó, az intézetet érintõ magyar nyelvû oktatás
újjászervezésében, megtervezésében, a jegyzetek írásában,
– részvétel a késõbb kialakítandó, az intézetet érintõ német nyelvû kurrikulum újjászervezésében, megtervezésében, a
jegyzetek írásában,
– közremûködés az angol nyelvû képzés átformálásában,
– pályázatok írása, elnyert pályázatok témáinak kutatása, továbbfejlesztése, publikálása.

Speciális feltételek:
– szakmai oktatási tapasztalat és koncepció szervezési képesség és nyelvismeret alapján,
– tanulmányi felelõsi munkakörben szerzett gyakorlat.

ORVOSI BIOKÉMIAI INTÉZET
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

1.
Speciális feladatok:
– a hemosztázis munkacsoport irányítása,
– a magyar hallgatók biokémiai oktatásának szervezése.

2.
Speciális feladatok:
– az ioncsatorna munkacsoport irányítása,
– kurzusok szervezése PhD-hallgatók számára.

ORVOSI MIKROBIOLÓGIAI INTÉZET
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– aktív részvétel az intézet magyar, angol és német nyelvû graduális és posztgraduális oktatásában,
– tudományos munka szervezése,
– tudományos pályázati tevékenység,
– magas szintû tudományos kutatás végzése a mikroorganizmusok és termékeinek szerepére vonatkozóan a
pathogenezisben.

Speciális feltételek:
– orvosi mikrobiológiai vagy klinikai mikrobiológiai szakvizsga megléte,
– eredményes kutatási tevékenység.
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FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– a 2008. I. félévében beindított orthodontiai propedeutika tantárgy tárgyi elõadója,
– rendszeres elméleti és gyakorlati oktatómunka végzése a graduális és posztgraduális képzésben (elõadások tartása,
önálló gyakorlatvezetés, vizsgáztatás),
– tudományos diákköri munka szervezése.

Speciális feltételek:
– fog- és szájbetegségek, valamint gyermekfogászat és fogszabályozás szakvizsga megléte (legalább tízéves),
– legalább 15 éves szakmai gyakorlat a fogszabályozás és gyermekfogászat területén,
– 15 éves oktatói gyakorlat.

KÖZPONTI SZERVEZETI EGYSÉG
MR KUTATÓ KÖZPONT
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– részvétel a graduális és posztgraduális oktatásban,
– a kutatóközpont mûködésének koordinálása,
– új tudományos eredmények és módszerek kidolgozása,
– hazai és nemzetközi pályázatokban való részvétel.

Speciális feltételek:
– radiológiai szakvizsga megléte,
– csecsemõ- és gyermekgyógyász szakvizsga megléte,
– neonatológiai szakvizsga megléte,
– angol nyelv ismerete,
– az újszülött-csecsemõ neurológiában való jártasság,
– nemzetközi oktatási és betegellátási tapasztalat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben pályázati feltétel),
– tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,
– orvosok és gyógyszerészek alap- és mûködési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,
– „Személyi adatlap” (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.sote.hu honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési
szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív az egyetem docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” címû nyomtatvány (beszerezhetõ az
egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a www.sote.hu honlapról),
– tudományos munkák jegyzéke (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított tudományos munkák jegyzékét a
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni),
– az önéletrajzot és a kérdõívet elektronikus formában is csatolni kell a jmarczi@fgi.sote.hu e-mail címre.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2009. június 30.
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A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26., Munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba, telefon: 459-1500/55107-es mellék, ügyintézõ:
Márczi János) kell benyújtani.

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KARON
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az álláshelyek 2009. július 1-jétõl tölthetõk be határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK nevelõmunka,
továbbképzés) és tudományos munkában, valamint az egészségügyi ellátásban.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– elismert szakmai és tudományos tapasztalat,
– szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat megléte, ami lehet: doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora,
külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,
– szakterületen jelentõs tudományos tevékenység,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az általa mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy
teljes tematikai spektrumában,
– legalább tízéves oktatói múlt,
– a pályázó tevékenysége feleljen meg az általános szakmai etikai normáknak,
– alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának
szervezésére, vezetésére,
– példamutató, követendõ magatartásmód a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és valamennyi munkatárs
számára.

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR
GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok:
– az intézet Kémiai Ellenõrzõ és Kutató Laboratóriumának vezetése,
– a laboratórium beosztott munkatársai tudományos tevékenységének irányítása,
– a IV. és V. éves gyógyszerészhallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában való részvétel.

Speciális feltételek:
– angol nyelven elõadókészség és oktatási tapasztalat,
– legalább 15 éves szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma vagy (helyben) hitelesített másolata,
– tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,
– „Személyi adatlap” (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.sote.hu honlapról),
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– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési
szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív az egyetem docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” címû nyomtatvány (beszerezhetõ az
egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a www.sote.hu honlapról),
– tudományos munkák jegyzéke (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított tudományos munkák jegyzékét a
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni),
– az önéletrajzot és a kérdõívet elektronikus formában is csatolni kell a jmarczi@fgi.sote.hu e-mail címre.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2009. június 30.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26., Munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba, telefon: 459-1500/55107-es mellék, ügyintézõ:
Márczi János) kell benyújtani.

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KARON
egyetemi docensi álláshelyek

Az álláshelyek 2009. július 1-jétõl tölthetõk be határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK nevelõmunka,
továbbképzés) és tudományos munkában.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– elismert szakmai és tudományos tapasztalat,
– szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat megléte, ami lehet: doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora,
külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat, az Ftv. 150. § (3) bekezdése szerinti díj, helyezés,
szakképzettség és elismerés,
– szakterületen jelentõs tudományos tevékenység,
– legalább egy világnyelven elõadás tartására képes, mind az általa mûvelt tudományterületen, mind az oktatott tantárgy
teljes tematikai spektrumában,
– legalább tízéves oktatói múlt,
– a pályázó tevékenysége feleljen meg az általános szakmai etikai normáknak,
– alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának
szervezésére, vezetésére,
– példamutató, követendõ magatartásmód a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és valamennyi munkatárs
számára.

Pszichológiai Tanszék
két teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

1.
Speciális feladatok:
– a BSc- és MSc szakokon a pszichológia és neuropszichológia tantárgyak oktatása, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása,
– a tantárgyak képzési normáinak tematikai kidolgozása és összehangolása sportszakmai szempontok alapján,
– részvétel a PhD-képzésben.

Speciális feltételek:
– középfokú állami nyelvvizsga.
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2.
Speciális feladatok:
– az MSc szakokon a pszichológia és pedagógiai pszichológia tantárgyak oktatása, tantárgyfelelõsi feladatok ellátása,
– a pedagógiai modul önismereti kiscsoportos képzési formáinak tematikai kidolgozása és oktatása,
– a mozgáspedagógus és terapeuta posztgraduális képzés kialakítása, tantárgyfelelõsi tevékenység végzése,
– FT diáktanácsadó vezetése és mûködtetése, a hallgatók mentálhigiénés gondozása és ellátása, e feladatokkal
kapcsolatos kutatómunka végzése.

Speciális feltételek:
– szakirányú továbbképzés és gyakorlati tapasztalat,
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlat és tanácsadói tapasztalat,
– középfokú állami nyelvvizsga.

Sportjáték Tanszék
3 teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

1.
Speciális feladatok: a kosárlabda tantárgy oktatásával részvétel a tanszék oktató-nevelõ és tudományos munkájában.

Speciális feltételek:
– egyetemi szintû testnevelõ tanári diploma,
– kosárlabda-szakedzõi diploma,
– legalább tízéves, a kosárlabda oktatásában szerzett egyetemi oktatói múlt.

2.
Speciális feladatok:
– a kézilabda tantárgy oktatásával részvétel a tanszék oktató-nevelõ és tudományos munkájában,
– részvétel a TDK-s hallgatók munkájának irányításában.

Speciális feltételek:
– egyetemi szintû testnevelõ tanári diploma,
– kézilabda-szakedzõi diploma,
– legalább tízéves egyetemi oktatói múlt a kézilabda elméleti és gyakorlati oktatása terén,
– a hazai és nemzetközi versenyeken elért kimagasló edzõi eredmények,
– angol nyelvbõl C típusú állami nyelvvizsga.

3.
Speciális feladatok:
– a kosárlabda tantárgy oktatásával részvétel a tanszék oktató-nevelõ és tudományos munkájában,
– részvétel a TDK-s hallgatók munkájának irányításában.

Speciális feltételek:
– egyetemi szintû testnevelõ tanári diploma,
– kosárlabda-szakedzõi diploma,
– gyógytestnevelés diploma,
– fallabda-oktatói bizonyítvány,
– legalább tízéves egyetemi oktatói múlt a testnevelési játékok, pedagógiai és sportjátékelmélet terén,
– jártasság a fallabda és baseball oktatásában,
– nemzetközi oktatói tapasztalatok,
– legalább egy idegen nyelvbõl C típusú állami nyelvvizsga.
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Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék
két teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

1.
Speciális feladatok:
– közgazdaságtan, valamint a menedzsment tantárgyak oktatása,
– részvétel a PhD-képzésben.

Speciális feltételek: közgazdász egyetemi diploma.

2.
Speciális feladatok:
– kajak-kenu, evezés sportágak elméleti és gyakorlati oktatása,
– vízi és gördülõ sportágak, valamint rekreációtáborok szervezése, vezetése, részvétel a kapcsolódó oktatómunkában,
– a rekreáció eseményszervezés tantárgy oktatása.

Speciális feltételek:
– egyetemi szintû testnevelõ tanári diploma,
– szakedzõi, edzõi képesítés,
– legalább ötéves közoktatási vagy edzõi gyakorlat,
– angol és legalább még egy idegen nyelv ismerete, nyelvvizsgával alátámasztva.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– nemzetközi szinten jegyzett eredményes versenyzõi múlt,
– világszínvonalú versenyzõi tanítvány felkészítésének vezetése.

Társadalomtudományi Tanszék
teljes munkaidõs egyetemi docensi álláshely

Speciális feladatok: a kommunikációs tárgyak oktatása és a távoktatás programjának elõkészítése.

Speciális feltételek: egyetemi szintû testnevelõ tanári diploma.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítványok vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben pályázati feltétel),
– tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,
– „Személyi adatlap” (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.sote.hu honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési
szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív az egyetem docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” címû nyomtatvány (beszerezhetõ az
egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a www.sote.hu honlapról),
– tudományos munkák jegyzéke (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított tudományos munkák jegyzékét a
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni),
– az önéletrajzot és a kérdõívet elektronikus formában is csatolni kell a jmarczi@fgi.sote.hu e-mail címre.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2009. június 30.
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A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26., Munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba, telefon: 459-1500/55107-es mellék, ügyintézõ:
Márczi János) kell benyújtani.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
fõiskolai docensi álláshelyek betöltésére

Az álláshelyek 2009. július 1-jétõl tölthetõk be határozatlan idõre szóló kinevezéssel.

Általános feladatok: részvétel az oktató-nevelõ (pl. gyakorlatvezetés, tantermi elõadás, TDK nevelõmunka,
továbbképzés) és tudományos munkában.

Általános pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– a pályázott szak mûveléséhez alkalmas egyetemi diploma,
– szakvizsga megléte (amennyiben az az adott szakterületen megszerezhetõ),
– elismert szakmai és tudományos tapasztalat,
– szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat megléte, ami lehet: doktori fokozat, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora,
külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat,
– szakterületen jelentõs tudományos tevékenység,
– legalább egy idegen nyelven tárgyalóképes,
– legalább tízéves szakmai (ezen belül számottevõ felsõoktatási) gyakorlat megléte,
– a pályázó tevékenysége feleljen meg az általános szakmai etikai normáknak,
– alkalmasság a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának szervezésére, vezetésére,
– példamutató, követendõ magatartásmód a hallgatók és valamennyi munkatárs számára.

Ápolástudományi Tanszék
teljes munkaidõs fõiskolai docensi álláshely

Speciális feladatok:
– szakterületén elméleti és gyakorlati órák tartása,
– TDK-hallgatók munkájának segítése,
– szakdolgozati konzultálás, opponálás,
– rendszeres hazai és nemzetközi publikálás.

Speciális feltételek:
– diplomás ápolói szakképzettség,
– elõadói szintû angolnyelv-ismeret.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: a karon fennálló közalkalmazotti jogviszony.

Családgondozási és Módszertani Tanszék
teljes munkaidõs fõiskolai docensi álláshely

Speciális feladatok:
– szakiránynak megfelelõen elméleti, gyakorlati órák tartása,
– TDK-hallgatók munkájának segítése,
– jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése,
– aktív részvétel a tanszéki, kari közéleti fõ fórumokon.
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Speciális feltételek:
– pedagógia szakos egyetemi oklevél,
– védõnõ szakon szerzett képesítés,
– felsõoktatásban szerzett értékelhetõ gyakorlat,
– problémafelismerõ és problémamegoldó képesség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: a karon fennálló közalkalmazotti jogviszony.

Fizioterápiás Tanszék
teljes munkaidõs fõiskolai docensi álláshely

Speciális feladatok:
– elméleti és gyakorlati oktatás szakterületének megfelelõen,
– mozgásszervi osztályon gyakorlatvezetés a hallgatók részére,
– TDK-hallgatók kutatómunkájának vezetése,
– könyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése.

Speciális feltételek:
– egyetemi végzettség mellé gyógytornász diploma,
– mozgásszervi osztályon szerzett klinikai gyakorlat,
– felsõoktatásban értékelhetõ oktatói gyakorlat,
– angol nyelv elõadói szintû ismerete.

MORFOLÓGIAI ÉS FIZIOLÓGIAI INTÉZET
teljes munkaidõs fõiskolai docensi álláshely

Speciális feladatok:
– szakterületén hazai és nemzetközi kutatási terv kidolgozása,
– pályázatokban való aktív részvétel.

Speciális feltételek:
– orvosi, biológusi vagy biológusmérnöki diploma,
– jártasság a humán orvosi élettani tudományok területén,
– felsõoktatási gyakorlat,
– elõadói szintû angolnyelv-ismeret.

NÉPEGÉSZSÉGTANI INTÉZET
két teljes munkaidõs fõiskolai docensi álláshely

1.
Speciális feladatok:
– munka- és foglalkozás-egészségtan elméleti és gyakorlati oktatása,
– szakdolgozatok témavezetése, bírálása,
– TDK-hallgatók munkájának irányítása,
– aktív részvétel az intézet munkájában, oktatási segédanyagok készítésében.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– általános orvosi diploma,
– közegészségtan, járványtan vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan szakvizsga,
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– ÁNTSZ szervezetében szerzett gyakorlat,
– felsõoktatásban szerzett értékelhetõ oktatói tapasztalat,
– angol nyelv elõadói szintû ismerete.

2.
Speciális feladatok:
– táplálkozás- és élelmezés-egészségtan elméleti és gyakorlati oktatása,
– TDK-hallgatók munkájának irányítása, vezetése,
– tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése,
– aktív részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– élelmiszer-ipari mérnök vagy élelmiszer-biztonsági mérnöki végzettség,
– közegészségügyi-járványügyi felügyelõi vagy dietetikusi gyakorlati tapasztalat,
– felsõoktatásban szerzett oktatói tapasztalat,
– angol nyelv elõadói szintû ismerete.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
teljes munkaidõs fõiskolai docensi álláshely

Speciális feladatok:
– közgazdaságtan, egészségügyi gazdaságtan oktatása,
– kreditrendszerû tantervek készítése,
– részvétel a tantervreform kidolgozásában.

Speciális feltételek:
– közgazdász egyetemi diploma,
– jártasság az egészségügyi közgazdaságtanban,
– felsõoktatásban szerzett számottevõ gyakorlat.

Oxiológiai Tanszék
teljes munkaidõs fõiskolai docensi álláshely

Speciális feladatok:
– szakterületén elméleti és gyakorlati órák tartása,
– jegyzetek, e-learning és más oktatási segédanyagok készítése,
– aktív részvétel a tanszék tudományos, kutatói munkájában.

Speciális feltételek:
– mentõtiszti szakképzettség,
– értékelhetõ felsõoktatási gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: a karon fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó jelentkezése a pályázati kiírásban foglaltakra,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– önéletrajz,
– diploma vagy (helyben) hitelesített másolata,
– szakvizsga-bizonyítványok vagy (helyben) hitelesített másolata (amennyiben pályázati feltétel),
– tudományos fokozatot tanúsító okirat vagy (helyben) hitelesített másolata,
– nyelvvizsga-bizonyítvány vagy (helyben) hitelesített másolata,
– orvosok és gyógyszerészek alap- és mûködési nyilvántartási igazolványa vagy (helyben) hitelesített másolata,
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– „Személyi adatlap” (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.sote.hu honlapról),
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési
szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– „Kérdõív a fõiskolai docensi kinevezések elbírálásának szempontjaihoz” címû nyomtatvány (beszerezhetõ az egyetem
Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a www.sote.hu honlapról),
– tudományos munkák jegyzéke (a kérdõívet és a kérdõív alapján összeállított tudományos munkák jegyzékét a
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában kell hitelesíttetni),
– az önéletrajzot és a kérdõívet elektronikus formában is csatolni kell a jmarczi@fgi.sote.hu e-mail címre.

A pályázat beadási határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: legkésõbb 2009. június 30.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat két példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára
(1085 Budapest, Üllõi út 26., Munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba, telefon: 459-1500/55107-es mellék, ügyintézõ:
Márczi János) kell benyújtani.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet
intézeti igazgatói megbízások elnyerésére

A vezetõi megbízások határozott idõtartamra, négy évre szólnak.

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

GAZDASÁGELEMZÉSI MÓDSZERTANI INTÉZET
GAZDASÁGI JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET
KÖZGAZDASÁGTANI INTÉZET
MARKETING INTÉZET
NEMZETKÖZI GAZDASÁGTANI INTÉZET
PÁLYATERVEZÉSI ÉS TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET
TATA KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT ÉS INFORMATIKAI INTÉZET
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET
VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET

Az intézeti igazgatók fõbb feladatai:
– az intézet oktatási-képzési, K+F+I feladatainak irányítása, ellenõrzése és koordinálása,
– a bolognai rendszerû képzések akkreditációjában való közremûködés,
– tantervek és képzési programok elkészítésében, korszerûsítésében való közremûködés,
– a kar fejlõdését szolgáló oktatási, képzési, tudományos programok elõkészítésében való közremûködés, a programokra
vonatkozó javaslatok elkészítése,
– a kari vezetõk munkájának segítése, a vezetõi döntések elõkészítése, végrehajtása,
– valamennyi, a hatályos jogszabályokban, a szervezeti és mûködési szabályzatban és az egyetemi, kari szabályzatokban
foglalt feladat végrehajtása,
– a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A megbízás elnyerésére pályázhatnak azok az egyetemen teljes munkaidõben közalkalmazotti jogviszonyban álló
egyetemi tanárok és egyetemi docensek, akik legalább ötéves, a karon kifejtett oktatói tevékenységgel rendelkeznek.
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TESTNEVELÉSI ÉS SPORTINTÉZET
Az intézetigazgató fõbb feladatai:
– az intézet testnevelés-oktatási, nevelési és szolgáltatási feladatainak irányítása, ellenõrzése és koordinálása,
– a testnevelés órák szervezése, lebonyolítása,
– az egyetemi hallgatók szabadidõs sporttevékenységének szervezése, irányítása,
– az egyetemi sportlétesítmények mûködtetése,
– a kari vezetõk munkájának segítése, a vezetõi döntések elõkészítése, végrehajtása,
– valamennyi, a hatályos jogszabályokban, a szervezeti és mûködési szabályzatban és az egyetemi, kari szabályzatokban
foglalt feladat végrehajtása,
– a dékán által meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A pályázat elnyerésének feltételei:
– testnevelõ tanári egyetemi végzettség,
– az egyetemen teljes munkaidõben közalkalmazotti jogviszonyban, testnevelõ tanári munkakörben eltöltött legalább
egy év gyakorlat.

A pályázat elnyerésében elõnyt jelent:
– fõiskolai végzettség edzõi szakon,
– sportszervezõi szakképesítés.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. január 30.
A megbízás várható betöltésének idõpontja: 2009. február 1.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– az eddigi oktatói-kutatói, vezetõi tevékenységének leírását,
– az intézeti igazgatói feladatok ellátására vonatkozó részletes programját.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– az egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolatát,
– személyi adatlapot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy az errõl szóló igazolást,
– nyilatkozatot a hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagot az egyetemi pályázati eljárási ügyrendben foglaltak szerint
az érintettek megismerjék.

A pályázatok benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30. nap.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat három példányban a Szent István Egyetem rektorának címezve, a SZIE GTK
Kari Titkárságára kell benyújtani (2100 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.).
A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a SZIE Személyzeti Osztályának vezetõje, dr. Pálinkás Istvánné,
telefon: 06 (28) 522-002 és a GTK Kari Titkársága ad, telefon: 06 (28) 522-090.

Dr. Solti László s. k.,
rektor

A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI FÕISKOLAI KARA
pályázatot hirdet az
Ének-zene Tanszékére
fõiskolai tanári kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– elõadások tartása és szemináriumok vezetése, az ének-zene alapszakon és tanári mesterszakon az alábbi
szakterületeken: karvezetés, szakmódszertan, zeneelmélet,
– részvétel a tanszéken folyó oktatásfejlesztõ munkában, jegyzetek, kiadványok szerkesztésében,
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– részvétel a tantárgyi programok kidolgozásában, tantárgyfelelõsi feladatok ellátásában,
– zenei elõadói tevékenység,
– szakmai lapokban történõ publikáció,
– hazai, nemzetközi vagy külföldi konferenciákon való részvétel,
– elõadások tartása idegen nyelven,
– a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûszaki munkájának
vezetése,
– aktív részvétel a fõiskolai (kari) közéletben, részvétel intézményi, regionális és országos szakmai testületekben, a
város közéletében.

Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– DLA-fokozat karvezetõi elõadó-mûvészet területén,
– legalább 15 év szakmai gyakorlat, amelybõl legalább 10 év oktatói-kutatói munka,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló teljes munkaidejû oktatói kinevezés,
– megfelelõ nemzetközi kapcsolat, ami elõsegíti a tanszék együttmûködéseinek bõvítését, egyúttal a kutatási-fejlesztési
lehetõségeket,
– megfelelõ mûvészeti és publikációs tevékenység (elõadói tevékenység, zenei kiadványok, jegyzetek, tanulmányok,
hanghordozók),
– hazai és nemzetközi elõadói gyakorlat,
– szaktudományának nemzetközi szintû ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolására vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését,
– mûvészeti, publikációs tevékenységet,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– jövõbeni terveit.

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

A kinevezésre legkésõbb 2009. szeptember 1-jén kerül sor, bérezés a Kjt. szerint történik.
A pályázatokat az Oktatás Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola
rektorának címezve (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B) a Humánpolitikai Irodába.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KARRA
fõiskolai tanári kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– irányító szerep vállalása a szerves kémia, anyagszerkezet, anyagvizsgálat témájú oktató- és kutatótevékenységben,
annak szervezetésében, a kémia alapszak (BSc) képzés színvonalának emelésében,
– tantervi elõadások tartása, a hallgatók vizsgáztatása, új jegyzetek készítése, szakdolgozatok témavezetése, az
esetenkénti részvétel a PhD-képzésben,
– a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok bõvítése.
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Pályázati feltételek:
– egyetemi szintû végzettség,
– PhD-fokozat, habilitáció, angolnyelv-tudás,
– legalább 10 év felsõoktatási gyakorlat, magas szintû kutatói tevékenység a szerves kémia, szerves vegyületek
szintézise, szerkezetvizsgálati (GC/MS, LC/MS, HPLC) módszerfejlesztések területén,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló teljes munkaidejû oktatói kinevezés,
– megfelelõ publikációs tevékenység, hazai és nemzetközi elõadói gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolására vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését, publikációs tevékenységet, citációs indexet,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– jövõbeni terveit.

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

A kinevezésre legkésõbb 2009. szeptember 1-jén kerül sor, bérezés a Kjt. szerint történik.
A pályázatokat az Oktatás Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola
rektorának címezve (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B) a Humánpolitikai Irodába.

MÛSZAKI ÉS MEZÕGAZDASÁGI FÕISKOLAI KAR
Mûszaki Alapozó és Gépgyártás-technológiai Tanszékére
fõiskolai tanári kinevezésre

A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– tantárgyfelelõsi feladatok ellátása, elõadások tartása és szemináriumok vezetése az alábbi tantárgyakból: fizika,
mûszaki kémia, mechanika, VEM alapjai,
– részvétel szakdolgozati témavezetõként a hallgatók képzésében,
– tudományos diákköri dolgozatok témavezetése, konferenciák szervezése,
– hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel,
– részvétel a tanszéken folyó oktatási és kutatási feladatokban, azok irányítása, koordinálása,
– a tanszék doktoranduszhallgatóinak szakmai segítése,
– részvétel a tanszéken folyó oktatásfejlesztõ munkában,
– monográfiák és tanulmányok publikálása magyar, illetve angol nyelven,
– részvétel az intézmény és a régió tudományos testületeiben,
– hallgatói és oktatói csereprogramok (CEEPUS, ERASMUS) helyi koordinálása, új kapcsolatok kiépítése, testületi
feladatok ellátása ennek kapcsán.

Pályázati feltételek:
– szakirányú (fizika–kémia) egyetemi végzettség, angol nyelv elõadóképes ismerete,
– tudományos fokozat a fizikai tudományok területén,
– legalább 10 év szakmai gyakorlat,
– a fõiskolán határozatlan idõre szóló teljes munkaidejû oktatói kinevezés,
– megfelelõ publikációs tevékenység, hazai és nemzetközi elõadói gyakorlat,
– szaktudományának nemzetközi szintû ismerete.

36. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 3913



A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolására vonatkozó adatait,
– eddigi szakmai munkájának ismertetését, publikációs tevékenységet,
– külföldi tanulmányútjait, konferenciákon való részvételét,
– jövõbeni terveit.

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

A kinevezésre legkésõbb 2009. szeptember 1-jén kerül sor, bérezés a Kjt. szerint történik.
A pályázatokat az Oktatás Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül kell benyújtani a Nyíregyházi Fõiskola
rektorának címezve (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B) a Humánpolitikai Irodába.

Prof. Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi és egyéb vezetõi állások 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
vp: vezetõi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
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szgy: szakmai gyakorlat
vpr: vezetõi program
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros
XV. Kerületi
Önkormányzat
Czabán Általános
Iskola és óvoda
1152 Budapest,
Széchenyi tér 13.
Tel.: 307-6312
Tel./fax: 306-8056

Óvodai
intézményegység-
vezetõ
(két telephely)

Szakirányú fõiskolai v.
Óvodapedagógusi
munkakörben szerzett
öt év gyakorlat.
Elõny: vezetõi
gyakorlat

ÁEI: azonnal.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 30 napon belül.
Pc., f.: Varga László
elnök-igazgató

Budapest Fõváros
XVII. Kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1173 Budapest,
Pesti út 165.

Összefogás Óvoda
1173 Budapest,
Lázár deák u. 15–17.

Fõiskolán szerzett
óvodapedagógusi
diploma, legalább öt év
szgy.
Elõny:
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2009. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
I. részben: ön., b. (egy eredeti és
egy másolati pld.), om., az ér-
vényben lévõ közalkalmazotti
kinevezés másolata, az adatvé-
delmi törvény alapján készült
nyilatkozat a pályázati anyag
kezelésérõl;
II. részben: vpr., fejlesztési el-
képzelések.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani „Óvodavezetõi pályá-
zat Összefogás Óvoda”
megjelöléssel.
Pc: Budapest Fõváros XVII. Ke-
rület Rákosmente Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalának
Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Iroda
1173 Budapest,
Pesti út 165.
f: Oktatási Csoport
Tel.: 253-3374
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Rád Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2613 Rád,
Petõfi u. 11.

Napközi Otthonos
Óvoda
2613 Rád,
Rákóczi u. 2/A

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség,
legalább öt év szgy.
Elõny: közoktatási
vezetõ szakképzettség

ÁEI: 2009. márc. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
Juttatás: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló törvény és a helyi
rendelet alapján.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai ön.
Pc: községi önkormányzat pol-
gármesteri hivatala
2613 Rád,
Petõfi u. 11.
f: Kosztyán Kálmán
polgármester
Tel.: (27) 528-580 és
Rutkai Róbert jegyzõ
Tel.: (30) 633-6851

Holló László Általános
Iskola, Kettõsfunkciójú
Könyvtár és Nyitnikék
Óvoda
4455 Tiszadada,
Kossuth tér 3.

Holló László Általános
Iskola, Kettõsfunkciójú
Könyvtár és Nyitnikék
Óvoda
(a munkavégzés helye:
4455 Tiszadada,
Hõsök tere 9.)
óvodavezetõ

Fõiskolai felsõfokú
óvodapedagógusi v. és
szakképzettség,
óvodapedagógus
munkakör, legalább öt
év feletti szakmai
tapasztalat.
Elõny: további
szakképesítés

ÁEI: 2009. febr. 2.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2009. jan. 30.
A pályázathoz csatolni kell: eddigi
munkaviszonyokról, szakmai gya-
korlatról szóló igazolások, szemé-
lyes adatok kezelésére vonatkozó
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, a mun-
kakör megnevezésével és az
elérhetõséggel ellátva kell
benyújtani.
f: Petruska Zoltán igazgató
Tel.: (42) 240-526

Iskolaigazgató

Budapest Fõváros
XVII. Kerület
Rákosmente
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1173 Budapest,
Pesti út 165.

Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos
Gimnázium
1174 Budapest,
Széchenyi u. 1–7.

Egyetemi szintû tanári
diploma, legalább öt év
szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2009. aug. 15.
A megbízás 2014. aug. 14-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2009. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
I. részben: ön., b. (egy eredeti és
egy másolati pld.), om., az ér-
vényben lévõ közalkalmazotti
kinevezés másolata, az adatvé-
delmi törvény alapján készült
nyilatkozat a pályázati anyag
kezelésérõl;
II. részben: vpr., fejlesztési el-
képzelések.
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A pályázatot két példányban kell
benyújtani „Iskolaigazgatói pá-
lyázat Balassi Bálint Nyolcévfo-
lyamos Gimnázium”
megjelöléssel.
Pc: Budapest Fõváros XVII. Ke-
rület Rákosmente Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalának
Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Iroda
1173 Budapest,
Pesti út 165.
f: Oktatási Csoport
Tel.: 253-3374

Kossuth Lajos
Általános Iskola
1171 Budapest,
Erzsébet krt. 56.

egyetemi vagy fõiskolai
szintû tanári/tanítói
diploma, legalább öt év
szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2009. aug. 15.
A megbízás 2014. aug. 14-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2009. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
I. részben: ön., b. (egy eredeti és
egy másolati pld.), om., az ér-
vényben lévõ közalkalmazotti
kinevezés másolata, az adatvé-
delmi törvény alapján készült
nyilatkozat a pályázati anyag ke-
zelésérõl;
II. részben: vpr., fejlesztési el-
képzelések.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani „Iskolaigazgatói pá-
lyázat Kossuth Lajos Általános
Iskola” megjelöléssel.
Pc: Budapest Fõváros XVII. Ke-
rület Rákosmente Önkormány-
zata Polgármesteri Hivatalának
Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Iroda
1173 Budapest,
Pesti út 165.
f: Oktatási Csoport
Tel.: 253-3374

Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és
Gimnázium
1173 Budapest,
Akácvirág u. 49.

egyetemi szintû tanári
diploma, legalább öt év
szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2009. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
I. részben: ön., b. (egy eredeti és
egy másolati pld.), om., az
érvényben lévõ közalkalmazotti
kinevezés másolata, az
adatvédelmi törvény alapján
készült nyilatkozat a pályázati
anyag kezelésérõl;
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II. részben: vpr., fejlesztési
elképzelések.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani „Iskolaigazgatói
pályázat Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és Gimnázium”
megjelöléssel.
Pc: Budapest Fõváros
XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Iroda
1173 Budapest,
Pesti út 165.
f: Oktatási Csoport
Tel.: 253-3374

Laborcz Ferenc
Általános Iskola
1173 Budapest,
Ferihegyi út 115.

egyetemi vagy fõiskolai
szintû tanári/tanítói v.,
legalább öt év szgy.,
elõny:
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2009. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
I. részben: ön., b. (egy eredeti és
egy másolati pld.), om., az
érvényben lévõ közalkalmazotti
kinevezés másolata, az
adatvédelmi törvény alapján
készült nyilatkozat a pályázati
anyag kezelésérõl;
II. részben: vpr., fejlesztési
elképzelések.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani „Iskolaigazgatói
pályázat Laborcz Ferenc
Általános Iskola” megjelöléssel.
Pc: Budapest Fõváros
XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Iroda
1173 Budapest,
Pesti út 165.
f: Oktatási Csoport
Tel.: 253-3374

Zrínyi Miklós Általános
Iskola
1171 Budapest,
Sisakos sáska u. 3.

egyetemi vagy fõiskolai
szintû tanári/tanítói
diploma, legalább öt év
szgy., elõny:
pedagógus-szakvizsga

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2009. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
I. részben: ön., b. (egy eredeti és
egy másolati pld.), om., az
érvényben lévõ közalkalmazotti
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kinevezés másolata, az
adatvédelmi törvény alapján
készült nyilatkozat a pályázati
anyag kezelésérõl;
II. részben: vpr., fejlesztési
elképzelések.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani „Iskolaigazgatói
pályázat Zrínyi Miklós
Általános Iskola” megjelöléssel.
Pc: Budapest Fõváros
XVII. Kerület Rákosmente
Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalának Oktatási,
Mûvelõdési és Sport Iroda
1173 Budapest,
Pesti út 165.
f: Oktatási Csoport
Tel.: 253-3374

Dombóvár Város
Önkormányzata
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.

Apáczai Csere János
Bölcsõde, Óvoda,
Általános és
Középiskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény és
Kollégium
7200 Dombóvár,
Arany János tér 21.
fõigazgató

Egyetemi szintû
pedagógusvégzettség és
szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év szgy.
Elõny:
pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: 2009. febr. 28.
Pehi: 2009. ápr. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc: Dombóvár város
polgármestere,
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.
f: Polgármesteri Hivatal
7200 Dombóvár,
Szent István tér 1.
Tel.: (74) 564-551

Tiszavasvári Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4.

Tiszavasvári Közép-
iskola, Szakiskola és
Kollégium
iskolaigazgató
A munkakörbe tartozó,
ill. a vezetõi megbízás-
sal járó lényeges felada-
tok: az intézmény
tevékenységének irá-
nyítása, a tagintézmé-
nyek (Vasvári Pál
Középiskola, Szakisko-
la és Kollégium, Váci

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, peda-
gógus-munkakörben
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, közoktatás-vezetõi
szakvizsga megléte

ÁEI: 2009. júl. 16.
A megbízás 2014. júl. 15-ig, ha-
tározott idõre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
45. nap.
Pehi: 2009. ápr. 30.
Juttatás: a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., valamint a képvise-
lõ-testület által az adott munka-
körre megállapított határozott
idõre szóló keresetkiegészítési
rendelkezések az irányadóak.
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Mihály Gimnázium
Tagintézmény) munká-
jának koordinálása, jog-
szerû mûködésének
biztosítása a hatályos
jogszabályokban, az
alapító okiratban, vala-
mint a fenntartói és
egyéb szakmai irányító
szervezetek útmutatása-
iban foglaltak szerint

A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget, szak-
mai gyakorlatot igazoló okiratok
hiteles másolata.
Nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zatával kapcsolatban, testületi
ülés keretében kívánja-e zárt
ülés megtartását.
Nyilatkozat, melyben a pályáza-
tának és abból foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul/nem járul hozzá.
A pályázatot postai úton, a mun-
kakör megnevezésével és a pá-
lyázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal
(29319/2008.) ellátva kell
benyújtani.
f: Rozgonyi Attila polgármester
Tel.: (42) 520-500, továbbá a
www.tiszavasvari.hu
honlapon.

Egyéb vezetõi állások

Óbudai Nagy László
Általános Iskola
1032 Budapest,
Zápor u. 90.

Gazdasági vezetõ Szakirányú felsõfokú v.
vagy mérlegképes
könyvelõi v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Szilágyiné Debreczeni Mária
igazgató
Tel.: 250-2710
E-mail:
zapor-a@kszki.obuda.hu

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

Mûvelõdés Háza és
Csete Balázs Helytörté-
neti Gyûjtemény
5137 Jászkisér,
Kossuth tér 10.
intézményvezetõ

Szakirányú felsõfokú
iskolai v.,
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás határozott idõre,
öt évre szól.
Pehi: a pályázatok véleményezé-
sét követõ elsõ képviselõ-testü-
leti ülés.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai életrajz, szak-
mai gyakorlatot igazoló munkál-
tatói igazolás.
A pályázatot postai úton, „Mû-
velõdés Háza intézményvezetõi
pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
f: Hajdú László polgármester
Tel.: (57) 550-130.
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Pályázati felhívás
pedagógus-munkakörök betöltésére

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

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

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

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

meg.

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

Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Kerekharaszt Község
Önkormányzata
3009 Kerekharaszt,
Bimbó u. 2.

Csillagfény Óvoda
3009 Kerekharaszt,
Kerekharaszti u. 2.
óvodapedagógus

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Három hónap próbaidõ kikötésé-
vel.
Pehi: a benyújtást követõen
azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Szabó Ádám
polgármester
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Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása
Közoktatási Intézmény
6723 Szeged,
Csongor tér 1.

Óvodapedagógus (mun-
kavégzés helye: válto-
zó, a kistérség
területén)

Felsõfokú óvodapeda-
gógus v., munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2009. márc. 1.
A megbízás egy év határozott
idõre, részmunkaidõre (75%)
szól.
Pbhi: 2009. febr. 20.
Pehi: 2009. febr. 22.
Pc: dr. Gera Tibor fõigazgató
f: Kiss Éva tagintézmény-vezetõ
Pipacs Óvoda
Sándorfalva,
Kis krt. 1.
Tel.: (62) 251-264

Pedagógus

Radnóti Miklós
Általános Iskola
8230 Balatonfüred,
Nádor u. 17.

Informatikus szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. febr. 1.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szóló félállás, ami hosszabbít-
ható egész állásra.
A pályázatot levélben vagy
elektronikus úton kell benyúj-
tani.
Pc: igazgató.
Tel./fax: (87) 482-409
E-mail:
radnotiig@gmail.com

Hunfalvy János Fõváro-
si Gyakorló Kéttannyel-
vû Külkereskedelmi,
Közgazdasági Szak-
középiskola
1011 Budapest,
Ponty u. 3.
Tel.: (20) 553-5798
E-mail:
plank.tibor@hunfal-
vy-szki.hu

Orosz nyelv és iroda-
lom szakos tanár
(félállás)

Szakirányú egyetemi v. ÁEI: azonnal.

Óbudai Nagy László
Általános Iskola
1032 Budapest,
Zápor u. 90.

Angol szaktanár
Ellátandó feladatok:
4–8. évfolyamos tanu-
lók számára angol
nyelv tanítása heti
19 órában, tehetséggon-
dozó foglalkozások
megtartása és a gyer-
mekfelügyelettel kap-
csolatos tevékenységek
elvégzése

Angolnyelv-tanári vagy
angol nyelv és irodalom
szakos tanári v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.
Pc: Szilágyiné Debreczeni Mária
igazgató
Tel.: 250-2710
E-mail:
zapor-a@kszki.obuda.hu.

3922 OKTATÁSI KÖZLÖNY 36. szám



1. 2. 3. 4.

Tóth Aladár Zeneiskola
AMI
1068 Budapest,
Városligeti fasor 6.
Tel.: 413-0818
Fax: 351-6888

Cimbalomtanár Szakirányú fõiskolai v.,
elõny: minimum 10
éves szgy. a területen, a
tanárképzésben szerzett
szakmai tapasztalat, a
területen szerzett elõ-
adó-mûvészeti gyak.

ÁEI: 2009. febr. 1.

Széchenyivárosi Óvoda
és Általános Iskola
6000 Kecskemét,
Lunkányi J. u. 10.

Fizika vagy kémia–fizi-
ka vagy matematika–fi-
zika szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2009. márc. 1.
A megbízás határozott idõre,
2009. júl. 31-ig szól.
Pc: Nagyné Nyekita Ilona
igazgató-fõtanácsos

Perczel Mór Szakképzõ
Iskola és Kollégium
8060 Mór,
Dózsa Gy. u. 2.

Biológia–kémia szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott idõre, a
2008/2009. tanév végéig szól.
f: Józsa Tímea iskolaigazgató
Tel.: (22) 407-023

Pálóczi Horváth István
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
2377 Örkény,
Fõ u. 5–7.
Tel.: (29) 310-015

Vendéglátó szakmai
elméleti tanár

matematika–kémia
szakos tanár

Fõiskolai v.

szakirányú egyetemi v.

ÁEI: 2009. febr. 16.
Pbhi: 2009. febr. 10.
Pehi: 2009. febr. 13.
Pc: Baranyai Béla
igazgatóhelyettes.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.

Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola
Rudnay Gyula Középis-
kolája és Szakiskolája
8660 Tab,
Virág u. 12–14.

Németnyelv-tanár Egyetemi v.
Szak: német nyelv

ÁEI: 2009. febr. 15.
Pc: Nagy Károly
tagintézmény-vezetõ
Tel.: (84) 525-151

Gábor Dénes Gimnázi-
um és Mûszaki
Szakközépiskola
6724 Szeged,
Mars tér 14.
Tel.: (62) 558-750
Fax: (62) 558-759

Angol nyelv szakos
tanár

matematika szakos
tanár

Egyetemi v.
Elõny: többszakos v.

ÁEI: azonnal.
A pályázathoz csatolni kell: két
hónapnál nem régebbi b.

Báthory István
Általános Iskola
8200 Veszprém,
Halle u. 10.
Tel.: (88) 561-915
Fax: (88) 561-915
E-mail:
bathory@vpbathory.su-
linet.hu

Magyar–ének szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. márc. 16.
Pehi: 2009. márc. 5.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

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

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

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

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

elõfizetõ neve és cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
címû kiadvány.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módo-
sítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a bünte-
tõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szo-
kásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az elsõ kötet

az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet

az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet

a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet

a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet

a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet

a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet

a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.

A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Közlönykiadó Jogi Könyvesbolt-
jában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatánál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:

� I. kötet (2205 Ft) ..... példányban. � V. kötet (2226 Ft) ..... példányban.

� II. kötet (3675 Ft) ..... példányban. � VI. kötet (2289 Ft) ..... példányban.

� III. kötet (1596 Ft) ..... példányban. � VII. kötet (1722 Ft) ..... példányban.

� IV. kötet (3087 Ft) ..... példányban. � A hét kötet együtt (13 440 Ft) ..... példányban.

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

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

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

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

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................

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

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

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

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz-
lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 25 200 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával, egy példány ára 735 Ft áfával.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
08.3828 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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