
KÖZLEMÉNYEK

Kitüntetések adományozása

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke meg-
bízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND TISZTI-
KERESZTJE kitüntetést ad át

dr. BAÁN LÁSZLÓNAK, a Szépmûvészeti Múzeum
fõigazgatójának,

KOVÁCS GYÖRGYNEK, az Országos Rádió és Tele-
vízió Testület volt elnökének,

dr. MASÁT ANDRÁSNAK, az Andrássy Gyula Buda-
pesti Német Nyelvû Egyetem rektorának,

SZALAY LÁSZLÓ nyugalmazott fõiskolai fõigazgató-
nak.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbí-
zásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND LOVAG-
KERESZTJE kitüntetést ad át

dr. BALOGH LÁSZLÓNAK, a Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság elnökének, a Debreceni Egyetem tanszék-
vezetõ egyetemi docensének,

dr. BARKÓCZI LÁSZLÓNAK, az MTA Régészeti In-
tézete nyugalmazott igazgatóhelyettesének,

dr. BÁN PÉTERNEK, a Heves Megyei Levéltár igaz-
gatójának,

BENÉNÉ SZERETÕ HAJNALKÁNAK, Békés Város
Kulturális Központ igazgatójának,

dr. DÉR FERENCNEK, a Kaposvári Egyetem tanszék-
vezetõ egyetemi docensének,

DOSZTÁNYI IMRÉNEK, a TermészetBÚVÁR Maga-
zin kiadó-fõszerkesztõjének, a TermészetBÚVÁR Alapít-
vány ügyvezetõjének,

dr. FLAUTNER LAJOSNAK, a Semmelweis Egyetem
I. Számú Sebészeti Klinika egyetemi tanárának,

dr. FITZ JENÕ Széchenyi-díjas régésznek, professor
emeritusnak, a Fejér Megyei Múzeumok nyugalmazott
igazgatójának,

GÁRDI BALÁZS fotóriporternek,

dr. HARDI LÁSZLÓNAK, a Budapesti Corvinus Egye-
tem egyetemi docensének,
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dr. ISTVÁNFI GYULA Ybl Miklós-díjas építészmér-
nöknek, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem egyetemi tanárának,

KABDEBÓ GYÖRGY filmrendezõnek, producernek, a
Filmalkotók és Gyártók Szerzõi Jogvédõ Egyesülete elnö-
kének,

dr. KARAFIÁTH JUDIT, az ELTE egyetemi docensé-
nek,

KONCZ ZSUZSA Balogh Rudolf-díjas fotómûvész-
nek,

dr. MOLNÁR SÁNDORNAK, a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem dékánjának, intézetigazgató egyetemi tanár-
nak,

MOSONYI ALÍZ meseírónak,

dr. ÖRKÉNY ANTAL szociológusnak, az ELTE tan-
székvezetõ egyetemi tanárának,

PAPP MÁRTA zenetörténésznek, a Magyar Rádió Ze-
nei Ismeretterjesztõ Szerkesztõség vezetõjének,

dr. POLGÁR ANDRÁS közgazdásznak, üzletember-
nek, a Polgár Alapítvány az Esélyért alapítójának,

RÁTKAY ENDRE festõmûvésznek,

RÓZSA PÉTER ANDRÁSNAK, a Magyar Televízió
újságírójának,

dr. SEMJÉN GÁBORNAK, a Szent István Egyetem dé-
kánhelyettes egyetemi tanárának,

SIMÓ GYÖRGYNEK, a T-Online Internet Szolgáltató
Rt. vezérigazgatójának,

dr. SOMLAI PÉTERNEK, az ELTE egyetemi tanárá-
nak,

dr. SZABÓ SÁNDORNAK, az ELTE nyugalmazott
egyetemi docensének,

dr. SZÉCSI JÓZSEF Scheiber Sándor-díjas teológiai
tanárnak, a Keresztény-Zsidó Társaság elnökségi tagjá-
nak,

dr. SZÉKELY GYÖRGY színháztörténésznek, Érde-
mes Mûvésznek,

SZUHAY PÉTERNEK, a Néprajzi Múzeum gyûjte-
ményvezetõjének,

VICSEK FERENC újságírónak, a Klubrádió fõszer-
kesztõ-helyettesének,

dr. VOSZKA ÉVÁNAK, a Pénzügykutató Zrt. tudomá-
nyos fõmunkatársának,

ZNAMENÁK ISTVÁN Jászai Mari-díjas színmûvész-
nek, a Kaposvári Csiky Gergely Színház évad végén lekö-
szönt igazgató-fõrendezõjének,

ZSADON ANDREÁNAK, a Budapesti Operettszínház
Jászai Mari-díjas színmûvészének.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke meg-
bízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEM-
KERESZT kitüntetést ad át

dr. BADÓ ATTILÁNAK, a Szegedi Tudományegye-
tem intézetvezetõ egyetemi tanárának,

JANKÓ-BREZOVAY PÁLNÉNAK, a XIV. kerületi
Gyengénlátók Általános Iskolája, Diákotthona és Pedagó-
giai Szakszolgálat igazgatójának,

CZUBOR JÁNOSNAK, a IX. kerületi Gundel Károly
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola
igazgatójának,

ERÕS ANTÓNIÁNAK, az RTL Klub Televízió Híradó
mûsorvezetõjének, az Egy csepp figyelem Alapítvány ala-
pítójának,

GALI ÁDÁMNAK, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem tudományos kutatójának,

dr. GYUK MIHÁLYNAK, a szombathelyi Horváth
Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
és Kollégium igazgatójának,

HAJDU JÁNOSNAK, a hódmezõvásárhelyi Gregus
Máté Mûszaki-Mezõgazdasági Szakközépiskola és Gim-
názium igazgatójának,

dr. KERESKÉNYI MIKLÓSNAK, a gyulai Erkel
Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképzõ Iskola igaz-
gatójának,

KESERÛ IMRÉNEK, a szentesi Horváth Mihály Gim-
názium óraadó tanárának,

KOVÁTS PÉTERNEK, a veszprémi Dohnányi Ernõ
Zenemûvészeti Szakközépiskola és Diákotthon igazgató-
jának,
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dr. NAGYNÉ BÁNFI JUDITNAK, a hódmezõvásárhe-
lyi Eötvös József Szakközépiskola igazgatójának,

PALLOSNÉ SOBOR ANGÉLÁNAK, a dunaújvárosi
Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kol-
légium igazgatójának,

dr. PATAKI MIHÁLYNAK, a szolnoki Tiszaparti
Gimnázium és Humán Szakközépiskola igazgatójának,

PINTÉR ZSUZSANNÁNAK, a XI. kerületi Dr. Heté-
nyi Géza Humán Középiskola igazgatójának,

SOLYMÁR LÁSZLÓNAK, a III. kerületi Bláthy Ottó
Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium igaz-
gatójának,

dr. SZABÓ IMRE nyugalmazott dombóvári tanárnak,

TITKÓ ISTVÁNNAK, a Debreceni Egyetem Kossuth
Lajos Gyakorló Gimnáziuma igazgatójának,

TUKACSNÉ dr. KÁROLY MARGITNAK, a Nyíregy-
házi Fõiskola dékánjának, fõiskolai tanárnak,

VARGA-SABJÁN GYULÁNAK, a kiskunhalasi Mar-
tonosi Pál Városi Könyvtár igazgatójának.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke meg-
bízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEM-
KERESZT kitüntetést ad át

BALÁZS PÉTERNÉNEK, a XX. kerületi Stromfeld
Aurél Általános Iskola igazgatójának,

dr. BARI ISTVÁNNÉ 100. életévét ünneplõ pécsi nyu-
galmazott tanárnak,

BESZE LÁSZLÓNÉNAK, a Kiskunfélegyházi Szak-
képzõ Intézmény és Kollégium Mezõgazdasági és Élelmi-
szeripari Középiskolája és Szakiskolája igazgatóhelyette-
sének,

CZIKORA JÁNOSNAK, a tiszaújvárosi Derkovits
Gyula Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár nyugal-
mazott címzetes igazgatójának,

FADGYASNÉ LÁDA ERIKÁNAK, a XVIII. kerületi
Kapocs Általános és Magyar–Angol Két Tannyelvû Iskola
igazgatójának,

FALUDI JUDITNAK, a Magyar Virtuózok Kamara-
zenekar csellómûvészének,

FARKAS GYÖRGYNÉNEK, a gyõrteleki Fekete Ist-
ván Általános Iskola és Óvoda óvodavezetõjének,

FIRNIGL ZOLTÁNNÉNAK, a XIII. kerületi Csata Ut-
cai Általános Iskola igazgatójának,

HARTMANN JÓZSEFNEK, a paksi Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény igazgatójának,

HERCZKU PÁLNÉNAK, a nyíregyházi Búzaszem
Óvoda vezetõjének,

HERENCSÁR VIKTÓRIA cimbalommûvésznek,

JUHÁSZ RÓBERTNEK, az Új Generáció Zenekar
Közhasznú Egyesület vezetõjének,

KANYÓ ANDRÁSNAK, a balassagyarmati Rózsavöl-
gyi Márk Mûvészeti Iskola tanszakvezetõ fõtanácsos fu-
volatanárának,

KEREKESNÉ NAGY JULIANNÁNAK, a szigethalmi
Gróf Széchenyi István Általános Iskola igazgatóhelyette-
sének,

dr. KOVÁCS ILONÁNAK, az ELTE Bartók Béla
Énekkar tagjának,

KULCSÁR SÁNDORNÉNAK, a Szerencsi Általános
Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Óvoda
igazgatójának,

dr. KUN ANDRÁSNÉNAK, a gyõri Baross Gábor Köz-
gazdasági és Két Tanítási Nyelvû Szakközépiskola tanárá-
nak,

LUKÁCS MÁRTONNAK, a zalaegerszegi Belvárosi
Általános Iskola igazgatójának,

MARÓTI KATALINNAK, a budapesti Könyvtárellátó
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójának,

MURVAI JÓZSEFNEK, a XIII. kerületi Pannónia Kö-
zépiskolás Kollégium igazgatójának,

NÉMET TIBORNAK, a Thália Színház Kht. mûszaki
igazgatójának,

ÓDORNÉ JUHÁSZ MÁRTÁNAK, a dunaújvárosi
Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény igazgatójának,

PAKUCZA JÓZSEF artistának,

PÁLL JÁNOSNÉNAK, a gyõrteleki Fekete István Álta-
lános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesének,
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PARRAG EMIL festõmûvésznek,

POPA PÉTER hegedûmûvésznek, a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekara nyugalmazott szólamvezetõjének,

Dr. PORDÁN EMÕKÉNEK, a Magyar Táncmûvészeti
Fõiskola nyugalmazott fõtitkárának,

PUSKÁS LÁSZLÓNAK, a XIV. kerületi Építõipari és
Díszítõmûvészeti Szakképzõ Iskola nyugalmazott igazga-
tójának,

SÁGI JUDITNAK, a XIII. kerületi Dózsa György úti
Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola igazgatójá-
nak,

SZABÓ SÁNDOR hegedû- és gitármûvésznek,

SZÁNTÓNÉ SZABÓ ERZSÉBETNEK, a soroksári
I. sz. Összevont Óvoda vezetõjének,

SZÉKELYHIDI LAJOSNÉNAK, a Magyar Természet-
tudományi Múzeum nyugalmazott gazdasági igazgatójá-
nak,

SZIGETHY MIKLÓSNÉNAK, a szentendrei Bimbó
utcai Óvoda vezetõjének,

TÖRZSÖK KÁROLYNÉ dr. SZÛCS-GÁSPÁR
BORBÁLÁNAK, a Közoktatási Szakértõk Egyesülete el-
nökségi tagjának,

VARGÁNÉ TÖRÖK KRISZTINÁNAK, a szolnoki
Verseghy Ferenc Gimnázium tanárának.

Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke meg-
bízásából dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI BRONZ ÉRDEM-
KERESZT kitüntetést ad át

DEMETER JÁNOSNÉNAK, a Szegedi Tudomány-
egyetem tanulmányi osztályvezetõjének

DONÁT RÓBERT veszprémi nyugalmazott tanárnak,

DÚLFALFY ÉVÁNAK, az ELTE Egyetemi Koncert-
zenekar koncertmesterének,

FÜZESINÉ ÁBRAHÁM GABRIELLÁNAK, a XX.
kerületi Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola is-
kolatitkárának,

GOLD BEÁNAK, az Artus Kortárs Mûvészeti Egyesü-
let rendezõ munkatársának, táncmûvésznek,

GOMBOSI LÁSZLÓNAK, a Pécsi Balett táncmûvé-
szének,

HARTYÁNYI MÁRIÁNAK, a nagykõrösi Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola zon-
goratanárának,

HÁRAY FERENCNÉ nyugalmazott énektanárnak, kar-
vezetõnek,

HORVÁTH JÓZSEFNÉNAK, a Budafok-Tétény Ön-
kormányzat 4. számú Egyesített Óvoda vezetõjének,

JENEI ÁGNESNEK, a Budapest Fõváros Fõpolgár-
mesteri Hivatal Oktatási Ügyosztály címzetes vezetõ fõta-
nácsosának,

KOMORÓCZKY GÁBORNAK, a Vígszínház világítá-
si felügyelõjének,

dr. KOVÁCSNÉ GÁBELI ANIKÓNAK, az ELTE Bar-
tók Béla Énekkar tagjának,

LENGYEL GÁBORNAK, a székesfehérvári Vörös-
marty Színház színpadmesterének,

LENGYEL SZABOLCSNAK, a Honvéd Együttes Mû-
vészeti Nonprofit Kft. Honvéd Táncház tánckar-vezetõjé-
nek,

LÓDI JÓZSEFNEK, a XIV. kerületi Egressy Gábor
Kéttannyelvû Mûszaki Szakközépiskola tanárának, tan-
mûhelyvezetõnek,

MAJOROS ISTVÁNNAK, a Miskolci Nemzeti Szín-
ház balettmester, koreográfus, rendezõnek.

MATISÁNÉ KLEMENT JULIANNÁNAK, a siklósi
Batthyány Kázmér Közoktatási Intézmény tanítójának,

MAYERNÉ BAÁN MAGDOLNA, a Soroksári Múze-
um Baráti Körének alapítója, nyugalmazott könyvtáros-
nak,

dr. MIHAIESCUNÉ TAGA KORNÉLIÁNAK, a gyulai
Románvárosi Óvoda vezetõjének,

PÁL MIKLÓSNÉNAK, a Békés Megyei Könyvtár és
Humán Szolgáltató Centrum nyugalmazott igazgatóhe-
lyettesének,

PÓLYA MIKLÓSNÉNAK, a csemõi Óvoda vezetõjé-
nek,

SZÉNYI ZOLTÁNNAK, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós
Gimnázium tanárának,
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UDVARHELYI BEÁTÁNAK, a VIII. kerületi Bárczi
Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ Spe-
ciális Szakiskola gyógypedagógusának,

VITHALM ANTALNÉNAK, a kerékteleki Kistérségi
Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda intézmény-
vezetõ-helyettesének,

ZORKÓCZY ANTÓNIÁNAK, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár munkaügyi osztályvezetõjének.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megbízásából dr. Hil-
ler István oktatási és kulturális miniszter a Népmûvészet
Mestere-díj kormánykitüntetést ad át

ANTAL ZOLTÁN gyimesi prímás, hagyományõrzõ-
nek,

BESE LÁSZLÓ fazekasmesternek,

EKE PÉTERNÉ SIMON MÁRIA népdal- és ballada-
énekesnek,

HORVÁTH TIBOR bõrmûves szakoktató, népi ipar-
mûvésznek,

JÓFEJÛ EMIL fafaragó, népi bútorkészítõ, szakokta-
tónak,

KOLUMBÁN ZSUZSANNA babakészítõ, népi ipar-
mûvésznek,

NESZÁDELINÉ KÁLLAI MÁRIA vertcsipke- és vise-
letkészítõ népi iparmûvésznek,

PATAKI MIKLÓSNÉ LUDÁNYI MARGIT szövõ,
hímzõ, mûvészeti vezetõnek,

STREER TAMÁS néptáncos, hagyományõrzõnek,

SZANKOVITS TIBOR kézmûves, késes, népi iparmû-
vésznek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Besse-
nyei György-díjat adományoz azoknak a népmûvelõknek,
akik a mûvelõdési intézményekben, üzemekben és egyéb
területeken kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenységet
folytatnak:

BORBÉLY JOLÁN etnográfusnak,

KÁLMÁNNÉ BODÓ EDITNEK, a keszthelyi Gold-
mark Károly Mûvelõdési Központ és Szabadtéri Színház
igazgatóhelyettesének,

LÁNGNÉ NAGY MÁRIÁNAK, a kecskeméti Erdei
Ferenc Kulturális és Konferencia Központ igazgatóhelyet-
tesének,

MAKRA BORBÁLÁNAK, a Pest Megyei Közmûvelõ-
dési Intézet igazgatójának,

SAS ISTVÁNNAK, a jászberényi Déryné Mûvelõdési
Központ igazgatójának,

TÓTH ERZSÉBETNEK, a Magyar Mûvelõdési Intézet
és Képzõmûvészeti Lektorátus közmûvelõdési osztályve-
zetõjének.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Élet-
fa-díjat adományoz azoknak, akik tevékenységükkel hoz-
zájárultak a népmûvészet közvagyonként való kezelésé-
hez, megõrzéséhez, nemzedékek közötti átörökítéséhez:

dr. GERZANICS MAGDOLNÁNAK, nyugalmazott
néprajz szakos középiskolai tanárnak,

MÁTHÉ FERENCNEK, erdélyi fafaragó, bútorfestõ
oktatónak,

özv. SZAKÁCS JÓZSEFNÉNEK, hímzõ és népi ipar-
mûvésznek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Wlas-
sics Gyula-díjat adományoz azoknak a közmûvelõdésben
dolgozó szakembereknek, akik az iskolán kívüli mûvelõ-
désben elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgo-
zásával szolgálták a korszerû mûvelõdést és a mûvészi íz-
lés fejlesztését:

BAGYINSZKI ZOLTÁNNAK, a gyulai Polgármesteri
Hivatal népmûvelõ, vezetõ fõtanácsosának,

BOGDÁN LAJOS nyugalmazott közmûvelõdési szak-
felügyelõnek,

CSIZMADIA ILONÁNAK, a kecskeméti Ifjúsági Ott-
hon közmûvelõdési szakember tanácsosnak,

DEÁK PÉTERNEK, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Gyermekvédõ Intézet és Gyermekotthon mentálhigiénés
szakemberének,

dr. EGYEDNÉ BARÁNEK RUZSENKÁNAK, a Ba-
lassi Bálint Könyvtár és Közmûvelõdési Intézet népmûve-
lõjének,

FÁBRY ZOLTÁN famûvesnek, a Magyar Kézmûves-
ségért Alapítvány társelnökének,
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IGYÁRTÓ GABRIELLÁNAK, a Népmûvészeti Egye-
sületek Szövetsége ügyvezetõ igazgatójának,

dr. JÓZSA ÉVÁNAK, a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Kar egyetemi docensének,

KOVÁCSNÉ HETÉNYI MÁRIÁNAK, a tatabányai
KPVDSZ Mûvelõdési Ház intézményvezetõjének,

MALINKÓ JÁNOSNAK, az Ózd Város Polgármesteri
Hivatal ügyosztály-vezetõjének,

M. NÉMETH ERZSÉBETNEK, a Miskolci Csodama-
lom Bábszínház igazgatójának,

NAGY ISTVÁNNAK, a Vajdasági Magyar Folklór-
központ elnökének,

NAGY JÓZSEFNEK, a békéssámsoni Általános Iskola
tanárának,

dr. OROSDYNÉ BOGÁRDI-MÉSZÖLY ÉVÁNAK, a
pécsi VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház igazgatóhelyettesé-
nek,

dr. PÉNTEK LÁSZLÓNAK, az ELTE Egyetemi Kon-
certzenekar titkárának,

SOLTÉNSZKY TIBOR dramaturgnak, a Magyar Rádió
Rádiószínház vezetõjének,

SZABÓNÉ VRANCSIK ÉVÁNAK, a vámospércsi
Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatójának,

SZÁVÁNÉ SZEMELKA MÁRIA közmûvelõdési
szakfelügyelõnek,

URAYNÉ KOVÁCS ZSUZSANNÁNAK, a Pinceszín-
ház rendezõ és színház vezetõjének,

Z. URBÁN ALADÁRNAK, a felvidéki Palóc Társaság
közmûvelõdési szakemberének.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Népmû-
vészet Ifjú Mestere-díjat adományoz azoknak a fiatal alko-
tó- és elõadómûvészeknek, akik az egyes népmûvészeti
ágakban kiemelkedõ teljesítményt értek el:

BALATONINÉ RÓZSA EDIT tojásfestõnek,

BALOGH KATALIN elõadómûvésznek,

CSONGRÁDINÉ SZUPER VIKTÓRIA viseletkészítõ-
nek,

GYÕRI TÜNDE gyapjúszövõnek,

KELÉNYI ANDREA viseletkészítõnek,

KÉKI ZSOLT kovácsnak,

KOLLÁR SZABOLCS fazekasnak,

Ifj. MIHALKÓ GYULA nemezkalap-készítõnek,

MOGYORÓ HEDVIG vászonszövõnek,

PALUCH NORBERT elõadómûvésznek,

RÓNAI LAJOS elõadómûvésznek,

SIKENTÁNCZ SZILVESZTER elõadómûvésznek,

SIPOS TAMÁS bõrmûvesnek,

SOÓS MELITTA mézeskalács-készítõnek,

TRUNGEL ARANKA szalmafonónak.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Csángó
Kultúráért-díjat adományoz a csángó magyarok ügyében
kifejtett tevékenységéért:

NYISZTOR ILONA csángómagyar népdalénekesnek,
gyûjtõnek.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Móra
Ferenc-díjat adományoz azoknak a muzeológusoknak,
akik jelentõs teljesítményükkel szakterületük fejlõdését és
elõrehaladását szolgálták:

dr. BERECZKI IBOLYA néprajzos muzeológusnak, a
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum fõigazgató-he-
lyettesének,

JARÁBIK GABRIELLÁNAK, a szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeum igazgatójának,

JÓSVAINÉ dr. DANKÓ KATALIN régész-muzeoló-
gusnak, a sárospataki Rákóczi Múzeum igazgatójának,

dr. MÉSZÁROS FERENC muzeológusnak, a Magyar
Természettudományi Múzeum fõigazgató-helyettesének,

RÖDÖNYINÉ dr. FACSÁDY ANNAMÁRIA ré-
gész-muzeológusnak, a Budapesti Történeti Múzeum
Aquincumi Múzeum igazgatóhelyettesének,
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Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Pauler
Gyula-díjat adományoz azoknak a levéltárosoknak, akik
hosszabb idõn át kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, te-
vékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fej-
lõdését segítették elõ:

APRÓ ERZSÉBET fõlevéltárosnak, a Bács-Kiskun
Megyei Levéltár igazgatóhelyettesének,

KUTASSY ILONA fõlevéltárosnak, a kárpátaljai Álla-
mi Levéltár igazgatóhelyettesének,

dr. RADICS KÁLMÁN fõlevéltárosnak, a Hajdu-Bihar
Megyei Levéltár igazgatójának,

dr. RESS IMRÉNEK, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Történettudományi Intézet tudományos fõmunkatár-
sának.

dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Széché-
nyi Ferenc-díjat adományoz a közgyûjtemény szakterüle-
tén dolgozó szakembereknek, akik magas színvonalú el-
méleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek
kidolgozásával és alkalmazásával szolgálják szakmájukat:

dr. Á. VARGA LÁSZLÓNAK, a Budapest Fõváros
Levéltára fõigazgatójának,

POJJÁKNÉ dr. VÁSÁRHELYI JUDIT tudományos
kutatónak, az Országos Széchényi Könyvtár XV-XVIII.
századi Könyvtártörténeti Osztály vezetõjének,

RAMHÁB MÁRIÁNAK, a kecskeméti Katona József
Könyvtár igazgató fõtanácsosának,

dr. SZATMÁRI SAROLTA régész-muzeológusnak, a
Magyar Mezõgazdasági Múzeum fõigazgató-helyettesé-
nek,

dr. SZÖGI LÁSZLÓNAK, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Egyetemi Könyvtár és Egyetemi Levéltár
fõigazgatójának,

dr. ZOMBORI ISTVÁNNAK, a szegedi Móra Ferenc
Múzeum igazgatójának.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter
Szinnyei József-díjat adományoz azoknak a könyvtáro-
soknak, akik hosszabb idõn át kiemelkedõ teljesítményt
nyújtottak, tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel
szakterületük fejlõdését segítik elõ:

KERESZTURI JÓZSEFNEK, a pécsi Városi Könyvtár
igazgatójának,

KESZEINÉ BARKI KATALINNAK, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyv-
tára igazgatójának,

KÉGLI FERENCNEK, az Országos Széchényi Könyv-
tár nyugalmazott osztályvezetõjének,

dr. VIRÁGOS MÁRTÁNAK, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõigazgatójának,

dr. WOJTILLÁNÉ dr. SALGÓ ÁGNESNEK, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tára osz-
tályvezetõjének,

ZSELINSZKY LÁSZLÓNÉNAK, a nyíregyházi Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár osztályvezetõ-
jének.

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

dr. BAKOS KÁROLYNAK, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Felsõoktatási Fõosztály vezetõ-fõtanácsosá-
nak,

GÁSPÁR PÉTERNEK, a Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdasági Továbbképzõ Intézete igazgatójának,

GYÕRFFYNÉ MOLNÁR ILONÁNAK, az Újbuda Ön-
kormányzata Humánszolgálati Igazgatóság vezetõjének,

HAJDUNÉ GIRON ÉVÁNAK, a Pestszentlõrinc-Pest-
szentimre Önkormányzata Irodavezetõ-helyettesének,

KAJTÁRNÉ BOTÁR BORBÁLÁNAK, az oktatási és
kulturális miniszter politikai fõtanácsadójának,

KARLOVICH ÁGNESNEK, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Költségvetési és Közgazdasági Fõosztály
fõosztályvezetõjének,

KÓKAYNÉ LÁNYI MARIETTÁNAK, a Klebelsberg
Kuno Általános Iskola és Gimnázium Gyermekek Háza
Alternatív Alapozó Program pedagógiai vezetõjének,

LÁSZLÓ ZOLTÁNNÉNAK, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Európai Uniós Kapcsolatok Fõosztály veze-
tõ-fõtanácsosának,

NAGY FERENCNÉ dr. NYISZTOR GIZELLÁNAK, a
Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal hivatalvezetõjé-
nek,
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PÓSFAI PÉTERNEK, az Oktatási Hivatal közokta-
tás-szakmai elnökhelyettesének,

dr. SÓTONYI SÁNDORNAK, a Kaposvári Egyetem
Pedagógus-továbbképzõ és Szolgáltató Intézet igazgatójá-
nak,

dr. SZEPES LÁSZLÓNÉNAK, az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium Mûvészeti Fõosztály vezetõ-fõtanácsosá-
nak,

SZÉLES ISTVÁNNÉNAK, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Igazgatási Fõosztály osztályvezetõjének,

dr. TORDAI SÁNDORNAK, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Igazgatási Fõosztály fõosztályvezetõ-he-
lyettesének,

dr. TUKA KATALINNAK, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Államtitkári Titkárság fõosztályvezetõ-he-
lyettesének.

Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Minisz-
teri Elismerõ Oklevelet adományoz

Simon Zsuzsanna könyvtáros mûvészeti írónak, a Mû-
csarnok szakmai könyvtárának létrehozásáért,

Mezei Istvánnak, a Cigány Válogatott alapítójának, a
hazai roma társadalomban végzett kimagasló sport és kul-
turális tevékenységéért,

a Veszprémi Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat Vá-
ci Mihály Irodalmi Színpad megalakulásának 50. évfordu-
lója alkalmából,

a Tápiómente Táncegyüttes megalakulásának 40. évfor-
dulója alkalmából.

Az Országos Rádió és Televízió Testület
közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról
és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának
(1) bekezdése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szer-
zõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK
rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2007. no-
vember 14-én pályázati felhívást bocsátott ki nem nyere-
ségérdekelt mûsorszolgáltatók és közmûsor-szolgáltatók
2008. évi fenntartási és üzemeltetési költségeinek támoga-
tására.

Az ORTT 2008. augusztus 28-án hozott döntésével a
pályázati eljárást a nem nyereségérdekelt televíziós és a
nem nyereségérdekelt rádiós mûsorszolgáltatók tekinteté-
ben is, egyben a teljes pályázati eljárást lezárta.

Az eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázati
kérelmekrõl az Alap a honlapján (http://alap.ortt.hu) nyújt
tájékoztatást.

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról
és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának
(2) bekezdése alapján 2008. április 4-én pályázati felhívást
bocsátott ki a Nyugat megjelenésének 100. évfordulója al-
kalmából televíziós portrémûsorok készítésének támoga-
tására.

A Testület 2008. augusztus 28-ai döntésével a pályázati
eljárást lezárta.

Az eljárásban kedvezményezetté nyilvánított pályázati
kérelmekrõl az Alap a honlapján (http://alap.ortt.hu) nyújt
tájékoztatást.
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Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról rendelkezõ 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Jogszabály alapján a pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb határidõt nem állapít meg – a köz-
zétételtõl számított legalább 30 nap, az elbírálás pedig – ha a pályáztató rövidebb határidõt nem állapít meg – a benyújtá-
si határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl
meg. A jogszabály által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.

A pályázati felhívásokat a szerkesztõség által táblázatos formában szerkesztve ingyenesen közöljük. Az eltérõ formá-
ban történõ, illetõleg a szó szerinti közlésre – helyhiány miatt – csak díjfizetés ellenében van lehetõség.

Rövidítések:

av: (adatvédelem): A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül – a pályázó engedélyének hiányá-
ban – más személlyel nem közlik.
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
be: büntetlen elõélet
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

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

1. 2. 3. 4.

Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megye Közgyûlése

Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Önkor-
mányzat Levéltára
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 4.
A vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
megbízásának idejére

Szev., legalább 5 év
szgy., kiemelkedõ tt.,
má., be.
Elõny: PhD. tudomá-
nyos fokozat és vgy.

ÁEI: 2008. december 1.
A megbízás 5 évre, 2013.
november 30-ig szól.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Fõjegyzõ
4400 Nyíregyháza,
Hõsök tere 5.
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kidolgozza a Levéltár
mûködésének, fejleszté-
sének programját, elké-
szíti az éves munka-
terveket, gondoskodik
az intézet költségvetésé-
nek elkészítésérõl, vég-
rehajtásáról, biztosítja
az intézményi vagyon-
védelmet, kialakítja az
intézmény szervezetét,
gazdálkodási, ügyviteli
rendjét, munkáltatói
jogköröket gyakorol a
Levéltár dolgozóival
kapcsolatosan.

A pályázatot postai úton, aján-
lott küldeményként, 1 eredeti és
3 másolati példányban kell be-
nyújtani. „Pályázat levéltár-
igazgatói álláshely betöltésére”
jeligével.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
vpr., valamint annak egyoldalas
összefoglalása, om., tt. doku-
mentumok másolatai, korábbi
munkaviszony(ok)ra vonatkozó
igazolások másolatai, b., össze-
férhetetlenségi nyilatkozat, nyi-
latkozat, melyben a pályázatának
és abban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul/nem járul hozzá, nyilatkozat
arról, hogy hozzájárul pályázatá-
nak a megyei közgyûlés és illeté-
kes szakbizottságai, továbbá a
jogszabályban rögzített sz. bi-
zottság által nyilvános ülésen
történõ tárgyalásához/zárt ülésen
történõ tárgyalását kéri.

Bábolna Város Önkor-
mányzat Képviselõ-tes-
tülete

Bábolna Városi Könyv-
tár, Mûvelõdési- és
Sportközpont
2943 Bábolna,
Béke u. 1.
igazgató

A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenést követõ
15. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 30 napon
belül.
Pc: Bábolna Város
polgármestere
2943 Bábolna, Jókai Mór u. 12.
Csatolandó: részletes sz.ön., sz.
vpr., fejlesztési elképzelések,
om., b.
F: Bábolna Város
polgármestere
Tel: (34) 568-000

Decs Nagyközség
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
Tolna megye
7144 Decs, Fõ u. 23.

Általános Mûvelõdési
Központ
7144 Decs,
Haladás u. 1.
igazgató

Szakirányú v. (A köz-
oktatási törvényben fog-
laltaknak megfelelõen
vagy a 2/1993. MKM
rendelet szerinti közmû-
velõdési szakember.
5 év szgy., pedagógus
szakvizsga.

ÁEI: 2008. augusztus 15.
A megbízás 5 évre, 2013. július
31-ig szól.
Szl: nincs
Pehi: a Pbhi-t követõ 60. nap.
Pc: Decs Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatal
7144 Decs, Pf. 1
Tel: (74) 595-900
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani. A borítékra kérjük
ráírni: „Vezetõi pályázat”
Csatolandó: sz.ön., om., sz. pr., b.
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Nyékládháza Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
Nyékládháza, Kossuth
u. 56.
igazgató
Feladatai közé tartozik
még a Nyéki TV mû-
ködtetése, szerkesztése,
felügyelete, valamint a
Nyékládházi Krónika
szerkesztése, megjelen-
tetése.

Elõny: médiagyakorlat ÁEI: 2008. november 1-jétõl,
2013. október 31-ig.
Pc: Nyékládháza Város polgár-
mestere
3433 Nyékládháza, Vasút u. 16.
Csatolandó: részletes sz.ön., b.,
om., vpr.

Rakamaz Város
Polgármestere
4465 Rakamaz,
Szent István út 116.
Telefon: (42) 371-495

Városi Könyvtár
4465 Rakamaz,
Ady Endre út 63.
igazgató

Szfv., 5 év szgy. ÁEI: 2009. január 1.
A vezetõi megbízás 5 évre szól.
Pc: Rakamaz Város polgármes-
tere
4465 Rakamaz,
Szent István út 116.
Csatolandó: ön., b., om., sz.vpr.
A pályázaton kérjük feltüntetni,
hogy a pályázó beleegyezik-e a
pályázat nyilvános képviselõ-
testületi ülésen történõ megtár-
gyalásába.

Szári Általános Mûve-
lõdési Központ
2066 Szár,
Rákóczi F. u. 41.

Szári ÁMK Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Háza
2066 Szár,
Rákóczi F. u. 102.
mûvelõdésszerve-
zõ-könyvtáros

Szfv.
Elõny: német nemzeti-
ségi hagyományok, kul-
túra és nyelv ismerete

ÁEI: 2009. január 1.
A megbízás 5 évre, 2013. de-
cember 31-ig szól.
A pályázatot zárt borítékban
„Szári ÁMK mûvelõdésszerve-
zõ-könyvtárosi pályázat” meg-
jelöléssel kell benyújtani.
Pc: Szári ÁMK igazgatója
F: Isépy Gábor igazgató
2066 Szár, Rákóczi F. u. 41.
Tel: (22) 591-036, 591-037

Répcelak Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Mûvelõdési Otthon és
Könyvtár
– összevont, de szakma-
ilag önálló intézmény-
egységek – igazgató

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési v. és legalább
5 év szgy., továbbá ki-
emelkedõ sz. vagy tt.,
má., be., vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás le-
folytatásának vállalása.

ÁEI: 2009. január 17.
A megbízás 5 évre, 2014. január
16-ig szól.
Pc: Répcelak Város polgármes-
tere
9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.
A borítékon fel kell tüntetni:
pályázat Mûvelõdési Otthon és
Könyvtár igazgatói állására.
Csatolandó: sz.ön., sz. helyzet-
elemzésre épülõ vpr., om., b.,
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagába foglalt személyes
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adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzá-
járul, nyilatkozatot arról, hogy
hozzájárul-e a pályázat nyílt
ülésen való tárgyalásához.
F: Nagy Anikó aljegyzõ
Tel: (95) 370-101

Iparmûvészeti Múzeum
1091 Budapest,
Üllõi út 33–37.
www.imm.hu

Adattár fõosztályvezetõ má., be., összeférhetet-
lenségi elõírásoknak va-
ló megfelelés, Szev.,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. tt., az
EU-ban hivatalos leg-
alább egy idegen nyelv
ismerete.
Elõny: több idegen
nyelv ismerete, köz-
gyûjteményi intézmény-
ben szerzett vgy.,
projektvezetõi ismere-
tek.

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 3 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., tt.
bemutató publikációs jegyzék,
sz. koncepció, vpr., om., b.,
nyelvvizsga/szakvizsga-bizo-
nyítvány másolata.
Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Renner Zsuzsanna fõigazgató
Tel: 217-5965 vagy személye-
sen az Iparmûvészeti Múzeum
titkárságán.

Gazdasági Fõosztály
fõosztályvezetõ

Szfv., legalább 5 év
szgy., költségvetési te-
rületen szerzett szgy.,
felhasználói szintû MS
Office ismeretek (irodai
alkalmazások), má., be.
Elõny: felhasználói
szintû számviteli/pénz-
ügyi szoftverismeret,
mérlegképes könyvelõi
v., idegen nyelv (angol)
ismerete.
Elvárt kompetencia a
vezetõi képesség, magas
szintû precizitás, jó kap-
csolatteremtõ képesség.

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 3 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
1091 Budapest, Üllõi út 33-37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., sz.
koncepció, vpr., om., b., nyelv-
vizsga/szakvizsga-bizonyítvány
másolata.
Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Oros Péter
gazdasági igazgató
Tel: 456-5194 vagy személye-
sen az Iparmûvészeti Múzeum
gazdasági titkárságán.
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Kerámia- és Üveggyûj-
temény fõosztályvezetõ

má., be., összeférhetet-
lenségi elõírásoknak va-
ló megfelelés, Szev.,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. tt., az
EU-ban hivatalos leg-
alább egy idegen nyelv
ismerete.
Elõny: több idegen
nyelv ismerete, köz-
gyûjteményi intézmény-
ben szerzett vgy.,
projektvezetõi ismere-
tek.

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 3 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., tt.
bemutató publikációs jegyzék,
sz. koncepció, vpr., om., b.,
nyelvvizsga/szakvizsga-bizo-
nyítvány másolata.
Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Renner Zsuzsanna fõigazgató
Tel: 217-5965 vagy személye-
sen az Iparmûvészeti Múzeum
titkárságán.

Informatikai Fõosztály
fõosztályvezetõ

Szfv., legalább 3 év
szgy., angol nyelv kö-
zépfokú ismerete, má.,
be.
Elõny: kulturális terüle-
ten szerzett szgy.
Elvárt kompetencia: ve-
zetõi képesség, magas
szintû precizitás, jó kap-
csolatteremtõ képesség.

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 3 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., sz.
koncepció, vpr., om., b., nyelv-
vizsga/szakvizsga-bizonyítvány
másolata.
Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Oros Péter
gazdasági igazgató
Tel: 456-5194 vagy személye-
sen az Iparmûvészeti Múzeum
gazdasági titkárságán.

Kiállításszervezési és
Oktatási Fõosztály
fõosztályvezetõ

má., be. összeférhetet-
lenségi elõírásoknak va-
ló megfelelés, Szev.,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. tt., angol

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 3 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
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nyelv ismerete, felhasz-
nálói szintû számítógé-
pes ismeretek.
Elõny: közgyûjteményi
intézményben szerzett
kiállítás-szervezõi gya-
korlat, projektvezetõi
ismeretek, nemzetközi
projektekben való jár-
tasság, több idegen
nyelv ismerete.

1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., tt.
bemutató publikációs jegyzék,
sz. koncepció, vpr., om., b.,
nyelvvizsga/szakvizsga-bizo-
nyítvány másolata.
Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Koncz Erika fõigazgató-he-
lyettes
Tel: 217-3272 vagy
személyesen az Iparmûvészeti
Múzeum titkárságán.

Kisgyûjtemények
fõosztályvezetõ

má., be., összeférhetet-
lenségi elõírásoknak va-
ló megfelelés, Szev.,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. tt., az
EU-ban hivatalos leg-
alább egy idegen nyelv
ismerete.
Elõny: több idegen
nyelv ismerete, köz-
gyûjteményi intézmény-
ben szerzett vgy.,
projektvezetõi ismere-
tek.

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 3 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., tt.
bemutató publikációs jegyzék,
sz. koncepció, vpr., om., b.,
nyelvvizsga/szakvizsga-bizo-
nyítvány másolata.
Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Renner Zsuzsanna fõigazgató
Tel: 217-5965 vagy személye-
sen az Iparmûvészeti Múzeum
titkárságán.

Könyvtár
fõosztályvezetõ

má., be., összeférhetet-
lenségi elõírásoknak va-
ló megfelelés, Szev.,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. tt., az
EU-ban hivatalos leg-
alább egy idegen nyelv
ismerete.
Elõny: több idegen
nyelv ismerete, köz-
gyûjteményi intézmény-
ben szerzett vgy.

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., sz.
koncepció, vpr., om., b., nyelv-
vizsga/szakvizsga-bizonyítvány
másolata.
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Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Renner Zsuzsanna fõigazgató
Tel: 217-5965 vagy személye-
sen az Iparmûvészeti Múzeum
titkárságán.

Ötvösgyûjtemény
fõosztályvezetõ

má., be., összeférhetet-
lenségi elõírásoknak va-
ló megfelelés, Szev.,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. tt., az
EU-ban hivatalos leg-
alább egy idegen nyelv
ismerete.
Elõny: több idegen
nyelv ismerete, köz-
gyûjteményi intézmény-
ben szerzett vgy.,
projektvezetõi ismere-
tek.

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 3 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., tt.
bemutató publikációs jegyzék,
sz. koncepció, vpr., om., b.,
nyelvvizsga/szakvizsga-bizo-
nyítvány másolata.
Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Renner Zsuzsanna fõigazgató
Tel: 217-5965 vagy személye-
sen az Iparmûvészeti Múzeum
titkárságán.

PR-, Marketing és Saj-
tófõosztály
fõosztályvezetõ

má., be. összeférhetet-
lenségi elõírásoknak
való megfelelés, Szfv.,
legalább 3 év szgy., ki-
emelkedõ sz. tt., angol
nyelv, valamint egy má-
sik, az EU-ban hivatalos
idegen nyelv ismerete,
felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeretek.
Elõny: több idegen
nyelv ismerete, külföldi
szgy.

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 3 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., sz.
koncepció, vpr., om., b., nyelv-
vizsga/szakvizsga-bizonyítvány
másolata.
Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
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F: Koncz Erika fõigazgató-he-
lyettes
Tel: 217-3272 vagy személye-
sen az Iparmûvészeti Múzeum
titkárságán.

Textil- és Viseletgyûjte-
mény
fõosztályvezetõ

má., be., összeférhetet-
lenségi elõírásoknak va-
ló megfelelés, Szev.,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. tt., az
EU-ban hivatalos leg-
alább egy idegen nyelv
ismerete.
Elõny: több idegen
nyelv ismerete, köz-
gyûjteményi intézmény-
ben szerzett vgy.,
projektvezetõi ismere-
tek.

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 3 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., tt.
bemutató publikációs jegyzék,
sz. koncepció, vpr., om., b.,
nyelvvizsga/szakvizsga-bizo-
nyítvány másolata.
Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Renner Zsuzsanna fõigazgató
Tel: 217-5965 vagy személye-
sen az Iparmûvészeti Múzeum
titkárságán.

Üzemeltetési Fõosztály
fõosztályvezetõ

Szfv., legalább 3 év
szgy., költségvetési te-
rületen szerzett gyakor-
lat, felhasználói szintû
MS Office ismeretek
(irodai alkalmazások),
má., be.
Elõny: mûszaki ellenõri
vagy felelõs mûszaki
vezetõi v., nagyberuhá-
zások tervezésében, le-
bonyolításában szerzett
tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
vezetõi képesség, magas
szintû precizitás, jó kap-
csolatteremtõ képesség.

ÁEI: 2008. november 15.
A megbízás 3 évre szól.
Pc: Iparmûvészeti Múzeum fõ-
igazgatói titkárságára, a fõigaz-
gatóhoz címezve,
1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
zárt borítékban, személyesen
vagy postai úton.
Csatolandó: részletes sz.ön., sz.
koncepció, vpr., om., b., szak-
vizsga-bizonyítvány másolata.
Az érvényes pályázatot benyúj-
tókat személyes beszélgetésre
hívhatja be a bírálóbizottság.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Oros Péter
gazdasági igazgató
Tel: 456-5194 vagy személye-
sen az Iparmûvészeti Múzeum
gazdasági titkárságán.
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Hajdú-Bihar Megyei
Múzeumok
Igazgatósága,
Déri Múzeum
4026 Debrecen,
Déri tér 1.
Tel./fax: (52) 417-560

Magasabb vezetõi be-
osztású megyei
múzeumigazgató-
helyettesi állás

Szev., 5 év múzeumi
szgy., kiemelkedõ tt.,
be.
Elõny: PhD., bármely
EU-s idegen nyelvbõl
középfokú C típusú
nyelvvizsga társalgási
szinten és legalább 5 év
múzeumi területen szer-
zett vgy.

ÁEI: a Pehi-t követõ egy hóna-
pon belül.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatot a Hajdú-Bihar me-
gyei múzeumigazgató,
4026 Debrecen Déri tér 1. címé-
re kell benyújtani 2 példányban,
zárt borítékban „Megyei múze-
umigazgató-helyettes” jeligével.
Csatolandó: sz.ön., b., om., vpr.,
tt. és szgy. dokumentálása.

Általános Mûvelõdési
Központ
5510 Dévaványa,
Vörösmarty u. 6–8.

Általános Mûvelõdési
Központ
Ladányi Mihály
Könyvtár
Intézményegysége
5510 Dévaványa,
Árpád u. 20.
könyvtáros

Fõiskolai vagy egyete-
mi könyvtárosi v.

ÁEI: 2008. november 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázatokat személyesen
vagy postán kell benyújtani.
Pc: Baloghné Berényi Erzsébet
ÁMK intézményvezetõ
Tel: (66) 483-035
Csatolandó: sz.ön., om., b.

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
az Iparmûvészeti Múzeum tudományos fõigazgató-helyettesi álláshelyére

Az Iparmûvészeti Múzeum pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehaj-
tásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján tudományos fõigazgató-he-
lyettesi munkakörének betöltésére.
A meghirdetett álláshely megnevezése: tudományos fõigazgató-helyettes
Az intézmény címe: 1091 Budapest, Üllõi út 33–37.
Az Iparmûvészeti Múzeum szakmai besorolása: országos múzeum. Az Iparmûvészeti Múzeum önálló jogi személy,
kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jog-
körrel rendelkezõ központi költségvetési szerv. Az intézmény fenntartója és szakmai felügyeleti szerve: Oktatási és Kul-
turális Minisztérium.
A tudományos fõigazgató-helyettest pályázat útján, a miniszterrel egyetértésben, a fõigazgató bízza meg, illetve menti
fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A tudományos fõigazgató-helyettes vezetõi megbízása határozott idõre, 5 évre szól, mely a pályázati eljárást követõen
2008. november 1. napjától tölthetõ be.
A tudományos fõigazgató-helyettes besorolása és illetménye a többször módosított a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen kerül megál-
lapításra. Besorolása: magasabb vezetõ.

A tudományos fõigazgató-helyettes jogállása és fõbb feladatai:
– A fõigazgató által átruházott döntési és irányítási jogkör alapján irányítja, ellenõrzi a szervezetileg alárendelt fõosztá-

lyok munkáját. A tudományos fõigazgató-helyettes alá tartozó szervezeti egységek a következõk: Adattár, Bútorgyûj-
temény, Kerámia- és Üveggyûjtemény, Kisgyûjtemények, Ötvösgyûjtemény, Textil- és Viseletgyûjtemény, Könyv-
tár.

– A fõigazgató irányításával elõkészíti és összeállítja az intézmény éves, rövid és hosszú távú tudományos és kutatási,
kiállítási, gyûjteményezési és mûtárgyvédelmi tervét,
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– összehangolja, irányítja és ellenõrzi a muzeális anyag nyilvántartását, a nyilvántartás digitalizálását, a gyûjtemény re-
víziós munkáit, a tudományos kutatómunkát, a gyûjtemények muzeológiai feldolgozását, a gyûjtemények gyarapítá-
sát, valamint a szakanyagok selejtezését,

– elõkészíti és felügyeli a gyûjteményi egységek mûtárgyvédelmi és restaurálási tevékenységét, a gyûjteményi egysé-
gek mûtárgykölcsönzési és kiállítási tevékenységét,

– irányítja az egyházi fenntartású muzeális gyûjtemények iparmûvészeti anyagával kapcsolatos szakmai feladatokat,
– figyelemmel kíséri az intézmény pályázatokon való részvételét,
– részt vesz az intézmény nemzetközi kapcsolatainak, presztízsének építésében, ápolásában, felügyeli az intézmény

részvételét államközi kulturális munkatervek, közös pályázatok tervezésében és végrehajtásában,
– részt vesz a munkatervek, fejlesztési tervek, programok elõkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, a felettes

szerv részére készítendõ elõterjesztések, beszámolók összeállításában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a többször módosított közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.)

Korm. rendeletben foglalt összeférhetetlenségi elõírásoknak való megfelelés,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai és tudományos tevékenység,
– az EU-ban hivatalos két idegen nyelv ismerete.
Elõnyt jelent: közgyûjteményi intézményben szerzett magasabb vezetõi vagy vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyek, munkakörök és a szakmai tevékenység részletes ismertetésével,
– a pályázó tudományos tevékenységét bemutató publikációs jegyzéket,
– szakmai koncepciót, vezetési elképzeléseket,
– az egyetemi végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
– a Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap,
– a pályázatot az Iparmûvészeti Múzeum fõigazgatói titkárságára, a fõigazgatóhoz címezve, a 1091 Budapest, Üllõi út

33–37. címre kell benyújtani zárt borítékban, személyesen vagy postai úton,
– a pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül kerül sor.
– A pályázatokat a jogszabályban meghatározott módon kezeljük. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója által

felkért szakmai bizottság véleményezi. Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a bizottság személyes beszélge-
tésre hívhatja be. Az elbírálás eredményérõl írásban tájékoztatjuk a pályázókat.

– A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ Renner Zsuzsanna fõigazgatótól a 217-5965-ös telefonszámon
vagy személyesen az Iparmûvészeti Múzeum titkárságán.

Pályázati felhívás
az Iparmûvészeti Múzeum Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeuma igazgatói álláshelyére

Az Iparmûvészeti Múzeum pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehaj-
tásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai
Mûvészeti Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére.
A meghirdetett álláshely megnevezése: Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum igazgatója
Az intézmény címe: 1062 Budapest, Andrássy út 103.
A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum az Iparmûvészeti Múzeum fõigazgatójának közvetlenül alárendelt,
szakmailag önállóan irányított, önálló költségvetéssel nem rendelkezõ szervezeti egysége (szakmúzeuma). Az Iparmû-
vészeti Múzeum szakmai besorolása: országos múzeum. Az Iparmûvészeti Múzeum önálló jogi személy, kincstári körbe
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tartozó, önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelke-
zõ központi költségvetési szerv. Az intézmény fenntartója és szakmai felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium.
A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum igazgatóját pályázat útján, a miniszterrel egyetértésben, a fõigazgató
bízza meg, illetve menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum igazgatója vezetõi megbízása határozott idõre, 5 évre szól, mely a pá-
lyázati eljárást követõen 2008. november 1. napjától tölthetõ be.
A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum igazgatójának besorolása és illetménye a többször módosított a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak-
nak megfelelõen kerül megállapításra. Besorolása: magasabb vezetõ.

A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum igazgatójának jogállása és fõbb feladatai:
A fõigazgató irányításával és a fõigazgató folyamatos tájékoztatása mellett irányítja a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvé-
szeti Múzeum munkáját:
– összeállítja a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum éves, rövid és hosszú távú tudományos és kutatási, kiállí-

tási, publikációs, gyûjteményezési és mûtárgyvédelmi tervét,
– irányítja a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum kiállítási tevékenységét,
– összehangolja, irányítja és ellenõrzi a muzeális anyag nyilvántartását, a nyilvántartás digitalizálását, a gyûjtemény re-

víziós munkáit, a tudományos kutatómunkát, a gyûjtemények muzeológiai feldolgozását, a gyûjtemények gyarapítá-
sát, valamint a szakanyagok selejtezését,

– irányítja a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum mûtárgyvédelmi és restaurálási tevékenységét,
– irányítja a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum adattárának és könyvtárának tevékenységét,
– felügyeli a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum kommunikációját, múzeumpedagógiai és közönségkapcso-

lati tevékenységét,
– az Iparmûvészeti Múzeum kiemelt alapfeladataként koordinálja a magyar közgyûjteményekben õrzött, keleti kultú-

rákkal és mûvészetekkel összefüggõ anyagok kutatását és bemutatását,
– irányítja a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum pályázatokon való részvételét,
– részt vesz a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum nemzetközi kapcsolatainak, presztízsének építésében, ápo-

lásában,
– részt vesz a munkatervek, fejlesztési tervek, programok elõkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, a felettes

szerv részére készítendõ elõterjesztések, beszámolók összeállításában.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a többször módosított, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992.

(XI. 20.) Korm. rendeletben foglalt összeférhetetlenségi elõírásoknak való megfelelés,
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat,
– kiemelkedõ szakmai és tudományos tevékenység,
– egy keleti nyelv, valamint az EU-ban hivatalos két idegen nyelv ismerete,
– elõnyt jelent: közgyûjteményi intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyek, munkakörök és a szakmai tevékenység részletes ismertetésével,
– a pályázó tudományos tevékenységét bemutató publikációs jegyzéket,
– szakmai koncepciót, vezetési elképzeléseket,
– az egyetemi végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
– a Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap,
– a pályázatot az Iparmûvészeti Múzeum fõigazgatói titkárságára, a fõigazgatóhoz címezve, a 1091 Budapest, Üllõi út

33–37. címre kell benyújtani zárt borítékban, személyesen vagy postai úton,
– a pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül kerül sor.
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– A pályázatokat a jogszabályban meghatározott módon kezeljük. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója által
felkért szakmai bizottság véleményezi. Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a bizottság személyes beszélge-
tésre hívhatja be. Az elbírálás eredményérõl írásban tájékoztatjuk a pályázókat.

– A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ Renner Zsuzsanna fõigazgatótól a 217-5965-ös telefonszámon
vagy személyesen az Iparmûvészeti Múzeum titkárságán.

Pályázati felhívás
a Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatói álláshelyére

Az Iparmûvészeti Múzeum pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehaj-
tásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésérõl szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján a Nagytétényi Kastélymúzeum
igazgatói /fõosztályvezetõi/ munkakörének betöltésére.
A meghirdetett álláshely megnevezése: Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatója/fõosztályvezetõ/.
Az intézmény címe: 1225 Budapest, Csókási Pál u. 9–11.
A Nagytétényi Kastélymúzeum az Iparmûvészeti Múzeum közérdekû muzeális kiállítóhelye, az Iparmûvészeti Múzeum
önálló költségvetéssel nem rendelkezõ szervezeti egysége. Az Iparmûvészeti Múzeum szakmai besorolása: országos
múzeum. Az Iparmûvészeti Múzeum önálló jogi személy, kincstári körbe tartozó, önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv. Az intézmény
fenntartója és szakmai felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium.
A Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatóját /fõosztályvezetõt/ pályázat útján, a miniszterrel egyetértésben, a fõigazgató
bízza meg, illetve menti fel, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
A Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatói /fõosztályvezetõi/ megbízása határozott idõre, öt évre szól, mely a pályázati el-
járást követõen 2008. november. 1. napjától tölthetõ be.
A Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatója /fõosztályvezetõ/ besorolása és illetménye a többször módosított a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelõen kerül megállapításra.

A Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatója /fõosztályvezetõ/ jogállása és fõbb feladatai:
A Nagytétényi Kastélymúzeum igazgatója /fõosztályvezetõ/ feladatait a fõigazgató-helyettes közvetlen irányításával
önálló hatáskörrel látja el. Általános hatásköre az általa irányított szervezeti egységre terjed ki. A Nagytétényi Kastély-
múzeum igazgatója /fõosztályvezetõ/ közvetlenül irányítja a területéhez tartozó szervezeti egység és dolgozók tevé-
kenységét. Irányítja a hatáskörébe utalt szervezeti egység /Kastélymúzeum/ munkáját, gondoskodik a Kastélymúzeum
szakszerû üzemeltetésérõl, irányítja és felügyeli a közmûvelõdési, múzeumpedagógiai, közönségkapcsolati szakfelada-
tok elvégzését. Elkészíti a Kastélymúzeum fejlesztési rekonstrukciós tervét. Részt vesz a szervezeti egységére vonatko-
zó tervek kidolgozásában, szervezi, irányítja és ellenõrzi azok végrehajtását. Gondoskodik a hatáskörébe utalt
tevékenységekkel kapcsolatos dokumentálási, adatszolgáltatási, jelentési kötelezettségek teljesítésérõl.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– a többször módosított a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992. (XI.

20.) Korm. rendeletben foglalt összeférhetetlenségi elõírásoknak való megfelelés,
– szakirányú felsõfokú végzettség,
– legalább ötéves szakmai gyakorlat, valamint
– kiemelkedõ szakmai tevékenység,
– elõnyt jelent: közgyûjteményi intézményben szerzett legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot az eddigi munkahelyek, munkakörök és a szakmai tevékenység részletes ismertetésé-

vel,
– a Kastélymúzeum üzemeltetésére vonatkozó szakmai koncepciót, vezetési programot,
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– a felsõfokú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– amennyiben egyéb szakvizsgával vagy nyelvvizsgával rendelkezik a pályázó, az azokat igazoló okiratok másolatát.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
– A Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
– A pályázatot az Iparmûvészeti Múzeum fõigazgatói titkárságára a fõigazgatóhoz címezve a 1091 Budapest, Üllõi út

33–37. címre kell benyújtani zárt borítékban, személyesen vagy postai úton.
– A pályázat elbírálására a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül kerül sor.
– A pályázatokat a jogszabályban meghatározott módon kezeljük. A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója által

felkért szakmai bizottság véleményezi. Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a bizottság személyes beszélge-
tésre hívhatja be. Az elbírálás eredményérõl írásban tájékoztatjuk a pályázókat.

– A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás kérhetõ Koncz Erika fõigazgató-helyettestõl a 217-5965-ös telefonszámon
vagy személyesen az Iparmûvészeti Múzeum titkárságán.

Pályázati felhívás
kulturális intézmény vezetõi állására

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

1. 2. 3. 4.

Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése

Váci Mihály Kulturális,
Mûvészeti és Gyermek-
centrum
4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 9.
igazgató

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., vagy fõis-
kolai közmûvelõdési
v., 5 év szgy., kiemel-
kedõ sz. vagy tt.

ÁEI: 2009. január 1.
A megbízás 2009. január 1-jétõl
2013. december 31-ig, 5 évre
szól.
Pehi: 2008. december 31.
Pc: Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármestere
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Csatolandó: részletes sz.ön., sz.
vpr., om., b., összeférhetetlenségi
nyilatkozat.
Tel: (42) 524-530
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc–dr. Ligeti Katalin
szerkesztésében

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû kötetet

Az európai integrációs folyamatnak a tagállami büntetõjogokra gyakorolt hatása régóta foglalkoztatja a büntetõjog
tudományát. Az integrációnak az elmúlt évtizedben a büntetõügyek területén bekövetkezett felgyorsulásával az európai
jog és a büntetõjog összefüggésének tudományos problémája átalakult az európai büntetõjog alkalmazásának gyakor-
lati, jogalkotási és jogalkalmazási kérdésévé. Az európai büntetõjog jelenleg is dinamikusan fejlõdõ jogterület, kontúr-
jai és a tartalma folyamatosan változik. Éppen ezért maga az európai büntetõjog fogalma is sokrétû, magában foglalja a
tagállamok büntetõ anyagi és eljárási jogának harmonizációját, valamint a tagállamok közötti büntetõügyekben folyta-
tott nemzetközi együttmûködés fejlesztését. Az európai büntetõjog ezért a hagyományos büntetõjogi szemlélettel és fo-
galmakkal nem mindig ragadható meg, megértése új szemléletet kíván. A kézikönyv célja, hogy segítse ennek az új
szemléletnek a kialakulását és a hazai szakmai közönség tájékozódását az európai büntetõjogban.
Az európai büntetõjognak jelenleg négy területe van, amelyet a könyv vonatkozó részei mutatnak be: az uniós tagállamok
közötti bûnügyi együttmûködés (1. rész), a szupranacionális punitív szankciók (2. rész), a tagállamok büntetõ anyagi és el-
járásjogi rendelkezéseinek harmonizációja (3. rész), valamint az európai alapjogvédelem rendszere (5. rész).
A könyv tehát a magyar szakmai közönségnek kívánja az európai büntetõjog fejlõdését és céljait bemutatni, az európai
büntetõjog szabályozási területeit és az uniós normákat a magyar jogba átültetõ rendelkezéseket felvázolni. Olyan alap-
vetõ ismereteket tartalmaz, amelyek mind a büntetõjoggal foglalkozó jogalkalmazók, mind pedig a jogi oktatás számára
elengedhetetlenek a 21. század büntetõ jogfejlõdésének követéséhez.

A kötet 884 oldal terjedelmû, ára 8820 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

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû, 884 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 8820 forint 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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 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

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 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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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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