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III. Közlemények

1866
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
[A Művelődési Közlöny XI. évfolyam 6. számában (1996. március 6.) megjelent pályázatok]
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Állattani és Sejtbiológiái Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata a Tanszék oktató- és kutatómunkájának
szervezése és irányítása, a graduális és posztgraduális képzésben sejtbiológiai és összehasonlító
állatszervezettani előadások, valamint speciális kurzusok tartása, a szakdolgozatot,
diplomamunkát készítő hallgatók és doktoranduszok szakmai irányítása. Feladata továbbá a
Tanszék oktatási és kutatási tevékenységének folyamatos fejlesztése, hazai és nemzetközi
tudományos kapcsolatainak, pályázatainak szervezése és irányítása.
Á pályázónak rendelkeznie kell a biológia tudomány doktora fokozattal, egyetemi
habilitációval, legalább 10 éves hazai és külföldi egyetemeken szerzett oktatói tapasztalattal,
valamint a Tanszék kutatási profilját támogató hazai és nemzetközi tudományos fórumokon
elnyert pályázatokkal.
.
A megbízás 5 évre szól:
1867
Biotechnológiai Tanszékére
tanszékvezetői álláshelyre
A megbízandó tanszékvezető feladata a Tanszék oktató- és kutatómunkájának
irányítása, az utánpótlás nevelése, főkollégiumok tartása, valamint PhD-kurzusok vezetése.
Pályázhat biológus, vegyész, gyógyszerész vagy orvosi diplomával rendelkező jelölt,
aki legalább 10 éves felsőoktatási és szakvezetői gyakorlattal, PhD-vel vagy annak megfelelő
tudományos fokozattal és angol vagy más világnyelven előadói szintű nyelvtudással
rendelkezik. A pályázat további feltétele: a gyógyszerkutatás, a molekuláris biológia és a
géntechnológia szakterületein végzett aktív, a hazai, illetve a nemzetközi szakirodalomban is
elismert kutatási és kutatásirányítói tevékenység.
A megbízás 3 évre szól.
1868
Növénytani Tanszékére
tanszékvezetői álláshelyre
A megbízandó tanszékvezető feladata az oktatómunka szervezése, a tanszéki kutatás
folyamatos fejlesztése, az Egyetemi Füvészkert szakmai felügyelete, működésének irányítása,
az ezekhez szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítása. Feladata továbbá elsősorban a
növényszervezettan alap-, emelt- és posztgraduális szintű oktatása, e témakörbe tartozó
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speciálkollégiumok tartása, közreműködés a növényrendszertan "és a növényi sejttan
oktatásában, szakmai terepgyakorlatok szervezése és vezetése, diplomamunkát készítő és PhD
hallgatók munkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell a biológia területén szerzett tudományos minősítéssel,
legalább 10 éves, botanika területén szerzett egyetemi oktatói gyakorlattal, jó előadókészséggel,
nemzetközileg elismert tudományos tevékenységgel és szakmai kapcsolatokkal, az angol nyelv
előadói szintű ismeretével és vezetői gyakorlattal.
A megbízás 3 évre szól.
1869
Éghajlattani Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére. '
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktatási és kutatási tevékenységének
szervezése, korszerűsítése, a curriculumok folyamatos fejlesztése, valamint új kutatási és
oktatási irányok kialakítása.
A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, lehetőleg habilitációval,
valamint jelentős tudományos tevékenységgel. Az elbírálás során előnyben részesül a legalább
10 éves oktatói, kutatói tapasztalattal rendelkező pályázó.
A megbízás 3 évre szól.
1870
Földtani és Őslénytani Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszéken oktatott kollégiumok tartása,
valamint a tanszék szedimentológiai, földtani jellegű környezet- és természetvédelmi
kutatásainak nemzetközi szinten való eredményes szervezése és vezetése.
A pályázónak rendelkeznie kell a földtudomány doktora fokozattal, földtani tárgyú
habilitációval, két idegen nyelven előadói képességgel, valamint több éves oktatói és vezetői
gyakorlattal.
A megbízás 3 évre szók.
1871
Alkalmazott Kémiai Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszéken folyó oktatómunka szervezése,
irányítása és az abban való részvétel, valamint a tanszéki kutatómunka irányítása és az abban
való aktív közreműködés.
A pályázó egyetemi tanárnak rendelkeznie kell a kémia tudomány doktora fokozattal,
több éves egyetemi oktatói tapasztalattal a kémiai technológia és az azzal rokon diszciplinák
területén; dokumenthálható tudományos eredményekkel, nemzetközi kapcsolatrendszerrel és
előadói szintű angol és német nyelvtudással.
A megbízás 3 évre szól.
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1872
Szerves Kémiai Tanszékére
tanszékvezetői álláshelyre

;í

' "

A megbízandó tanszékvezető feladata a Tanszék oktatói és kutatói tevékenységének
szervezésé, 'irányítása és'ellenőrzése, valamint egyetemi kurzusok tartása a graduális és a
posztgraduális képzésben, továbbá a Tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása.
- a pályázó egyetemi tanárnak rendelkeznie kelf á kémia tudomány doktora fokozattal, a
szerves kémia területén szerzett legalább 15 éves felsőoktatási és kutatási gyakorlattal, jelentős
nemzetközi elismertséggel, tudományszervezési tapasztalatokkal és jó vezetői készséggel.
A pályázatnak tartalmaznia kell a -pályázónak a Tanszék jövőjére vonatkozó
elképzeléseit.
A megbízás 3 évre szól.
1873
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékére
tanszékvezetői álláshelyre
::

A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszéken folyó oktatómunka szervezése,
irányítása-és* az abban való részvétel, valamint a tanszék profiljába tartozó kutatómunkában
való vezető kutatói részvétel.
A-pályázó egyetemi tafíárnak rendelkeznie'kell a kémia tudomány doktora fokozattal,
több éves egyetemi oktatói tapasztalattal a szervetlen és analitikai kémia területén, jelentős rendszeres nernzetközi publikációs tevékenységben is megnyilvánuló - tudományos
eredményekkel, dokumentálható nemzetközi -tudományos kapcsolatrendszerrel, angol nyelven
előadói és tárgyalóképességgel.
A megbízás 3 évre szól.
1874
Szilárdtest- és Radiokémiai Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék tudományos és oktatómunkájának
irányításai!és élőádások tartása. Kívánatos, hogy a leendő tanszékvezető egyaránt otthonosan
mozogjon a radiokémia, a szilárdtest-kémia és a katalízis területén.
A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, több éves egyetemi oktatói
tapasztalattal, valamint a fent említett tudományterületek egyikében nemzetközileg is • elismert
tudományos teljesítménnyel.
r: •
A megbízás 3 évre szól.
•
.
1875
Halmazelméleti és Matematikai Lpgikai Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata a Tanszék oktató- és kutatómunkájának
irányítása, halmazelméleti és matematikai logikai főkollégiumok és gyakorlatok tartása, a
Matematikai Tanszékcsoport PhD programjában való részvétel. Feladata továbbá a Tanszék
képviselete és ,; iá'1 tanszékkel, illetve a tanszékcsoporttal kapcsolatos pályázatokban való
részvétel.
•
• <' !•:••••••.ü. • nj<; i A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, legalább 5 éves felsőokttási
gyakorlattal, valamint magas szintű angol nyelvtudással.
tui'-.'
A megbízás 5 évre szól.
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1876
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Klasszika-Filológia Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére

. ;

. A. megbízandó tanszékvezető-feladata:a tanszék oktató- és tudományos munkájának
irányításai és-összefogása, .előadások és szemináriumok tartása, diplomamunkák gondozása,
tudományos pályázatok kidolgozása és irányítása a klasszika-filológia különböző tárgyköreiben.
A pályázónak, rendelkeznie, kell tudományos fokozattal, 15 évet meghaladó egyetemi
oktatói-, kutatói gyakorlattal, kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal a klásszika-filológia területén,
valamint legalább két modern.idegen nyelv,előadói és tárgyalási szintű ismeretével. ,,-..,-. .
A.- megbízás -5. évre szól.
•
... 1877
Szláv Filológiai Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék tudományos és oktatómunkájának
irányítása - beleértve a már beindított szláv nyelvi szakok oktatási-kutatási programjának
továbbfejlesztését-, : valamint a-,tanszék hazai és nemzetközi kapcsolatainak szervezése és
•irányítása.
.--I -; * •
A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal, legalább 15 éves felsőoktatási
gyakorlattal; valamint elismert szákmai és tudományos tevékenységgel. Kívánatos, hogy a jelölt
mellékelje pályázatához a tanszéki oktató- és kutatómunka megszervezésére és irányítására
vonatkozó terveit-.. .--Előnyben részesül, az. a pályázó, aki több szláv nyelv ismeretével
:
rendelkezik.
.,;...: •
A megbízás 3 évre szól.
1878
Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékére
tanszékvezetői tisztség betöltésére
A megbízandó tanszékvezető feladata a tanszék oktató- és tudományos munkájának
. összefogása, >'irányítása, hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolása és továbbfejlesztése,
valamint a. tanszék képviselete az Egyetem illetékes testületeiben.
,-x••••
A pályázónak rendelkeznie kell,a történelemtudomány kandidátusa fokozattal, 10 .éves
.összefüggő oktatóivgyakorlattal a magyar,felsőoktatásban, két idegemnyelv felsőfokú, illetve
középfokú ismeretével, valamint előadói készséggel ezen idegen nyelvek egyikén.- Előnyben
részesül az a pályázó, aki a tanszék eddig kialakult oktató- és tudományos munkájának
folyamatosságát biztosítja és jártas Magyarország XVHI. századi történetének oktatásában.
A megbízás 3 évre szól.
1879
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszékére
egyetemi tanársegédi állásra
.
A kinevezendő tanársegéd feladata francia civilizáció-történeti és^.Európa-tanulmányok
kurzusok tartása, nyelvórák, fordítási és stilisztikai studiumok ellátása a három- és ötéves
képzésben, valamint a .francia szakfordító és tolmács speciális képzésben.
Pályázati feltételek: francia-történelem szakos középiskolai tanári diploma, többéves
szakirányúvfelsőoktátási gyakorlati.számítógépes ismeretek.
A megbízás 4 évre szól.
c-
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1880
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Kolloidkémiai Tanszékére
egyetemi adjunktusi állásra
A kinvezendő adjunktus feladata a tanár szakos oktatás keretében önálló előadások
tartása és gyakorlatok vezetése. A vegyészképzés területén laboratóriumi gyakorlatok vezetése,
diplomát és szakdolgozatot, valamint projectmunkát készítő hallgatók szakmai irányítása és
részfeladatok vállalása a posztgraduális képzésben.
,
'
A kutatómunka területén a szilárd folyadék határfelületi adszorpció tanulmányozása
elektrolitközegben különböző tenzidekkel, valamint környezétvédelmi szempontból releváns
szerves molekulák; meg kötődésé oxidokon és különböző anyagásványokon.
A pályázónak rendélkeznie kell vegyész diplomával, egy vagy két közép-, illetve
felsőfokú nyelvvizsgával. A kinevezendő adjunktus legalább ötéves oktatási gyakorlattal kell,
hogy rendelkezzen.
A kinevezés 4 évre szól.
1881

egyetemi tanársegédi állásra
A kinevezendő egyetemi tanársegéd feladata a tanár szakos vegyész oktatásban a
laboratóriumi gyakorlatok vezetése és diákköri, valamint szaklaboratóriumi munkákban váló
szakmai tanácsadás. Feladata továbbá a tanszéken működő SAXS iiagyműszer működtetése.
A pályázónak vegyész vagy kémia-fizika szakos tanári oklevéllel, legalább három éves
oktatási gyakorlattal, továbbá angol és/vagy német nyelvtudással kell rendelkeznie.
A kinevezés 2 évre szól.
A pályázatok elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60 nap.
A pályázóknak meg kell felelniük a JATE oktatói követelményrendszerében foglalt
feltételeknek.
A pályázatokat a megjelenéstől számított 30 napon belül a JATE Rektori Hivatalába
(6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A tanszékvezetői pályázatok formai
feltételeiről a 62/454-008, egyéb pályázatok/feltételeiről a 62/454-007-es telefonszámon kérhető
felvilágosítás,
Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
1882
A JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
Idegennyelvi Lektorátus
vezetői tisztségére
A kinevezendő lektorátusvezető feladata a hallgatók oktatásának szervezése, irányítása,
a nyelvoktatás követelményrendszerének betartása, a nyelvoktatás színvonalának fejlesztése, a
nyelvtanárok folyamatos szákmai-módszertani továbbképzésének elősegítése nemzetközi
pályázatok, tudományos konferenciák, szervezett továbbképzések útján.
A pályázónak rendelkeznie kell legalább két idegennyelv-szakos diplomával
(amelyekből az egyik angol vagy német), többéves vezetői gyakorlattal, az idegen nyelv
oktatásában szerzett tapasztalatokkal és legalább egyetemi doktori fokozattal.
A pályázat elbírálásának határideje a megjelenéstől számított 60" nap.
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1883
Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumába

'

(6720 Szeged, Szentháromság útja 2.)

igazgatói tisztségre
Feltétel:

.. .
v.
— középiskolai tanári öklevél,
— 10 éves szakmai és 5 éves vezetői gyakorlat.
Az állás elfoglalásának ideje: 1996. augusztus 1.
A pályázatokat a megjelenést követő 60 napon belül bírálják el. A pályázatokat a
megjelenést követő 30 napon belül a 1ATE Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
kell benyújtani. A pályázat formai feltételeiről ugyanott lehet érdeklődni. Telefon: 62/454-007.
i•

Dr. Mészáros Rezső s.k.
rektor
1884
TÁJÉKOZTATÓ
az üdülési lehetőségekről
A listán szereplő dátumok -tól-ig határt jelentenek, ezen belül igényelhetők beutalójegyek. A
feltüntetett árak.l főre és egy hétre (8 nap, 7 éjszaka) vonatkoznak.
A üdülőjegyek igénylése a múlt évhez hasonlóan a Hunguest Travel Nemzeti Üdülési
és Utazási Irodánál (6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24., tel.: 62/430-130/526
mellék) történik.
A beutalókhoz hozzájárulás is igénybevehető. Az igénybevehető támogatás mértéke az
alanti részletezés szerint alakul:
Utolsó havi nettó kerest
15.000,- Ft alatt
15.001-20.000,- Ft között
20.001-30.000,- Ft között
30.001-40.000,- Ft között
40.001-45.000,- Ft között
45.000,-Ft felett
Üdülésben résztvevő
gyermek 18 éves korig,
illetve középiskolát folytató
esetén max. 20 éves korig

Támogatás mértéke
7.000,- Ft/fő/hét
6.000,- Ft/fő/hét
5.000,- Ft/fő/hét
4.000,- Ft/fő/hét
3.000,- Ft/fő/hét
0

6.000,- Ft/fő/hét

Aktív dolgozók a Bér- és Munkaügyi Osztály által igazolt nettó keresetük alapján
(kereseti igazolás nyomtatvány mellékelve) a nyugdíjasok utolsó havi nyugdíjszelvényük
alapján kérhetnek támogatást fenti táblázatban foglaltak szerint. A személyenként járó
hozzájárulások összegét a listán szereplő összegből az üdülőjegy vásárlásakor levonjákms csak
a különbözetet kell fizetni. Lényeges az, hogy a dolgozó kitöltött kereseti igaizolással
(másolható) a nyugdíjas az utolsó havi nyugdíjszelvényével jelentkezzen a Forrás Szállóban,
így időt és fáradságot takarít meg.
.
Kérem, hogy munkatársait, nyugdíjas kollégáit tájékoztassa ezen üdülési
lehetőségekről.
Koródi Gizella s.k.
az Üdülési Bizottság elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ
az egyetemi gépkocsik igénybevételi díjáról
Az egyetemi gépkocsik igénybevételi díját 1996. április l-jétől - a JATE Közületi
Gépjármű Üzemeltetési és Igénybevételi Szabályzata III. pontja alapján - az inflációs ráta
figyelembevételével az alábbiak szerint állapítom meg:
Személygépkocsi:

távolsági út 25,- Ft/km

helyi út 25,- Ft/km'

Mikrobusz,
tehergépkocsi:
egyetemi igénybevétel
egyéb igénybevétel

távolsági út 30,- Ft/km
távolsági út 40,- Ft/km

helyi út 30,- Ft/km+200,- Ft/óra
helyi út 40,- Ft/km+200,- Ft/óra

távolsági út 60,- Ft/km
távolsági út 35,.- Ft/km
távolsági út 70,- Ft/km
(ÁFÁ-val)

helyi út 60,- Ft/km+300,- Ft/óra
helyi út 35,- Ft/km + 200,- Ft/óra
helyi út 70,- Ft/km+400,- Ft/óra
(ÁFÁ-val)

Autóbusz:
egyetemi igénybevétel
szakszervezeti igénybevétel
egyéb igénybevétel

A tantervi utak továbbra is térítésmentesek.
Szeged, 1996. március 22.
Kárpáti Tiborné s.k.
gazdasági igazgató
1886
TAJEKOZTATO
A Lakáskölcsönügyi Bizottság 1996. március 21-én tartott ülésén az I. negyedév folyamán
benyújtott lakáskölcsön igénylések ügyében az alábbi döntéseket hozta:
1.
2.
3.
4.

Berkesi Ottó
Suszcynska Malgorzata
Szabó Pál Csaba
Szöllősiné Frankó Noémi

Fizikai Kémiai Tanszék
Angol Nyelvi és írod. Tsz.
Legújabbk. Magy. Tört. Tsz.
Elméleti Fizikai Tanszék

150.000,100.000,150.000,150.000,-

Ft
Ft
Ft
Ft

Szeged, 1996. március 22.
Lakáskölcsönügyi Bizottság

ARJEGYZEK
(1996. április 04-től 1997. január 2-ig)
8 nap/7 éjszaka csütörtöktől-csütörtökig tartó üdülések a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány támogatásával
a HUNGUEST szállodákban.
A részvételi díj 1 főre, támogatás és idegenforgalmi adó nélkül értendő.

pótágyon
szezon

dátum tól-ig

félpanzió

teljes panzió

cyyayyd»
felár

félpanzió

teljes
panzió

Hotel Szieszta
Sopron

fő
fő
eló-uíó
kiemelt

04.04-04.11 ;05.30-09.26
12.19-12.26 '
04.11-05.23 ;09.26-12.!9
.12.26-01.02

15.960,-

18.960,-

" 5.810,- '

9.450,-

12.450,-

13.615,20.650,-

16.615,• 24.250,-

4.375,;
7.980,- •

Hotel Szilenció
Sopron

fő
ló
' ető-utó
kiemeli

04.04-04.11 ;05.30-09.26
12.19-12.26
04.11-05.23 ;09.25-12.19
12.26-01.02

17.010,-

21.090,-

5.460,-

12.110,-

16.190,-

15.785,18.900,-

19.865,23.700,-

4.725,5.880,-

12.110,13.300,-

16.190,18.100,-

Hotel Maróni
Sopron

' ló
fő
elő-uíó
kiemelt

04.04-04.11 ;05.30-09.26
12.19-12.26.
04.11-05.23 ^926-12.19
1226-01.02 ;

13.300,-.

16.300,-'

.9.800,-'.

12.800,-

12.250,- •
13.300,-

• .15.250,• 16.300,-'

Hotel Maróni II.
Sopron

fó
ló
eló-utó
kiemelt

04.04-04.11 ;05.30-09.26
12.19-12.26
04.11-05.23 ;09.26-12.19
12.26-01.02

12.250,-

15.250,-

3.850,-

9.800,-

12.800,-

11.200,12.250,-

14.200,15.250,-

2.800,3.850,-

'9.800,9.800,-

12.800,12.800,-

Bakony Panzió

eló-utó
• fő ' . '

6.867,-. 7.637,- .

.9.183,. 9.953,- •

Bakony Panzió
komf.faház

eló-utó
fó

06.13-06.27
06.27-08.29

10.087,10.787,-

12.403,- •
13.103,-;

7.567,7.987,-

9.883,10.303.-

eló-utó
lő

06.13-06.27 '

9.212,9.912,-

11.528,12.228,-

7.287,7-707,-.. '

9.603,10.023,- '

szálloda

:

Erdőalja Panzió
komf.faház

•

-

04.04-06.27; 09.26-12.26
06.27-09.26; 12.26-01.02

06.27-08.29

.

8.267,9.737,- •

\

'

4.200,- .
3.850,-"
4.200,-

•1.540,- .
2.100,-.. .

; 10.583,- - .
12.053,-

' . 9.450,. 10.500,-.

"

••' 9.800,-. .
: - '-'•"• 9.800,-' '

.

3.360,3.780,'

1.925,2.275,-

•'

12.450,14.100,-

' 12.800,- • -12.800,-

Hotel Kikelet „A"
Pécs

ló
ló
közép
eló-uló

04.04-04.11; 06.27-08.29
12.19-01.02.
04.11-06.27; 08.29-09.26
09.26-12.19

11.683,-

14.239,-

3.997,-

8.939,-

11.495,-

10.899,10.115,-

13.455,12.671,-

3.528,4.312,-

8.939,8.939,-

11.495,11.495,-

Hotel Kikelet „B,C"
Pécs

ló
fó
közép
eló-utó

04.04-04.11; 06.27-08.29
12.19-01.02
04.11-06.27; 08.29-09.26
09.26-12.19

10.899,-

13.455,-

' 3.528,-

8.939,-

11.495,-

10.507,9.723,-

13.063,- •
12.279,-

3.297,2.821,- .

8.939,8.939,-

11.495,11.495,-

Hegyalja Hotel „A"
Mátrafüred

eló-utó
fó
kiemelt

04.11 -05.27; 09.26-12.19
06.27-09.26; 12.19-12.26
04.04-04.11; 12.26-01.02

10.045,10.745,11.620,-

12.745,13.445,14.320,-

1.925,2.275,2.800,-

8.820,8.820,8.820,-

11.520,11.520,11.520,-

.

szálloda.

szezon

.

. . dátum tól-ig

iélpanzió

pótágyon

eaváavas
felár

félpanzió

14.670,15.370,15.720,-

• '2.450,3.150,3.150,-

81820,8:820,8.820,-

teljes panzió

v^o*;

teljes
panzió

Hegyalja Hotel „ B , D "
Mátrafüred

-"élő-uíó"
• fő
kiemelt

04.'11'-06.27;i)9.26-12.19
: .06:27-09.26; 12.19-12.26
• v -04:04-04.11; 12.26-01.02

11.970,12.670,13.020,-

' Hotel P a g o d a „ B , C "
Mátraháza

eló-utó

..04.11-06.27; 09.26-12.19
3)6.27-09.26; 12.19-12.26
' 04.04-04.11; 12.26-01.02

11.935,12.670,15.155,-

14.455,15.190,17.675,-

6.965,7.700,10.185,-

8.470,. 8.470,9.310,-

04.11-06.27; 09.26-12.19
06.27-09.26; 12.19-12.26
04.04-04.11; 12.26-01.02

131895,15.295,16.835,-

17.255,18.655,20.195,-

2.975,3.115.3.815,-

'12.936,12.936,12.936,-

'"'-16.296,• 16.266,16.296,-

04.11-06.27; 09.26-12.19
06.27-09.26; 12.19-12.26
04.04-04.11;12.26-01.02

13.335,14.910,16.065,-

16.695,18.27019.425,-

. 2.345,2.730,3.955,-

12.936,12.936,12.936,-

16.296,16.295,-'
16.296,-

04.04-04.11; 06.13-09.05
12.19-01.02
04.11-05.02; 10.31-12.19
05.02-06.13; 09.05-10.31

15.750,-

18.750,-

9.450,-

.8.400,-

11.900,13.650,-

14.900,16.650,-

5.600,7.350,-

tó
kiemelt

Nagyszálló déli
Galyatető

eló-utó

tó
kiemelt
eló-utó

Nagyszálló északi
Galyatető

Hotelpalota
Lillafüred

Kastély Hotel
Szilvásvárad

;

Kastély Hotel.
Motel II.
Szilvásvárad

tó
kiemelt
ló

.'

, . • tó
eló-utó
közép

•

'

.

11.520,11.520,'.11:520,-

-

10,990,''•éiésí!"
"Íf:é30,-

:

11.400,-

8.400,8:400,-

11400,11.400,-

13.720,-

16.744,-

3.136,-

10.584,-

13.608,-

közép
eló-utó

04.04-04.11; 06.27-08.'29
12.19-01.02
04.11-06.27; 08.29-10.03
10.30-12.19 .

12.544,11.368,-

15.568,14.392,-

2.667,2.198,-

9.800,9.016,-

.. 12.824,:,..'
12,040,-

fó

06.27-08.29

11.760,-

14.784,-

5.880,-

10.584,-

10.545,-

13.569,-

15.960,-

fó

tó

közép

. .. 04,25-06.27; 08.29-09,12

'
,,

4.666,- '

,

.. 9.800.-

fó

06.27-08.29

12.936,-

Hotel Répce
Bükfürdő

közép
fó

04.04-06.27; 08.29-12.26
06.27-08.29; 12.26-01.02

20.188,22.638,-

Hotel Freya
Zalakaros

eló-utó
ló

10.24-12.26
04.04-10.24; 12.26,01.02

15.575,16.975,-

18075',-'"^''
20.275,"";:'

3.H 5,3,675,-

Hotel Panoráma „A"
Hévíz

eló-utó
• fó

10.24-12.26
04.04-10.24; 12.26-01.02-

12.425,14,350,-

15.125,17.050,-

1.925,3.150,-

Hotel Panoráma „B"
Hévíz

eló-utó
fó

10.24-12.26
04.04-10.24; 12.26-01.02

10.500,11.900,-

13.200,14.600,-

2.100,2.450,-

_

_

-

-

Hotel Postás „A"
Hévíz

eló-utó
fó

10.24-12.26
04.04-10.24; 12.26-01.02

11.375,12.600,-

14.075,- .
15.300,-

1.435,2.100,-

_

_

; Hotel Postás „B"
. Hévíz

eló-utó
fó

10.24-12.26
04.04-10.24; 12.26-01.02

13.125,15.225,-

15.825,17.925,-

1.925,2.975,-

_

fó

04.04-12.26

14.945,-

18.185,'-

7.665,-

11.130,-

"

'

24.892,27.342,- •

6.272,. - . 7.350,-

.

. 10.584,-

••

15.288,15.283,-

. 13.608,:.

•

"12.425,13.300,-

19.992,19.992,T5.725,16,600,-

_

_
•

-

-

-

_

-

i
; Forrás Gyógyüdülő
Szeged
(

.

'

13.608,- .
i _
12.824,-

Kastély Hotel
Motelt.
Szilvásvárad

7.056,-

:

C.i

14.370,s.y-

potagyon
szezon

szálloda,

• Bálom tól-ig

félpanzió.-

teljes panzió

cyydyyds
felár

félpanzió

teljes
panzió

12.740,-"
15.190,-

16.220,18.670,-

2.450,3.150,-

11.200,-.
11.2007

14.680,14.680,-

14.120,-' '
15.695,- '

1.750,- •
2.625,-

_

_

_

Erkel Hotel „A"
Gyula

eló-utó
fó

04.04-05.30; 08.29-12.19 " í 05.30-08.29; 12.19-01.02 ' : •

Erkel Hotel „D"
Gyula

eló-uíó
fó

04.04-05.30; 08.29-12.19
05.30-08.29; 12.194)1.02

.10.640,12.215,-

Hotel Béke
Hajdúszoboszló

fó
fó
eló-utó

04.04-04.11; 05.02-10.03
12.19-01.02
04.11-05.02; 10.03-12.19

16.030,-

20.230,-

4.270,-

15.225,-, -

19.425,-

3.675,-

Hőforrás Gyógyszálló
Hajdúszoboszló

fó
eló-utó

05.02-10.03; 12.i9-01.02
04.04-05.02; 10.03-12.19

14.000,11.900,-

. 17.900,15.500,-

3.500,-

Nagyerdő Gyógyszálló
„A;B"
Debrecen

ló
közép
eló-uló

05.16-09.26; 12.26-01.02
09.26-12.26
04.04-05.16

16.310,13.860,- .
11.410,- "

19.490,16.740,14.290,-

4.550,3.500,3.150,-

Hotel Flóra
Eger

fó kiemelt

04.04-12.26
12.264)1.02

' 18.900,- . .
• 22.099.-

23.100,26.299,-'

. . . 9.100,9.100,-

Hotel Ezüstpart
I.IV.ép.
Siófok'

közép
kiemelt"
fó-

06.13-07.04
07.04-08.29
08.29-09.12

- 9.170,14.560,10.710,-

12.470,18.460,14.010,-

1.540,3.920,2.450,-

Hotel Ezüstpart
Il.,m.ép.
Siófok

..

közép
. '•' kiemelt •
fó •••

Hotel Ezüstpart
V.ép.
Siófok

Hotel Azúr
IIHV.ép.
Siófok ..

•
•

.-.

• 05.23-07.04
07.04-08.29
08.29-09.12 . . .

• 10.710,- '
.18.200,.12.740,:'

eló-utó
közép
fó
ló
kiemelt

04.11-05.23
05.23-07.04; 09.12-12.19
04.04-04.11; 08.29-09.12
12.19-12.26
07.04-08.29; 12.26-01.02

10.185,12.341,14.770,14.770,21.875,-

fó .'•fó. '
közép
kiemelt '

0464-04.11; 05.23-07.04
08.29-09.12 •"
04.11-05.23; 09.12-10.24
' . " 07.04-08.29

. , 12.600,-

'

'

Ferro Panzió
Siófok

ló
kiemeli

06.06-07.04; 08.29-09.05
07.04-08.29

F1MÜV Panzió
Siófok

fó
kiemelt

06.06-07.04; 08.29-09.05 " '
07.04-08.29

Móló Panzió
; Siófok

fó
kiemelt

06.06-07.04; 08.29-09.05
07.04-08.29

Rózsa Panzió l-ll.
Siófok

ló
kiemelt

Tengerszem Panzió l.o.
Siófok

ló
kiemelt

'

11.550,20.440,-"

. 14.070,23.200,-

13.300,- .
18.340,-

15.820,21.100,-

13,300,-' "
' 18.340,-

" 15.820,-'
21.100,-

9.275,12.215,-

11.795,14.975,-

06.06-07.04; 08.29-09.05 '"
07.04-08.29

11.550,16.590,-

14.070,19.350,-

06.06-07.04; 08.29-09.05
07.04-08.29

11.550,16.590,-

14.070,19.350,-

:

.

2.975,3.409,4.900,4.900,8.295,-

16.150,14.100,-'
17.740,14.640,13.2407-

14.700,- .
. 17.899,-

18.900,22.099,-

8.190,
11.970,-'
9.100,-

11.490,
15.870,12.400,-

•

"• 12.400,' 18.040,13.590,-"

"

:

"

9.800,- . •

12.320,-

8.400,- .
12.390,-

10.920,15.150,-'

9.100,- •
12.390,

11.620,15.150,-. •

"9.100,12.390,-

11.620,- " '
15.150,-

2.275,3.325,-

7.350,9.590,:

9.870,-"
12.350,-

2.450,5.600,-

8.400,10.990,-

10.920,13.750,.

2.450,5.600.-

8.400,10.990,-

10.920,13.750,-.

'
.,

"

4.900,8.050,-

'

"

14.560,11.760,10.360,-

. 9.100,' 14.140,10.290,-

•

-

10.900,-' •
13.380,14.850,14.850,20.210,-

3.150,7.350,'-'""

" ".'
•

-

8.260,10.080,11.550,11.550,16.310,-

..'5.600.-

:

_

12.250,10.500,-

2.450,-,
- 6.090,3.640,- .

12.825,15.641,18.070,18.070,25.775,-. 15.120.-

-

-

' • .14.010,- •
. 22.100,- ' •
16.040,- -

•

-

4.900,-' ' ' '
8.050,- •

'

.

"

'

; ;

pótágyon

szálloda

szezon

dátum tól-ig

félpanzió

teljes panzió

egyágyas
felár

Tengerszem Panzió ll.o.
Siófok

ló
kiemelt

06.06-07.04; 08.29-09.05
07.04-08.29

10.500,15.190,-

13.020,17.950,-

2.800,5.600,-

Panoráma Panzió
komf. faház
Szántód

fó
kiemelt

06.06-07.04; 08.29-09.05
07.04-08.29

17.500,21.840,-

20.020,24.600,-

Rév Panzió
komf. faház
Szántód

ló
kiemelt

06.06-07.04; 08.29-09.05
07.04-08.29

16.100,20.440,-

18.620,23.200,-

fó
kiemelt

06.06-07.04; 08.29-09.05
07.04-08.29

10.500,14.840,-

13.020,17.600,-

3.500,6.300,-

8.400,10.290,-

10.920,13.050,-

fő
kiemelt .

06.06-07.04; 08.29-09.05 .
07.04-08.29 .

9.625,13.090,-

12.145,15.850,-

2.975,4.550,-

8.400,10.290,-

10.920,13.050,-

Jázmin Hotel
Balatonföldvár

ló
kiemelt

06.06-07.04; 08.29-09.05
07.04-08.29

10.850,14.840,-

13.370,17.600,-

2.450,4.830,-

8.400,10.290,-

10.290,13.050,-

Park üdüló
Balatonföldvár

fó
kiemelt

* '• 06.06-07.04; 08.29-09.12
07.04-08.29

-11.550,16.240,-

14.070:19.000,-

3.850,5.250,-

9.100,10.990,-

11.620,13.750,-

Hotel Napfény
Balatonlelle

fó
kiemelt

06.06-07.04; 08.29-09.12
07.04-08.29

11.900,16.590,-

14.420,19.350,-

4.200,6.650,-

8.750,10.640,-

• 11.270,13.400,-

Hotel Giuseppe
Balatonlelle

fó
kiemelt

06.13-07.04; 0829-09.19
07.04-08.29

11.900,15.400,-'

14.660,18.160,-

3.500,4.900,-

Liget Panzió
Balatonboglár

fó
kiemelt

06.06-07.04; 08.29-09.05
07.04-08.29

9.625,12.215,-

12.145,14.975,-

2.975,2.975,-

Liget Panzió komf. faház
Balatonboglár

fó
kiemelt

06.06-07.04; 08.29-09.05
07.04-08.29

16.100,20.440,-

Balaton üdüló 1. o.
Balatonföldvár
Balaton üdüló ll.o.
Balatonföldvár

.

•

"

'

•

' 18.620,23.200,-

2-10 éves koré gyermekek alapágyon történő elhelyezésnél a szállásdíjból kedvezményt kapnak.

SZANATÓRIUMI ÁRJEGYZÉK
(1996. április 4-1997. január 2-ig)*
1 hetes

2 hetes

3 hetes

Üdülóhely/Szálloda
*

Elhelyezés/komfort

Balatonfüred
Szanatórium

Többágyas (2-3)
mosdós

12.670,-"

25.060,-

36.750,-

Parádfürdó
Szanatórium

Többágyas (2-3)
mosdós

12.550,-"

24.800,-

36.350,-

Balatonlelle
Hotel Giuseppe

Többágyas(2-3)
kádas/zuhanyzós

12.460,-"

24.640,-

36.120,-

' 06.13 • 09.19-ig a Hotel Giuseppe szanatóriumként nem üzemel.
" Szanatóriumnál több hetes igénybevételnél árengedmény.

teljes panzió

-

-

-

félpanzió

teljes
panzió

8.400,10.990,-

10.920,13.750,-

7.350,8.890,-

9.870,11.650,-

7.350,8.890,-

9.870,11.650,-

-

7.350,9.240,-

9.870,12.000,-

7.350,8.890,-

9.870,11.650,-

NEMZETI ÜDÜLÉSI ES

UTAZÁSI IRODA KFT.

Kereset igazolás
üdülési támogatás igénybevételéhez

Munkáltató neve:
Címe":

adószáma:

Igazoiom.hogy

(név)
(cím)

alatti lakos alkalmazásomban áll és egyidejűleg nyugdíjban nem részesül:

Nevezett utolsó havi nettó keresete*

,. Ft, azaz

(Családi pótlékban részesül

torait ...

f ő gyermek után)

* Keresetnek minősül:" munkabér ( illetmény), nyugdíj ( járulék ), munkanélküli ellátás' (járadék,
segély, támogatás), jövedelem pótló szociális támogatás, (GYES, G Y E D , gyereknevelési támogatás,
ápolási díj, rendszeres szociális segély), ösztöndii.
Ezen igazolást a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által nyújtott támogatás igénybevételéhez
adtuk ki a munkavállaló kérésére.

Kelt:

199..:

;

hó

nap

»
Munkáltató
aláírás
P.H.

JATE ÉRTESÍTŐ
A József Attila Tudományegyetem hivatalos és információs lapja
Felelős kiadó: Dr. Mészáros Rezső
Felelős szerkesztő: Dr. Csikós Mária
Szerkesztő: Rákosi Bernadett
Szerkesztőség: Szeged, Dugonics tér 13.

