
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 37. § (3) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet a 

 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

Katonai Tanfolyamszervező Hivatal 

Szakmai Tanfolyami Központ  

  

központvezetői (parancsnoki) 

beosztás betöltésére. 

 

 

 

A munkaviszony időtartama: 

határozatlan idejű jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő  

 

A vezetői megbízás időtartama: 

a vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól. 

 
A munkavégzés helye: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem székhelye és telephelyei 

 

A megbízáshoz tartozó lényeges feladatok: 

Az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített és a szervezeti 

egység ügyrendjében foglalt vonatkozó feladatok ellátása: 

 

 vezeti a Szakmai Tanfolyami Központot (a továbbiakban: Központ); 

 irányítja, tervezi, szervezi és koordinálja, ellenőrzi és értékeli a Központ 

állományának tevékenységét; 

 a Magyar Honvédség Humánstratégiájában megfogalmazott elvárásoknak és a 

HM Honvéd Vezérkar szakmai követelményeinek megfelelően koordinálja a 

szakmai képzési programok kidolgozásának és végrehajtásának folyamatát; 

 javaslatokat tesz a szakmai tanfolyami képzési rendszer kialakításával 

kapcsolatos kari és egyetemi rendelkezések, intézkedések, szabályzók 

kidolgozására, az infrastrukturális és módszertani fejlesztésekre; 

 részt vesz a szakmai tanfolyami képzésekkel kapcsolatos döntés-előkészítési 

eljárásokban, a döntések végrehajtásában; 

 javaslatot tesz minden, a Központ hatáskörébe tartozó kérdésben; 

 aktívan részt vesz a Központ elméleti és gyakorlati kutatási, valamint 

tananyagfejlesztői tevékenységében. 

 



Munkabér és juttatások: Az adott vezetői szintnek (központvezető) megfelelő, az 

Egyetemen érvényes vezetői illetmény. 

 

Pályázati feltételek: 

 büntetlen előéletű és cselekvőképes; 

 magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

 hivatásos katonai szolgálati jogviszony; 

 egyetemi végzettség; 

 angol STANAG 6001 szabványú 3.3.3.3. vagy angol nyelvből katonai 

szakanyaggal bővített komplex felsőfokú nyelvvizsga; 

 Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyami (vezérkari tanfolyami) végzettség; 

 érvényes biztonsági szakvélemény; 

 NATO/EU/ENSZ műveletekben szerzett missziós tapasztalat; 

 NATO összhaderőnemi törzs munkájában szerzett gyakorlat; 

 legalább 10 éves katonai vezetői tapasztalat; 

 felnőttképzési és képzésszervezési gyakorlat; 

 széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer; 

 képesség idegen nyelven történő előadás tartására, idegen nyelvű szakirodalom 

feldolgozására; 

 az MH és a NATO erőinek felépítési rendszerének, had-, valamint béke 

műveletekben való alkalmazási elveinek ismerete. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 doktori (PhD) vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat; 

 felsőfokú nyelvvizsga más világnyelvből is; 

 stratégiai gondolkodásmód, proaktív beállítottság, határozott döntési képesség; 

 publikációs és tananyag fejlesztési, oktatás- és kutatásszervezési tevékenység 

végzése, idegen nyelven is. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 

 végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles 

másolatai vagy az okiratok a pályázat benyújtáskor eredetiben történő 

bemutatása; 

 a feltételek között meghatározott tapasztalat/ok, gyakorlat/ok hitelt érdemlő 

igazolása; 

 az adott szervezeti egység működtetésére vonatkozó szakmai, vezetői 

koncepció; 

 a vezetői tapasztalat, gyakorlat bemutatása és, hitelt érdemlő igazolása 

 nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról; 



 nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.  

 

A munkakör/beosztás betölthető: a pályázatok elbírálását követően 

 
A pályázat beérkezésének határideje: 2016. június 2.  

 

A pályázatok benyújtásának módja:   
A pályázati anyagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Humán-erőforrás Irodába 

kell személyesen (1083 Budapest, Ludovika tér 2. I. em. 135. szoba) vagy postai 

úton (1441 Budapest Pf. 60.) eljuttatni, a borítékon feltüntetve a „HHK Szakmai 

Tanfolyami Központ központvezetői pályázat” megjelölést. 

 

A pályázattal kapcsolatosan információ, felvilágosítás kérhető az Iroda vezetőjétől, 

dr. Sipos Csillától a +36 (1) 432-9180-as telefonszámon. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (5) bekezdésében, 

valamint az egyetem Foglalkoztatási Szabályzatában foglaltak szerint. A 

Foglalkoztatási Szabályzat letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

honlapjáról: www.uni-nke.hu. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A vezetői beosztás ellátására a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások és 

feltételek az irányadók. 
  

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.uni-nke.hu oldalon 

szerezhet. 

 
 

http://www.uni-nke.hu/

