
A Fenntartói Testület  

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 5.§ és 17.§, továbbá a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 37. § (3) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

rektori (magasabb vezetői) beosztás betöltésére. 

 

A foglalkoztatotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű, egyetemi tanári munkakörben  

 

Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 01. napjától három évre szól.  

 

A munkavégzés helye:  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) székhelye és telephelyei  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján az 

intézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása, különösen: 

- felelős a felsőoktatási intézmény vezetéséért, képzési és kutatási alaptevékenységének 

megfelelő működéséért 

- felelős a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási kapcsolatokért, együttműködésért 

- felelős azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekkel összhangban álljon 

- felelős az egyetem gazdálkodásáért, különösen a vagyongazdálkodásáért, a rendelkezésére 

álló források felhasználásáért, a gazdasági, pénzügyi, kontrolling, belső ellenőrzési, 

számviteli tevékenységéért 

- önállóan vagy megosztva gyakorolja az egyetem valamennyi foglalkoztatottja felett a 

munkáltatói jogokat, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a 

továbbiakban: Nftv.) 25. § (3) bekezdése szerinti megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, a 

megbízót megillető jogosultságokat 

- a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolatot tart az érdekképviseleti 

szervezetekkel, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal 

- összehangolja az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkáját 

- képviseli az intézményt külső fórumokon, nemzetközi kapcsolataiban 

- koordinálja az intézmény oktatási, kutatási együttműködéseit más felsőoktatási 

intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel 

- gyakorolja a 2011. évi CXXXII. törvényben a rektornak meghatározott feladatokat és 

hatásköröket 



- a felsőoktatási intézmény első számú vezetőjeként felel az intézmény fejlesztésére és 

korszerűsítésére vonatkozó koncepció kialakításáért, az erre irányuló munka szervezéséért 

és összefogásáért 

- biztosítja és szervezi az Egyetem projektekben való részvételét különös tekintettel a 

Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programra  

- irányítja a Ludovika Campus Projekt megvalósítását 

- ellátja a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztési és működtetési feladatait 

- az intézmény szervezeti és működési szabályzata által meghatározott további feladatok. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a hatályos jogszabályi előírások az irányadók.  

 

Pályázati általános feltételek: 

 

 büntetlen előéletű és cselekvőképes 

 magyar állampolgár  

 egyetemi végzettség 

 legalább két nyelvből, legalább középfokú, „C” típusú, középfokú államilag elismert – 

középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű  nyelvvizsga 

 doktori (Ph.D) vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat 

 habilitáció 

 egyetemi tanári kinevezés 

 legalább 15 év felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat, amelyből legalább négy év 

egyetemi tanári munkakörben 

 legalább tíz év költségvetési szervként működő felsőoktatási intézménynél szerzett 

vezetői gyakorlat, amelyből legalább három év magasabb vezetői gyakorlat 

 aktív szakmai-közéleti tevékenység folytatása 

 a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek leadott az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti 

oktatói („A”) akkreditációs nyilatkozat 

 

Pályázati speciális feltételek:  

 a pályázó széleskörű hazai és nemzetközi oktatási, kutatási és publikációs portfolióval, 

jelentős idegen nyelvű publikációkkal rendelkezzen az Egyetem által gondozott 

ismeretkörök valamelyikében 

 aktív szakmai kapcsolatokkal bírjon jelentős hazai és nemzetközi tudományos 

műhelyekkel 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 jogász szakképzettség, jogi szakvizsga 

 állam- és jogtudomány területén szerzett doktori (Ph.D) vagy azzal egyenértékű 

tudományos fokozat 

 állam- és jogtudományok tudományágban szerzett habilitáció 

 a közszférában foglalkoztatottak eltérő jogviszonyainak ismerete, munkajogi kezelése 

 közigazgatási jogalkalmazói tapasztalat 

 közjogi területen szerzett tapasztalat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



 fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz 

 a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító 

okiratok hiteles másolatai vagy a pályázati anyag benyújtásakor az okiratok eredetiben 

való bemutatása 

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

 az intézmény működtetésére vonatkozó szakmai vezetői program, jövőbeni 

célkitűzések, tervek 

 érvényes biztonsági szakvélemény 

 nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról 

 vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása 

 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul 

 

A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja: 

Legkorábban 2017. január 01. napjától tölthető be. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

A pályázatnak a www.bmkszf.hu  internetes oldalon 2016. június 30-án történt megjelenését 

követően 2016. augusztus 10-ig kell beérkeznie. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ, felvilágosítás a Fenntartói Testület 

Hivatalának vezetőjétől, Csekei Lászlótól kérhető, a +36 1 432-9000/29-727 telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton: a Fenntartói Testület Hivatala címére (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) zárt 

borítékban vagy 

- Személyesen: a Fenntartói Testület Hivatalánál (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) zárt 

borítékban. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az Nftv. 104.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján, figyelemmel a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 

2011. évi CXXXII. törvény 10.§ (3) bekezdésében foglaltakra. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 15. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Oktatási és Kulturális Közlöny 2016. 

évi 11. vagy 13. szám  

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, egy eredeti és egy másolati példányban 

postai úton vagy személyesen a Fenntartói Testület Hivatala címére (1083 Budapest, Ludovika 

tér 2.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem rektori, magasabb vezetői beosztás betöltésére.” A pályázati feltételek 

megléte a megadott pályázási határidőig benyújtott összes dokumentum alapján fogadható el. 

 

 

http://www.bmkszf.hu/

