
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 29. § (1) bekezdése alapján 

 

pályázatot hirdet a 

 

Katasztrófavédelmi Intézet 

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék 

 

egyetemi tanári 

 

munkakör betöltésére. 

 

A munkaviszony időtartama:  
határozatlan idejű jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem székhelye és telephelyei 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 a tanszéken oktatott tantárgyak magas színvonalú oktatása  

 a katasztrófavédelem, különösen a polgári védelem, az egészségügyi biztosítás 

tematikában kutatómunka folytatása  

 szakmai publikációs tevékenység magyar és idegen nyelveken  

 aktív részvétel a tanszék kutatási és tananyagfejlesztői tevékenységében  

 a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, illetve a szakterület oktatóinak 

tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetése.  

 

Munkabér és juttatások:  

A hatályos jogszabályi előírások szerint. 

 

Pályázati feltételek: 

 büntetlen előéletű és cselekvőképes 

 magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy  

 doktori (Ph.D) vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat 

 legalább 10 éves felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat 

 magyar állampolgár esetén habilitáció 

 az adott tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő 

tudományos kutatói munkásságot fejt ki 

 oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, 

kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a 

doktori képzésben részt vevők tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának 

vezetésére 

 iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és 

tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír 

 széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti 

elismertséggel rendelkezik 



 

 megfelelő publikációs tevékenységet végez idegen nyelven is 

 idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására 

 rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat 

 vállalja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adja le az Nftv. 26. § (3) bekezdése 

szerinti oktatói akkreditációs nyilatkozatát 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 orvosi egyetemi diploma és honvéd-katasztrófa-orvosi szakorvosi végzettség és 

jártasság 

 a katasztrófavédelem és környezetbiztonság területek olyan nemzetközileg elismert 

képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki 

 széleskörű nyelvismeret  

 legalább 2 éves tanszékvezetői, vagy tanszékvezető helyettesi tapasztalat  

 az egyetemen oktatott szakok akkreditálásában szerzett tapasztalat  

 doktori iskolában oktatói/kutatói részvétel  

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

A pályázatot a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által meghatározott szerkezetű 

és tartalmú adatokkal, összesítésekkel, illetve dokumentumokkal szükséges - az alábbiak 

szerint - benyújtani. A MAB követelményei a www.mab.hu honlapról teljes egészében 

letölthetők. 

A pályázati anyagokat nyomtatásban 2 teljes + 1 „szűkített” másolati példányban, valamint a 

„szűkített” anyagot elektronikus változatban (CD, DVD, elektronikus levél csatolmánya) is el 

kell juttatni a pályázatot kiíró részére. 

 

A teljes példány tartalma: 

 

1. A nyilvánosságra hozott pályázati kiírás. 

2. A pályázó válasza a pályázati kiírásban foglalt feladatokra, amelyből kiderül, hogy az adott 

kiírásra jelentkezik (angol nyelven is). 

3. Szakmai önéletrajz: a pálya legfontosabb állomásainak és eredményeinek listaszerű, 

időrendi bemutatása, összefoglalása. 

 

a) Tudományos eredményei és azok elismerésének bemutatása (angol nyelven is): 

publikációk, alkotások, hivatkozási adatok, a nem írásos alkotások értékelhető részletezésű 

dokumentációja (célszerűen kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével). 

Kapcsolódási pont (link) a pályázó közleményeinek és hivatkozásainak teljes közhiteles 

listájához a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu). A pályázó tegye 

hozzáférhetővé a tudományos publikációira vonatkozó adatait a Magyar Tudományos Művek 

Tárában.  

Mellékletként szakmai publikációinak, illetve alkotásainak teljes listája, külön kiemelve a 

tudományos pálya szempontjából legfontosabbnak ítélt tíz publikációt/alkotást. 

b) Eddigi felsőoktatási oktatási tevékenysége, ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó 

adatok (angol nyelven is). 

c) Szakmai közéleti tevékenysége itthon és külföldön, ezek hazai és nemzetközi 

elismertségének adatai (angol nyelven is). 

 

http://www.mab.hu/


 

4. Azon tudományág(ak) megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos munkásságát 

kifejtette. Ha munkássága több tudományágra is kiterjed, közülük meg kell jelölni azt az 

elsődleges tudományágat, amely a szakmai tevékenységére meghatározóan jellemző. 

 

5. A következő személyes dokumentumok másolata: 

 egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány, 

 külföldi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata, 

 doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA 

doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) okmánya, 

 magyar állampolgár esetén habilitációt igazoló okmány, 

 külföldön szerzett fokozat honosítási okiratának másolata. 

 

A szűkített példány tartalmazza: 

 

Csak a fenti 2-4. pont anyagai egy-egy magyar és angol nyelvű dokumentumban (külön 

fájlokban), valamint mellékletként (külön dokumentumban/fájlban) a publikációs lista. 

A pályázathoz – a teljes és a szűkített példánytól elkülönítve – csatolni kell továbbá: 

 

a. szakmai-tudományos tevékenységet tartalmazó önéletrajz, 

 

b. a legmagasabb tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-

bizonyítvány(ok) hitelesített másolata, tudományos munkák jegyzéke, egyetemen kívüli 

pályázó estén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, publikációs és 

hivatkozási jegyzék, 

 

c. a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába - a vonatkozó 

jogszabályok és egyetemi szabályzatok szerint - az arra illetékes személyek, testületek 

betekinthetnek, 

 

d. a pályázó nyilatkozata fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról. 

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

a Köztársasági Elnök kinevezését, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a 

közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. tv. 15. § (2) 

bekezdése alapján a Fenntartói Testület egyetértését követően. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. augusztus 31. 

 

A pályázat benyújtásának módja és helye: 

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 „NKE KI Katasztrófavédelmi 

Műveleti Tanszék egyetemi tanári pályázat” megjelölést. A beadvány elektronikus 

változatát lehetőleg 3 db, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű .doc(x) vagy .pdf 

fájlba kérjük szerkeszteni és CD/DVD-n csatolni vagy a human@uni-nke.hu email címre 

megküldeni. Ha valamely résznél a képi forma elkerülhetetlen, akkor azt kis felbontásban 

szükséges csatolni. 

 



 

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 Közszolgálati Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatában foglaltak szerint. A 

Foglalkoztatási Szabályzat letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjáról: 

www.uni-nke.hu. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: a vonatkozó jogszabályok szerint. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az egyetemi tanári munkakör 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/

