
Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 

 

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (2) és (3) bekezdése 

 

valamint 

 

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

felsőoktatásról
 
 2011. évi CXXXII. törvény  13. § (1) bekezdése és 17. § (2)  

bekezdése alapján 

 

pályázatot hirdet a 

 

Rendészettudományi Kar 

Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet 

Rendvédelmi Tagozat parancsnok-helyettesi 

 

beosztás betöltésére. 

 

 

A munkaviszony időtartama: 

határozatlan jellegű 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 (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) és telephelyei 

 

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

 a Rendvédelmi Tagozat parancsnokának szervezetszerű helyettesítése; 

 végrehajtja és végrehajtatja a Rendvédelmi Tagozat napi rendszeres és aktuális 

feladatait; 

 kapcsolatot tart a Kar szervezeti egységeinek vezetőivel; 

 dékáni megbízás alapján ellátja az RTK objektumparancsnoki feladatkörét; 

 a Kar rendje és biztonsága érdekében folyamatosan együttműködik az Egyetem 

biztonsági vezetésével, felügyeli a hallgatói és vagyonőri ügyeletesek munkáját; 

 részt vesz az egyetemi és kari rendezvények szervezésében, előkészítésében 

lebonyolításában 

 

Munkabér és juttatások: Az adott vezetői szintnek megfelelő, az Egyetemen érvényes 

vezetői illetmény. 

 

Pályázati feltételek: 

 büntetlen előélet és cselekvőképesség, 

 magyar állampolgárság, 

 állandó belföldi lakóhely, 

 felsőfokú végzettség, 

 rendészeti felsőoktatásban szerzett legalább 10 év parancsnoki tapasztalat, 

https://uj.jogtar.hu/#lbj0id15135837388906248


 a rendészeti szervek munkájának, struktúrájának ismerete, a velük történő 

kapcsolattartáshoz és együttműködéshez szükséges szolgálati ismeretek. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 felsőfokú rendészeti szakképzettség, 

 okleveles rendészeti vezetői végzettség. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, 

 a végzettséget és szakképzettséget, idegennyelv ismeretet igazoló okiratok hiteles 

másolatai vagy a pályázati anyag személyesen történő benyújtásakor az okiratok 

eredetben történő bemutatása, 

 a pályázati feltételek között meghatározott gyakorlat és tapasztalatok hitelt érdemlő 

igazolása 

 eddigi vezetői, szakmai munkájának összefoglaló ismertetése, 

 a beosztás betöltésével kapcsolatos jövőbeni célkitűzések, tervek ismertetése, 

 egyetemen kívüli pályázó esetében három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány (amennyiben a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben 

dolgozik, akkor az erről szóló munkáltatói igazolás) 

 nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról, 

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

adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul 

 

A beosztás betölthető: a pályázatok elbírálását követően 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. január 29. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázati anyagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Humán-erőforrás Irodába kell 

személyesen (1083 Budapest, Ludovika tér 2. I. emelet 135. Szoba) vagy postai úton (1441 

Budapest, Pf. 60.) eljuttatni. A borítékon fel kell tűntetni az „RTK RKNI Rendvédelmi 

Tagozat parancsnok-helyettesi 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 Közszolgálati Egyetemről, valamint a 

közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
 
 2011. évi CXXXII. törvény 19. § (1) 

bekezdése, valamint az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatában foglaltak szerint.  

A Foglalkoztatási Szabályzat letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjáról: 

www.uni-nke.hu  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A vezetői beosztás ellátására a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások és feltételek az 

irányadók.  

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.uni-nke.hu honlapon található. 

https://uj.jogtar.hu/#lbj0id15135837388906248
http://www.uni-nke.hu/
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