
 

Egyetemi tanár 
Óbudai Egyetem – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar  

Biztonságtudományi Doktori Iskola 
 

A munkakörhöz tartozó elvárások, lényeges feladatok:  
 Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskolában kutatási téma(k) hir-

detése, tantárgyak oktatása angol és magyar nyelven 

 PhD hallgatók témavezetése, opponensi tevékenység 

 A Doktori Iskolán belül működő Afrika Kutatóintézet tevékenységének koordi-

nálása bölcsészettudományi (történelemtudományi) és biztonságtudományi 

területeken 

 Kutatási tevékenység, hazai és külföldi pályázatok tervezése, szervezése, 

megvalósítása 

 

Munka területe: 
 oktatói 

 

Elvárt végzettség: 
 egyetemi végzettség, történelemtudomány, hadtudomány területen 

 

Elvárt tudományos fokozat: 
 PhD hadtudományok területen 

 történelemtudományi területen szerzett habilitációs cím 

 

Elvárt nyelvtudás: 
 angol felsőfok, tárgyalási szint 

 

 

Elvárt tapasztalat: 
 5 év feletti egyetemi kutatói, oktatói szakmai tapasztalat 

 MS Office felhasználói szintű ismerete 

 pedagógiai és csapatmunkára való készség 

 

Előnyt jelentő tapasztalat: 
 5 év feletti szakmai Afrikai tapasztalat, biztonságpolitikai ismerete 



Egyéb feltételek: 
 A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény-

ben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint 

ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban 

rögzített követelményeknek. 

 büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozta-

tástól eltiltás hatálya alatt 

 Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tar-

tózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 
 

 

Foglalkoztatás jellege: 
 határozatlan munkaviszony 

 teljes munkaidő 
 

Munkavégzés helye: 
 1034 Budapest, Bécsi út 96/B 

 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:  
 részletes szakmai önéletrajz, 

 végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló 

okleveleket, bizonyítványokat az alábbi linken található útmutatóban foglal-

taknak megfelelően: https://www.mab.hu/eljarasok/ (tovább) EGYETEMI TA-

NÁRI PÁLYÁZAT / (Egyetemi tanári pályázat dokumentumai (2021. szeptember 1-től) 

Útmutató Egyetemi tanári pályázat összeállításához és értékeléséhez c. pdf alapján 

(https://www.mab.hu/wp-content/uploads/ET-p%C3%A1ly%C3%A1zati-%C3%BAtmu-

tat%C3%B3_-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s_egys%C3%A9ges-szerkezetben-1.pdf) 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint a munkaviszony létesítésével kapcsolatban véleményezési 

joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, 

hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tör-

vénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meg-

határozottak szerint nyilvánosságra hozható, 

 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet iga-

zolására, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya 

alatt, vagy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó 

igazolás másolata, 

 publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata, 

 az e-mail tárgyában, kérjük feltüntetni a betöltendő pozíció megnevezését 

„Egyetemi tanár” és az álláshirdetés azonosítószámát  is: OE-DI-BT,297,2021 

 

 
 
 

https://www.mab.hu/eljarasok/
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A munkakör betöltésének időpontja: 
 2022. szeptember 01. 

 
 

Az önéletrajzok és a szükséges iratok benyújtásának határideje: 
 2021. december 03. 

 
 

A benyújtás módja: 
 elektronikus úton a hr@uni-obuda.hu e-mail címen keresztül 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ágota vagy  

Szabadi Erika nyújt, a +361-666-5727-es telefonszámon 

 

Az elbírálás határideje: 
 2021. december 20. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 
 OE honlap – 2021. november 15. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ az Óbudai Egyetem    

honlapján: www.uni-obuda.hu szerezhető. 
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