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a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján 

pályázatot hirdet 

Dunaújvárosi Egyetem 
Társadalomtudományi Intézet 

 

Egyetemi tanár 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/a. 

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

A Dunaújvárosi Egyetem Társadalomtudományi Intézet által gondozott, az 
állam- és jogtudomány területéhez kapcsolódó tantárgyak, magas szintű 
oktatása, gondozása, a tantárgyakhoz tartozó tematikák, tananyagok 
fejlesztése magyar és angol nyelven, valamint e tárgyak tárgyfelelősi 
feladatainak ellátása. Fiatal kutatók támogatása, kutatómunka szervezése, 
kutatómunkákban résztvevő tanársegédek, adjunktusok munkájának 
felügyelete, irányítása, az eredmények közzététele magyar és idegen 
nyelven hazai és nemzetközi tudományos és szakmai publikációkban, 
konferenciákon. Szakdolgozatok, TDK dolgozatot készítő hallgatók, 
munkájának vezetése, irányítása magyar és angol nyelven. Részvétel a 



Dunaújvárosi Egyetem oktatási, tananyag fejlesztési, oktatásszervezési, 
tehetséggondozási munkájában, pályázatokon részvétel, szakmai és 
kutatási megbízások szerzése. Aktív részvétel a szervezeti egység és az 
Egyetem által kitűzött célok, feladatok megvalósításában. Idegen nyelvű 
oktatás. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

 PhD, állam- és jogtudomány, 

 feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény előírásainak és az Egyetem Foglalkoztatási 
Követelményrendszerében foglaltaknak; 

 angol nyelvből legalább középfokú C, államilag elismert vagy 
azzal egyenértékű nyelvvizsga; 

 az egyetemi docensi vagy főiskolai tanári kinevezési feltételek 
teljesítése, legalább 10 évi felsőoktatási oktatói tapasztalat; 

 amennyiben magyar állampolgár, rendelkezik habilitációval vagy 
azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, 
ha külföldi vagy kettős állampolgár, az intézmény vezetője által 
kiállított nyilatkozattal, ami igazolja, hogy a pályázó rendelkezik 
a habilitációval egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói 
gyakorlattal; 

 felsőoktatásban szerzett többéves oktatói gyakorlat, 
oktatásszervezési tevékenység; 

 olyan magas szintű szakmai (felsőoktatás, kutatás, oktatás- és 
kutatásszervezés) tevékenység, amelynek alapján alkalmasnak 
bizonyul az egyetemi tanári foglalkoztatásra pályázatot kiíró 
felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, doktori képzésben 
részt vevők, valamint tanársegédek tanulmányi, tudományos 
munkájának vezetésére; 

 rendszeres magyar és idegen nyelvű publikációs aktivitással, 
szemináriumok, előadások tartása során megszerzett szakmai 
gyakorlat; 

 hazai és nemzetközi konferenciákon, valamint 
tudományterületen hazai szakmai szervezeteiben való részvétel; 

 az adott tudomány- vagy művészeti területen szerzett 
nemzetközi elismertséggel, kiemelkedő tudományos (kutatói, 
publikációs) munkásság; 



 rendszeres, a felsőoktatási tehetséggondozásban kifejtett 
aktivitás; 

 kutatócsoport vezetésére való képesség, iskolateremtő 

tevékenység; 

 kezdeményező jellegű részvétel az intézményi célok, feladatok 
megoldásában 

 a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság állam- és 
jogtudományok tudományterületen meghatározott egyetemi 
tanári követelményeknek való megfelelés; 

 büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 többéves felsőoktatási vezetői tapasztalat; 

 aktív Tudományos Diákköri tevékenység, 

 jogi szakvizsga; 

 gyakorló jogászként (ügyvéd, bíró, közjegyző, stb.) szerzett több 
évtizedes szakmai gyakorlat; 

 többéves tantárgyfelelősi tevékenység; 

 oktatási tapasztalat állam- és jogtudományi területeken; 

 oktatásfejlesztési tevékenységben részvétel; 

 tananyagok, jegyzetek, szakkönyvek, tudományos könyvek 
szerzője; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a MAB előírásainak megfelelően összeállított (a tájékoztató 
elérhető: www.mab.hu - Eljárások - Egyetemi tanári pályázat 
menüpont alatt); 

• a pályázat két magyar és egy angol nyelvű példánya nyomtatásban, 
összefűzve; 

• a pályázat egy magyar és egy angol nyelven benyújtott digitális, 
oldalszámokkal ellátott példánya, külön fájlban az MTMT-
adatbázisból letöltött publikációs lista, külön fájlban digitális 
adathordozón, kereshető pdf formátumba szerkesztve, a teljes 
pályázati dokumentáció mérete összesen legfeljebb 5 MB lehet; 

• Tételes tartalmi követelmények: 
• Tartalomjegyzék (oldalszámozott); 
• az egyetem pályázati eljárásában foglaltaknak megfelelően 

nyilvánosságra hozott pályázati kiírás; 
• a pályázó aláírással ellátott levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy 

az adott felsőoktatási intézmény mely pályázati kiírására válaszolva 
nyújtja be pályázatát; 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy mely tudományterületen és azon 
belül mely tudomány- vagy művészeti ágban kéri pályázata 



értékelését. (ld. MAB egyetemi tanári pályázat útmutató Mellékletek 
V.2 és V.1); 

• a pályázó részletes szakmai munkássága/önéletrajza (a pályázó 
aláírásával), amely az adott tudományterület értékelőlapjának 
struktúráját követve adatot szolgáltat az egyes értékelési 
pontokban feltett kérdésekre (pl. Hirsch-index esetében felsorolja 
annak alapjául szolgáló közleményeket, és azok MTMT-
adatbázisban szereplő igazolt idézettségét azoknál a 
tudományterületeknél, ahol követelmény); 

• a pályázat benyújtásának időpontját megelőző tíz évben végzett, 
lehetőleg folyamatos felsőoktatási oktatói tevékenységet, kitérve 
annak eredményeire és az azok elismerésére vonatkozó adatokra 
(ld. MAB egyetemi tanári pályázat útmutató a III.3 pont alatt kifejtett 
„Teljesítménymutatók, formai-tartalmi ajánlások” leírást), a 
felsőoktatási tevékenységet közvetlen munkahelyi vezető által 
szükséges igazolni; 

• a pályázó tudományos/művészeti eredményeit és azok 
elismerését, ebben bemutatva a publikált eredmények, alkotások 
tudományos területen: publikációk, alkotások (beleértve a nem 
írásos alkotásokat is), hivatkozási adatok értékelhető 
részletezéssel alátámasztott dokumentációja (célszerűen 
kiegészítve az ezt bemutató saját honlap elérhetőségével); 

• kiemelt eredmények, alkotások: a pályázat benyújtásának 
időpontjáig a tudományos pálya egészére vonatkozóan 
legfontosabbnak ítélt 5 publikáció alkotás, valamint a pályázat 
benyújtását megelőző 5 évben megjelent/elkészült művek közül a 
legfontosabbnak ítélt további 5 publikáció bemutatása, ezek 
adatainak (cím, szerzők, megjelenés helye, ideje, a kapott független 
hivatkozások száma közlemények szerint, ill. az alkotás adatai és 
visszhangja) feltüntetésével 

• összefoglaló táblázatok: az alkotások (teljes pálya és kiemelt 
alkotások) Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: 
MTMT) elérhető adatainak bemutatása (1) összefoglaló táblázattal 
és (2) szakterületi táblázattal. A közlésre elfogadott publikációk 
adatainak is az MTMT-ben kell elérhetőnek lennie. Mellékelni kell a 
szerkesztőség befogadó nyilatkozatát, továbbá a benyújtó 
intézmény központi könyvtárának igazolását a tudománymetriai 
adatok hitelességéről; 

• eredmények, alkotások nemzetközi visszhangja: a pályázónak be 
kell mutatnia, hogy tudományos közleményei/művészeti alkotásai, 
tevékenysége, szakmai eredményei milyen nemzetközi ismertséget 
és elismertséget szereztek számára. Az idézettségi adatokat az 
MTMT-összefoglaló táblázat „Összes tudományos közlemény” sora 
alapján kell feltüntetni; 



• szakmai közéleti tevékenység: hazai és nemzetközi tevékenység, s 
ezek elismertségének adatai. A pályázónak csatolnia kell az MTA 
doktora cím elnyerésére benyújtott pályázatok habitusvizsgálatánál 
alkalmazott numerikus tudományterületi mutatók közül a lineáris 
paraméterek (MTMT-adatbázisából generált) adatait, és az előírt 
minimális Hirsch-index értéket elérő cikkek listáját, amennyiben 
utóbbi követelményt a tudományterületi előírás tartalmazza); 

• a pályázó személyes dokumentumainak az intézmény által 
hitelesített másolata, valamint a pályázó hozzájáruló nyilatkozata 
személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő közzétételéhez (ld. MAB egyetemi tanári 
pályázat útmutató Mellékletek V.4). 

• hitelesített személyes dokumentumoknak tartalmaznia kell az 
alábbiakat: 

• doktori fokozat (PhD) megszerzését igazoló oklevél, vagy doktori 
fokozattal egyenértékű az emberi erőforrások minisztere által 
adományozott elismerésekről szóló, a 26/2016. (IX. 8.) EMMI-
rendelet alapján adományozott díj; 

• tudományos cím (amennyiben rendelkezik vele) – tudomány(ok) 
kandidátusa, tudomány(ok) doktora, MTA doktora, külföldön 
szerzett és elismert tudományos fokozat – megszerzését igazoló 
oklevél; 

• magyar állampolgár esetében a habilitációt igazoló okmány, vagy 
az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat 
igazolása a pályázatot beküldő intézmény vezetője által. 

• A pályázó a kontaktórákat igazoló táblázatban tüntesse fel a 
pályázat benyújtása előtti öt évben az oktatott tárgyakhoz a 
hallgatói minősítésének munkahelyi vezető által hitelesített listáját. 

• külföldi vendégtanári meghívás esetén a meghívólevél másolata; 
• amennyiben az Országos Doktori Tanács (doktori.hu) adatbázis 

alapján nem igazolható(ak) a pályázó témavezetésével fokozatot 
szerzett hallgató(k) megléte, munkahelyi vezető által igazolás 
szükséges (pl. külföldön fokozatot szerzett PhD hallgató esetén); 

• A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az MTA mely 
osztályához, melyik tudományos bizottságához tartozik a kutatási 
területe. 

• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak 
kezeléséhez, megőrzéséhez és a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő közzétételéhez. 

• szakmai elképzelések; 
• erkölcsi bizonyítvány; 
• A Dunaújvárosi Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere 

alapján az alábbi iratok, igazolások bemutatására van még a MAB 
követelményrendszerén felül szükség: 

• Pályázati levél a munkáltatói jogkör gyakorlójához, a rektorhoz; 



• Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által 
lefordított, hitelesített oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság 
határozata, honosítási határozat, külön jogszabályban vagy a 
pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó 
iratok; 

• Az utolsó 10 évben megjelent legfontosabb publikációk listája; 
• Citációs jegyzék; 
• Kutatási tevékenység listája; 
• Díjak, kitüntetések listája 
• Belső nyelvi habilitáció igazolása (Más módon igazolt alkalmasság 

megfeleltetése, egyenértékűség, illetve mentesség a 
Foglalkoztatási Követelményrendszer 6. sz. melléklet 11.1. pontja 
szerint) 

• Önértékelés (Foglalkoztatási Követelményrendszer melléklete 
szerint) 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 14. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Munkaügyi Iroda 
nyújt, a 25/551-198 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Egyetem címére 
történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 
1/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 00158-HJI/2021, valamint a munkakör 
megnevezését: Egyetemi tanár. 
•  Elektronikus úton Munkaügyi Iroda részére a allas@uniduna.hu 
E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Munkaügyi Iroda, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, 
Táncsics Mihály utca 1/a. Főépület 3. 408-as iroda. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott pályázatok a soron következő Szenátusi ülésen, de legkésőbb 
2022.01.31. napjáig elbírálásra kerülnek. Kinevezésére a MAB 
véleményezését és a Fenntartó jóváhagyását követően kerülhet sor. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



• www.uniduna.hu/hirek/allashirdetesek 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 15. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás 
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
 


