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Nyiregyh6zi Egyetem
Miiszaki 6s Agrirtudom6nyi Int6zet, J6rmfi- 6s Mez6gazdasdgi G6ptani Int6zeti

Tansz6k

mesteroktato

munkakor betolt6s6re.

A krizalkalmazotti jogviszony id5tartama :

hatflr ozatla n idej U koza I ka I mazotti j ogviszo ny

Fog lal koztatds jel lege :

Teljes munkaid6

A munkav6gz6s helye:

Szabolcs-Szatmdr-Bereg megye, 44A0 Nyiregyh6za, Sost6i 0t 311B..

A munkak<irbe tartoz6, illetve a vezetSi megblz6ssal jdr6 l6nyeges feladatok:

r tantdrgyfelelcisk6nt elciad6sok tartdsa, szemin6riumok 6s gyakorlatok vezet6se a
MezSgazdasdgi 6s 6lelmiszeripari g6p6szm6rnoki alapkepz6si szak,
Kozleked6smernoki alapk6pz6si szak, G6p6szmernoki alapk6pz6si szak, Hivatdsos
repul6g6p-vezet6i alapk6pz6si szak, Jdrmfim6rnoki alapk6pz6si szak k6pz6sekben
Munkav6delem, H6- 6s dramlSstan, H6technikai berendez6sek, Eptiletg6p6szet,
Kozleked6si rendszertan, G6puzemeltet6s 6s G6prendszerek tizemeltet6se tdrgyakb6l,
valamint a Munkavedelmi szakember/szakmernok szakirdnyu tov6bbk6pz6s keretein
bef til Zaj- es rezg6sv6delem, illetve a ffizvddelmi szakember/szakm6rnok szakirdnyu
tovdbbkepz6s keretein be[il H6- es Sraml6stan tdrgyakb6l. r tantdrgyi programok 6s
tematikdk kidolgoz6sa, folyamatos fejleszt6se; r el6addsok, gyakorlatok 6s
felzArkoztato kurzusok tart6sa 6s vezet6se; r a tantdrgyakhoz kapcsotodo



vizsgakovetelm6nyek meghatdroz{sa, vizsgdztatds; I oktatdsi seg6danyagok,
jegyzetek k6szit6se; I szakdolgozatoki konzultSlSsa, tudomdnyos diSkkori tev6kenys6g
munkdjdnak segit6se; I orszdgos szakmai koz6leti tev6kenys6ghez val6 kapcsol6dds;
I r6szv6tel a tansz6ki 6s egyeb int6zeti kutatdsi 6s fejleszt6si munk6kban; I
kapcsolattart6s a szakterulethez tartoz6 termel6, kutato 6s fejleszt6 szervezetekkel; I
hazai 6s nemzetkozi kutatSsi munkdk figyelemmel kls6r6se, be6pit6se a tanagyagba; r
az oktatott t6rgy6val kapcsolatos osszes NEPTUN-adminisztr6cio elldtdsa,
egyrittm fi kddve az int6zeti (tansz6ki ) es ta n u I mdnyi u gyi nt6z6kkel.

llletm6ny 6s juttat6sok:

Az illetm6ny meg6llapitdsdra 6s a juttatdsokra a "Kozalkalmazottak jogallasar6l sz6lo"
1992.6vi XXXIll. torv6ny rendelkez6sei az ir6nyad6k.

PSlyinati felt6telek:

. Egyetem,

. Mesterfokozat.

. Mezlgazdasagi g6p6szm6rnoki, okleveles m6rnoktandr (g6p6szm6rnok)
v6gzetts6g 6s szakk6pzetts6g.

. Lega16bb tiz6ves szakmai-gyakorlati munkatapasztalat, ismeret igazolSsa.

. Alkalmas legyen a hallgatok gyakorlati k6pz6s6re.

. Buntetlen el66let, cselekvd,k6pess6g.

A pirlyitzat elbir6l6sdndl el6nyt jelent:
. Szdmitdstechnikai szakm6rnoki, munkav6delmi szakm6rnoki v6gzetts6g 6s

szakk6pzetts6g.
. Zaj- 6s rezg6sv6delmi szak6rtdi enged6ly.
. AutoCad, CorelDraw, illetve HTML szoftverek szerkeszt6i ismerete.

A pitlyitzat r6szek6nt benyfjtand5 iratok, igazolSsok:

e fi pAlyitzo jelentkez6se a pAlyAzati kiirdsban foglaltakra.
. A pillyAzo r6szletes szakmai on6letrajza.
. Egyetemi oklev6l, egy6b szakmai k6pesit6st igazol6 okirat mdsolata.
. Krils6 palyitzo eset6n fenti dokumentumok kolegyzd dltal hitelesftett

mdsolata.
. Kuls6 jelentkez6 esetdn 3 h6napnSl nem r6gebbi hat6s6gi erkolcsi

bizonyitv6ny.
. Nyilatkozat a pAltl{zo hozzilirruldsdr6l, hogy a p{lyAzati anyag6t, szem6lyes

adatait a vonatkozo jogszabiilyok 6s a Nyiregyhdzi Egyetem hatdlyos SzMSz-
e szerint erre jogosult szem6lyek, testuletek megismerhetik, illetve hogy a
pitlyAzati anyagdban foglalt szem6lyes adatainak a piilyizati elj5rdssal
osszefu g g 6sbe n szti ks6g es keze | 6s 6hez hozzajilrul.



. Kulsci pSlydz6 eset6n sajdt n6vre megcimzett, felb6lyegzett olyan m6retti
v6 laszborit6k, a m elyben a p6ly 6zati a nyag vissza ku ld het5.

. fi pillydzatot postai 0ton 'l eredeti 6s 1 mdsolati p6lddnyban a Nyiregyhitzi
Egyetem rektor6nak cimezve (Nyiregyhazi Egyetem , 4400 Nyiregyhdza,
Sostoi ut 31/8.) k6rjuk megkuldeni. Kerjuk tov6bbS a borit6kon felttintetni a
pfllyilzati adatb6zisban szereplo azonosit6 szdmot: HP/466-1 12018., valamint
a munkakor megnevez6s6t: mesteroktato.

A mu n kakor betcilthetSs6g6nek id6pontja:

A munkakor legkordbban 2019. februdr 1. napjatol tolthet5 be.

A pitly irzat be nyfjt6s6 n a k h ati ri dej e: 20 1 I . januAr 2.

A pitlyAzati kiir6ssal kapcsolatosan tovdbbi informdciot Halkon6 dr. Rudolf Eva nyrijt, a
+36-42-599-400 12029 -os telefonsz6 mon.

A pSly6zatok benyfjtds6nak m6dja:
. Postai uton, a pllyAzatnak a Nyiregyhazi Egyetem cim6re tdrt6n6

megkrild6s6vel $4A0 Nyiregyhdza, S6st6i rit 31/8. ). K6rjtik a borit6kon
feltuntetni a piiytzati adatbdzisban szerepl6 azonosit6 sz6mot: HP/466-
112018. , valamint a munkakor megnevez6s6t: mesteroktato.

A pfllyitzat elbirSl6s6nak modja, rendje:

A 2011. 6vi CCIV. tv. a nemzeti felsooktat6sr6l, valamint a Nyiregyh6zi Egyetem
hatd lyos Sze rvezeti 6s m U kod6si szab{lyzatd n a k rendel kez6se i sze ri nt.

A pirly itzat el birSlSsdnak hatdridej e: 2019. jan udr 3 1 .

A pitlyitzati kiirds tovdbbi kozz6t6tel6nek helye, ideje:

. www.nye.hu - 2018. december 18.


