A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektora
a Szervezeti és Működési Rendben, illetve a Foglalkoztatási Követelményrendszer 31. § (10)
bekezdésében rögzítettek alapján
pályázatot hirdet
Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet
INTÉZETIGAZGATÓ
vezetői feladatok ellátására.
A jogviszony időtartama:
Az intézetigazgató megbízatása öt évig terjedő határozott időtartamra szól azzal, hogy a Rektor,
mint munkáltató egyoldalúan jogosult a határozott idő alatt is a vezetői megbízást visszavonni.
Foglalkoztatás jellege:
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen betöltött alap oktató/kutató/tanár munkakörön
túl a Szervezeti és Működési Rend (SZMR) 63. §-ában meghatározott vezetői feladatok ellátása,
melyek együtt járnak az „intézetigazgató” megnevezés használatával.
A munkavégzés helye:
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Az intézetigazgató feladatai
- Az intézetben folyó oktatási, kutatási tevékenység irányítása és ellenőrzése, az intézethez
kapcsolódó valamennyi képzés szakmai felügyelete,
- Szakok indításának, megszüntetésének kezdeményezése az Intézeti Tanács javaslatait
mérlegelve, az illetékes campus főigazgató jóváhagyásával,
- Az intézeti szervezeti struktúrát érintő változások kezdeményezése - Az intézet fejlesztési
terveinek előkészítése,
- A pályázati lehetőségek felkutatása, pályázat benyújtásának kezdeményezése az illetékes
campus főigazgatónál, pályázatok szakmai koordinációja,
- A beiskolázási tevékenységek intézeti szintű irányítása,
- Az intézet gazdálkodásának felügyelete, az intézethez köthető bevételek és kiadások nyomon
követése, felelős gazdálkodás folytatása az intézetben,
- Intézeti szintű beszerzések, beruházások menedzselése a meghatározott kötelezettségvállalási
határon és a költségvetési kereten belül.
Az intézetigazgató részletes feladatleírását a MATE Szervezeti és Működési Rendjének 63. §a tartalmazza.

Pályázati feltételek:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Egyetemi végzettség és tudományos fokozat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen teljes munkaidőre szóló
oktató/kutató/tanár munkaviszony, vagy munkaviszony létesítésére vonatkozó
alkalmasság,
Legalább egy középfokú (B2 szintű) komplex (korábbi elnevezéssel: középfokú
„C” típusú), államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,
Büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a
vezetői feladatok irányulnak,
Az intézetigazgatói mandátum öt éves időtartama alatt a pályázó megfelel az
oktató/kutató munkakörre vonatkozó, a 2011. évi CCIV. a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény 31. § (4) bekezdése által meghatározott
feltételeknek,
Magyar nyelv felsőfokú ismerete azzal, hogy a magyar állampolgárság nem
feltétel.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
▪ Felsőoktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
▪ Munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
▪ Az intézet vezetésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó
elképzeléseit,
▪ Szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, eddigi vezetői
tevékenységének, szakmai eredményeinek részletes leírását,
▪ Minden olyan információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.
A pályázathoz mellékelni kell:
▪ Aláírt, részletes fényképes szakmai önéletrajzot,
▪ Végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles
másolatát,
▪ Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
▪ Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó
jogszabályok és az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint erre
jogosultak megismerhetik,
▪ A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozatát,
▪ Amennyiben a pályázó nem az Egyetem munkavállalója, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázat eredményessége esetén az Egyetemmel történő munkaviszony
létesítéséhez hozzájárul.
Juttatások:
Az intézetigazgatót a vezetői többletfeladat ellátásért külön juttatás illeti meg, melynek
megállapítására a Rektor jogosult.

Pályázat kiírás közzétételének helye, és ideje:
MATE honlapja 2021. április 9.
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dócziné Lencsés Nóra, HR igazgató
nyújt, a 06-28-522-002-es telefonszámon.
A vezetői feladatok ellátásának kezdő időpontja:
Az intézetigazgatói pozíció a pályázat sikeres lezárását követően, a rektori megbízásban
meghatározott időponttól tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem címére történő
megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: MATE-K/832-9/2021 valamint a munkakör
megnevezését: „Pályázat a MATE Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet
intézetigazgató vezetői feladatok ellátására”. A szabályszerűen összeállított pályázatot
összefűzve, egy eredeti és kettő másolati példányban kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok értékelését követően a Rektor dönt a nyertes pályázatról.
Gödöllő, 2021. április 9.

Prof. Dr. Gyuricza Csaba s.k.
rektori jogkörben eljáró általános rektorhelyettes
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

