
Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar  
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet 

pályázatot hirdet 
 

tanársegéd 
 

 munkakör betöltésére. 
  
 
A jogviszony típusa: 

- munkaviszony 
 
A jogviszony időtartama: 

- határozatlan 
  
Foglalkoztatás jellege: 

- teljes munkaidő 
  
A munkavégzés helye: 

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Víz- és 
Környezetgazdálkodási Intézet, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

• Intézetben folyó gyakorlatok önálló vezetése.  
• Előadások előkészítése a következő tárgyak keretében: Environmental technologies II., Öntözés 

a kertészeti termesztésben; Vízbázisvédelem, vízkárelhárítás; Geoinformatika; 
Környezetvédelmi technológiák II.  

• Részvétel a szakdolgozatok és TDK dolgozatok témavezetésében.  
• Vezető oktató irányításával kutatási programok megvalósítása.  
• Laboratóriumi, analitikai, terepi mérésekben való részvétel. 

  
Alapbér és juttatások: 

Az alapbér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 
kapcsolódó ágazati jogszabályok, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó dokumentumainak 
rendelkezései az irányadóak. 
  
A munkakör betöltésének feltételei: 

• egyetemi oklevél (környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszak); 
• tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területén elmélyült, nemzetközi 

szakirodalmi tájékozottság; 
• előadások, gyakorlatok tartása során szerzett oktatási tapasztalatok;  
• gyakorlatok vezetésére való alkalmasság;  
• alapvető számítógépes felhasználói ismeretek (Microsoft Office);  
• oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben 

meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság; 
• eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a doktori képzés megkezdése; 
• legalább 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat, amelybe az eredményes tudományos diákköri 

tevékenység vagy a demonstrátori megbízás is beszámítható. 
• egyetemi karon legalább egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből 

középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal 
egyenértékű nyelvvizsga 
  



A munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

• Oktatási tapasztalat: Vízgazdálkodás, Geoinformatika, Hidroinformatika, Környezetvédelmi 
technológiák. 

• Kiemelt tudományos nemzetközi publikáció.  
• Külföldi ösztöndíj. 
• Statisztikai (R Studio), életciklus értékelő (OpenLCA) és térinformatikai (ArcGIS, Global 

Mapper) szoftverek ismerete.  
• ECDL - Európai Számítógép-használói Jogosítvány. 
• A tudományterület műveléséhez szükséges középszintű szakmai nyelvvizsga (orosz). 

 
 

Benyújtandó iratok, igazolások: 
• A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, 

szakmai díjait, idegen nyelvtudását, szakmai tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi 
tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi 
tudományos életben való részvételét;  

• részletes szakmai önéletrajz;  
• végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatait;  
• minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;  
• külső pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve 
jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására (nem szükséges hatósági 
bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy 
foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta 
legfeljebb hat hónap telt el);  

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek 
megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.  
 

Benyújtási határideje: 2022.08.04. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022.08.15. napjától tölthető be. 
 
A jelentkezések elbírálásának határideje: 2022.08.10. 
 
A jelentkezések benyújtásának módja: 
 
Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és 
Környezetgazdálkodási Kar címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.: 400. két példányban a 
kar dékánjának címezve). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: KCHR/17302/2022, valamint a beosztás megnevezését: tanársegéd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


