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Egyetemi hírek 
 
Hasznos információkat kaptak az EBESZ-ről az NKE hallgatói 
A világ legnagyobb biztonsági szervezetének, az EBESZ-nek a „boszorkánykonyhájába” 
látogathattak el képzeletben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói az „Életpályák Nemzetközi 
Szervezeteknél” elnevezésű programsorozat második előadásán. A hallgatók információkat 
kaphattak a szervezet gyakornoki programjáról is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/hasznos-informaciokat-kaptak-az-ebesz-rol-
az-nke-hallgatoi 
 
A reklámzenék hatalmáról volt szó a zeneszalonon 
„A zene előre viszi a reklámot, lendületet ad neki és a benne lévő mozgást is visszatükrözi”- 
hangzott el a szemeszter utolsó Ludovika Zeneszalonján, amelyen Horváth Attila és Szilasi Alex a 
reklámzenék hatásaival foglalkozott. 
Bővebben:https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/a-reklamzenek-hatalmarol-volt-szo-a-
zeneszalonon 
 
Az Európai Bizottság elmúlt öt éve 
„Az Európai Parlamenti választásokat követően egy új politikai időszak kezdődik az Európai 
Unióban” – mondta el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendezvényén Navracsics Tibor. Az 
Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős biztosa az elmúlt öt év 
eredményeit, valamint az európai integráció jövőjének lehetséges forgatókönyveit foglalta össze 
előadásában. Az eseményen részt vett Koltay András, az NKE rektora és Zupkó Gábor, az Európai 
Bizottság magyarországi képviseletének vezetője is. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/az-europai-bizottsag-elmult-ot-eve 
 
A pályakezdők mentorálásának tapasztalatai a rendvédelemben 
A pályakezdők beillesztését elősegítő mentorálás tapasztalatait vitatták meg szakemberek a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott, előadásokkal egybekötött műhelybeszélgetésen. A 
Belügyminisztérium által kiválasztott 158 fő képzését követően tavaly 40 rendvédelmi szerv vett 
részt az NKE által lebonyolított mentori pilot programban. Ennek eredményeinek, hatásainak 
vizsgálatára egy monitoring koncepció készült, amely alapján megvalósult a mentoráltak 
elégedettség mérése, a mentorálási naplók valamint a részvevőkkel folytatott helyszíni interjúk 
feldolgozása. 
Bővebben:https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/a-palyakezdok-mentoralasanak-tapasztalatai-
a-rendvedelemben 
 
Nem barátod a mobil, ha vezetsz! 
„A 21. század ittas vezetése a vezetés közbeni mobilozás” – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, 
amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendeztek a vezetés közbeni mobilhasználat veszélyeiről. 
Egy olyan új típusú „függőségről” van szó, amelynek visszaszorítása érdekében az Országos 
Rendőr-főkapitányság és a témával kapcsolatos kutatást végző Aegon Biztosító figyelemfelhívó 
kampánysorozatot indít. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/17/nem-baratod-a-mobil-ha-vezetsz 
 
Ketyegő bombák a Szovjetunió keleti határainál 
Kun Miklós a félév tízedik Ludovika Szabadegyetemén a kommunista Kínát és Észak-Koreát, mint 
a Kreml szövetségeseit, egyben potenciális ellenségeit vette górcső alá. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/17/ketyego-bombak-a-szovjetunio-keleti-
hatarainal 
 

https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/hasznos-informaciokat-kaptak-az-ebesz-rol-az-nke-hallgatoi
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/hasznos-informaciokat-kaptak-az-ebesz-rol-az-nke-hallgatoi
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/a-reklamzenek-hatalmarol-volt-szo-a-zeneszalonon
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/a-reklamzenek-hatalmarol-volt-szo-a-zeneszalonon
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/az-europai-bizottsag-elmult-ot-eve
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/a-palyakezdok-mentoralasanak-tapasztalatai-a-rendvedelemben
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/18/a-palyakezdok-mentoralasanak-tapasztalatai-a-rendvedelemben
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/17/nem-baratod-a-mobil-ha-vezetsz
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/17/ketyego-bombak-a-szovjetunio-keleti-hatarainal
https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/17/ketyego-bombak-a-szovjetunio-keleti-hatarainal


Vírus 2019: közös gyakorlaton az NKE hallgatói 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem mintegy ezer hallgatója vett részt az intézmény immár 
hagyományos közös közszolgálati gyakorlatán. A Vírus 2019 nevet viselő, idei kétnapos 
gyakorlaton egy emberre és az emlősökre egyaránt veszélyes járvány terjedésének 
megakadályozását modellezték a szervezők. Az idei gyakorlat is jó lehetőséget adott az intézmény 
különböző hívatásrendekhez tartozó hallgatóinak a közös munkára és együttműködésre. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/16/virus-2019-kozos-gyakorlaton-az-nke-
hallgatoi 
 
A hét hallgatója 
Berkó Anna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar hallgatója. Tanulmányait 
építőmérnöki szakirányon folytatja. Hobbija a sport. 
A hallgatói interjú megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=32PBNXpfYcI 
 
II. Magyary Szakmai Délutánok 
A harminc éve kezdődő rendszerváltás volt a központi témája a II. Magyary Szakmai Délutánok 
című rendezvénysorozatnak. A meghívott előadók mellett a Magyary Zoltán Szakkollégium fiatal 
kutatói is lehetőséget kaptak, hogy prezentálják kutatásaikat, és „belebújjanak” az előadói 
szerepbe. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/16/ii-magyary-szakmai-delutanok 
 
Kari Napok: központban a hallgatók 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem két legnagyobb karának hallgatói önkormányzatai idén is 
megszervezték a kari napok rendezvénysorozatot. A Rendészettudományi Kar, valamint az 
Államtudományi és Közigazgatási Kar hallgatói számos sportprogramban vehettek részt, de 
például városvetélkedőn vagy főzőversenyen is összemérhették tudásukat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/16/kari-napok-kozpontban-a-hallgatok 
 
Megkezdődött a Vírus 2019 
Egy feltehetően bioterrorizmus eredetű járvány elterjedését kell megakadályozniuk a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem idei kétnapos, közös közszolgálati gyakorlata résztvevőinek. A hétfőn 
reggel kezdődött Vírus 2019 remek lehetőség arra, hogy az intézmény különböző hívatásrendeket 
képviselő hallgatói a hazai és külföldi partnerintézmények bevonásával közösen oldjanak meg 
feladatokat. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/15/megkezdodott-a-virus-2019 
 
Kutatásokkal támogatja a légierő fejlődését az NKE 
A Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program légierőt érintő újításairól, a 
repüléstudomány napjainkban zajló katonai célú kutatásairól, de a piaci szereplők innovációiról is 
szót ejtettek azon a konferencián, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szolnoki intézetében 
rendeztek. A kutatások az NKE nemzetközi láthatóságát is elősegíthetik a tudományos életben. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/12/kutatasokkal-tamogatja-a-legiero-fejlodeset-
az-nke 
 
Keresztényüldözés: korunk egyik legsúlyosabb humanitárius válsága 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vallási kisebbségek helyzetével kapcsolatos kutatásainak 
eredményeit is figyelembe vették a Hungary Helps Program kialakításában és megvalósításában 
– hangzott el az NKE Hungária körúti campusán tartott tudományos konferencián. Azbej Tristan 
államtitkár példaértékűnek nevezte az egyetem és a Miniszterelnökség egy éve kötött 
együttműködési megállapodását. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/11/keresztenyuldozes-korunk-egyik-
legsulyosabb-humanitarius-valsaga 
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Első kézből az etiópiai politikai átmenetről 
Etiópia átalakulásáról és Abij Ahmed első miniszterelnöki évéről tartottak workshopot a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. A rendezvény célja, hogy átfogó képet nyújtson az etióp politikai 
átmenetről, a reformokról és a regionális következményekről, valamint gazdasági aspektusból is 
bemutassa Afrika szarvának egyik országában zajló államfejlődést. Az elhangzott gondolatok 
tanulsága, hogy az előrelépés számottevő, de még mindig akadnak fejleszteni való területek 
Etiópiában. 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/11/elso-kezbol-az-etiopiai-politikai-atmenetrol 
 
XXXIV. OTDK - Eredményesen zárult az Állam- és Jogtudományi Szekció 
Az elmúlt napokban a Palotanegyedben találkozhattunk az állam- és jogtudomány legkiválóbb 
képviselőivel. A XXXIV. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója lehetőséget biztosított a jövő 
tudósainak a bemutatkozására és megmérettetésére, de egyben a szakmai kapcsolatok 
ápolására is.  
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/13/xxxiv-otdk-eredmenyesen-zarult-az-allam-es-
jogtudomanyi-szekcio 
 
XXXIV. OTDK - Siker a Közgazdaságtudományi Szekcióban 
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán rendezték meg 2019 áprilisában a 
XXXIV. OTDK Közgazdaságtudományi Szekcióját. A fiatal közgazdászhallgatók több mint 440 
pályamunkával neveztek a versenyre. Ebben az évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi és Közigazgatási Kara hat pályaművet nevezett. Hallgatóink gazdaságpolitikai, 
gazdaságszociológiai, gazdaságpszichológiai, humán erőforrás gazdálkodás és számvitel, 
kontrolling témakörökben írt dolgozataikkal indultak a nagyon erős mezőnyben.   
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/14/xxxiv-otdk-siker-a-kozgazdasagtudomanyi-
szekcioban 
 
Szentes - Átkelés gyakorlat 
Április 8-12. között a IV. évfolyamos műszaki specializáció tisztjelöltjei átkelés gyakorlaton vettek 
részt Szentes helyőrségben, a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Hídépítő Zászlóaljának 
éves gyakorlatához csatlakozva. 
Bővebben: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/16/szentes-atkeles-gyakorlat 
 
A muhi csatatérrel kapcsolatos új elméletet megerősítik a régészeti leletek 
2019. április 11-12-én kétnapos konferenciát rendeztek az ELTÉ-n, A tatárjárás Magyarországon 
és a mongol hódítás eurázsiai kontextusa címmel. A számos tudományterületet és kutatási 
módszertant felvonultató multidiszciplináris konferencia szervezői dr. B. Szabó János (Budapesti 
Történeti Múzeum / MTA), dr. Laszlovszky József (Közép-európai Egyetem), dr. Nagy Balázs 
(ELTE) és Uhrin Dorottya (ELTE) voltak. 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/16/a-muhi-csataterrel-kapcsolatos-uj-elmeletet-
megerositik-a-regeszeti-leletek 
 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem végzős hallgatóinak gyakorlata Szekszárdon 
Véget ért az a közös törzsvezetési gyakorlat, amelyen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Katasztrófavédelmi Intézete 4 fő oktatóval, 21 fő végzős hallgatóval, a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség MEBE állományával vett 
részt. 
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/04/11/nemzeti-kozszolgalati-egyetem-vegzos-
hallgatoinak-gyakorlata-szekszardon 
 
Tűzvédelemmel és biztonságtechnikával ismerkedtek a végzős hallgatók 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet végzős hallgatóinak 2019. április 8-
án a HESZTIA Kft. a budapesti telephelyén háromórás termékbemutatót tartott.  
Bővebben: https://kvi.uni-nke.hu/hirek/2019/04/11/tuzvedelemmel-es-biztonsagtechnikaval-
ismerkedtek-a-vegzos-hallgatok 
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A doktori fokozatszerzés és habilitáció eseményei 
 
2019.04.24. Varga Ferenc tű. dandártábornok doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. április 24. (szerda) 14.00 óra 
Az értekezés címe: A hazai mentő tűzvédelem szervezeti és technikai fejlesztési lehetőségeinek 
kutatása, különös tekintettel az önkéntes tűzoltóságok növekvő szerepére 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.03. Tímár Tamás tű. őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 3. (péntek) 9.00 óra 
Az értekezés címe: A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat felépítése, tevékenysége, működése 
és fejlesztési lehetőségei 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.06. Mészáros Gábor r. alezredes doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 6. (hétfő) 10.00 óra 
Az értekezés címe: Az abszolút sebességtúllépés a halálos közúti balesetek hátterében 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.08. Krauss Ferenc Gábor doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 8. (szerda) 13.00 óra 
Az értekezés címe: Paradigmaváltás a hazai közigazgatás bérezési rendszerében 
Helyszín: Ludovika Campus, Hunyadi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.09. Bányász Péter doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 09. (csütörtök) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A közösségi média lehetőségei és kihívásai a védelmi szférában 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.15. Csengeri János főhadnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 15. (szerda) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A légi bázis, mint műveleti képesség komplex vizsgálata, szerepe a légi 
műveletekben 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 
2019.05.22. dr. Petruska Ferenc őrnagy doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája  
A vita ideje: 2019. május 22. (szerda) 10.00 óra 
Az értekezés címe: A haza szolgálatától a köz szolgálatáig - A katonai humán rekon-verzió átfogó 
megközelítése 
Helyszín: NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi terem (1101 Budapest, Hungária 
krt. 9-11.) 
Kapcsolat: Felegyi Júlia (20-433) 
 



Egyetemi programok és konferenciák 
 
Gyújtópontok a világgazdaságban 
Időpont: 2019. április 23., 17:30 
Helyszín: Orczy Úti Kollégium, A-B-C terem (1089 Budapest, Orczy út 1.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-23 
 
Ludovika Szabadegyetem XI. előadás 
Időpont: 2019. április 23., 18:00 
Helyszín: Ludovika főépület II. előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-23 
 
Japán kulturális est 
Időpont: 2019. április 24., 17:00 
Helyszín: Ludovika főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-24 
 
A rendészettudomány a fiatal kutatók szemével c. konferencia 
Időpont: 2019. április 25., 10:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-25 
 
Magyar kis- és középvállalkozások versenyképessége Kínában 
Időpont: 2019. április 29., 18:00 
Helyszín: Ludovika Campus, Oktatási központ 114-115. terem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 
Bővebben: https://netk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-04-29 
 
“Day of Parliamentarism" c. konferencia 
Időpont: 2019. május 2., 9:30 
Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor utca 22.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-02 
 
CEEE|Gov Days 2019 
Időpont: 2019. május 2-3. 
Helyszín: Ludovika főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) 
Bővebben: https://akk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-05-02 
  

 
Versenyek, ösztöndíjak, pályázatok és publikálási lehetőségek  
 
Belügyi Tudományos Tanács pályázatai 
Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács 
elnöke a 2019-es évben is pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában 
– doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló – kutatók 
számára gyakornoki rendszer keretében kutatás folytatására. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat beküldési határideje: 2019. április 30.  
Bővebb információk honlapunkon: https://www.uni-nke.hu/egyetem/palyazatok/belugyi-
tudomanyos-tanacs-palyazatai/gyakornoki-palyazat 
 
Publikációs lehetőségek oktatóknak 
- STUDIA IURIDICA Cassoviensia, Kassa (http://sic.pravo.upjs.sk/) 
- International and Comparative Law Review, Olomouc (http://iclr.upol.cz/) 
- Journal of Jurisprudence and Legal Practice, Brno (https://journals.muni.cz/cpvp/) 
- Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno (https://journals.muni.cz/mujlt/index) 
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- Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Wroclaw 
(http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae) 
- Eastern European Journal of Transnational Relations, Bialystok (http://eejtr.uwb.edu.pl/)" 
 
Publikációs felhívás – Acta Humana- Emberi Jogi Közlemények 
Az Acta Humana – Emberi jogi közlemények periodika egy már több évtizedes múltra visszatekintő 
kiadvány, amely indulásakor az első és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. A 
kiadvány megjelenéséért felelős Bizottság alapvető céljaként fogalmazta meg, hogy a periodika 
kiemelkedő helyet biztosítson kutatások és szakmai tapasztalatok közlésére az emberi jogi terület 
minden aspektusából, valamint a tudományos nézetek és a gyakorlati megfontolások közötti 
kölcsönhatás erősítésének felületévé is váljon. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis! 
Változnak az idők, és mi is bennük (velük) változunk! – szól a régi mondás. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Acta Humana – Emberi Jogi Közlemények című tudományos kiadványa eredendően 
hagyományos, nyomtatott folyóiratként jelenik meg. Ahhoz azonban, hogy a szélesebb közönség 
számára is bemutatható és hatékonyan elérhető legyen a kiadvány, elengedhetetlen az 
elektronikus megjelenési forma biztosítása is. Éppen ezért ezen a felületen is nemcsak bemutatjuk 
a kiadványokat, de – a szerzői jogi korlátok és a technikai adottságok keretei között – elérhetővé 
is tesszük azok tartalmát, vagy azok egy részét. A folyóirat negyedévente jelenik alapvetően 
magyar nyelven, de az olvasó angol és német nyelvű írásokkal is találkozhat, ha a kiadványt 
forgatja. 
További részletek és közlési feltételek: https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-
egyetemi-folyoiratok/acta-humana/koszonto 
 
Publikációs felhívás – NBI Nemzetbiztonsági Szemle  
Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2019-ben is várja a 
nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és 
képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, 
tanulmányokat, cikkeket. 
A kiadvány elérhetősége: https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-
folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/koszonto 
 
Kutatói ösztöndíjak Ausztriába 
Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és 
felsőoktatási területen folytatott együttműködések támogatására és ausztriai ösztöndíjas 
tartózkodásra.  
Pályázati lehetőségek és határidők: http://omaa.hu/hu/sonstige-stipendien/ 
 
Pallas Athéné Alapítványok 
Figyelmükbe ajánljuk a Pallas Athéné Alapítványok által kínált programokat és ösztöndíjakat: 
https://www.pallasalapitvanyok.hu// 
Pályázatok és ösztöndíjak: https://www.pallasalapitvanyok.hu/palyazatok 
 

 
Egyéb 

NMHH álláspályázat 
Az NMHH médiaértés-oktató központjai, a budapesti és a debreceni Bűvösvölgyek 
munkajogviszony keretében betöltendő munkakörbe határozott időre tábori gyermekfelügyelő 
munkatársat keresnek. 
A munkatárs főbb munkaköri feladatai: 

 a nyári napközis tábor előkészítő és záró munkálataiban való közreműködés; 

 a tábori szabadidős feladatok megvalósítása, játékos foglalkozások szervezése, 
lebonyolítása; 

 a gyerekcsoportok felügyelete a napközis tábor ideje alatt hétfőtől péntekig; 

 megfelelő kapcsolat kialakítása a gyerekekkel; 
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 felnőtt kíséret biztosítása a külső helyszínen zajló programokhoz; 

 a gyerekcsoportok gördülékeny étkeztetésének megvalósítása; 

 együttműködés a médiaértés-oktatókkal. 

 A munkaviszony tervezett időtartama 2019. június 13-tól 2019. július 16-ig, a 
foglalkoztatási jogviszonyra a 2012. évi I. tv (Mt.) vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

Amennyiben a munkalehetőség felkeltette érdeklődését, kattintson az alábbi linkre: 
http://nmhh.hu/cikk/202390/Tabori_gyermekfelugyelo_munkatars 
A jelentkezési határidő 2019. május 6. 
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