
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar  

Szerves Kémia és Technológia Tanszék 

 

egyetemi docens  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Budafoki út 8.  

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

Részvétel a Biztonságtechnika c. BSc tárgyban társelőadóként/tárgyfelelős helyettesként, az 

angol nyelvű verzióban társelőadóként/tárgyfelelősként, az Organic chemical technology c. 

BSc tárgyban tárgyfelelősként/előadóként, és a Szerves kémiai technológia II, ill. 

Környezetbarát kémia és technológia c. MSc tárgyakban társelőadóként és tárgyfelelős 

helyettesként. A kinevezendő docens jelentős szerepet kell hogy kapjon majd az MSc-s 

technológiai tárgy angol nyelvű előadásában is. Elő kell segíteni a felsorolt tárgyak 

előadásanyagának fejlesztését, beleértve a kapcsolódó laborgyakorlatok – főleg a 

hidrogénezések – fejlesztését is. Erősíteni kell a „heterogén katalitikus hidrogénező 

kutatócsoport”-ot doktoránsok és hallgatók bevonásával. A megfelelő anyagi hátteret 

pályázati tevékenységgel és ipari megbízások vállalásával szükséges biztosítani. E célra jól 

hasznosítható Jelölt Richteres kapcsolattartó szerepe, ami a nyári termelési gyakorlatok 

szervezésében is megtestesül. Az új vezető oktató feladatát képezi továbbá a Szerves Kémiai 

Technológia Csoportban a munkavédelmi felelős poszt ellátása és az F. I. épületi traktus-

seniorság betöltése.  



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 53/2006. (III.14.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem 

Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó 

rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az 

irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem,  

         Az egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a Nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. (továbbiakban: Nftv ) és a 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló –többször módosított 1992. évi XXXIII. tv. 

(továbbiakban: Kjt.), valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési 

Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az 

Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         a heterogén katalitikus folyamatokban (hidrogénezés) való jártasság, az ipari 

problémák megoldásában szerzett gyakorlat és a jelentős oktatási tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó munkahelyének megnevezését, 

beosztását, munkaköri besorolását, annak ismertetését, hogy a megbízást miért 

akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét.  

         A pályázó ismertesse pályázatában a terveit és azok megvalósítására vonatkozó 

elképzeléseit.  

         A pályázathoz mellékelni kell:  

         a részletes szakmai önéletrajzot  

         az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, 

idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban 

vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok 

hitelesített másolatát, illetve az arra utalást, hogy a pályázónak nem szükséges 

benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket az 

Egyetemhez már korábban benyújtott, fellelhetők és érvényesnek tekinthetők  

         minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából 

fontosnak tart  

         az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 

érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt  

         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes 

adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult 

testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes 

adatait - az egyetemi intranet útján - az Egyetem polgárai közül a tanszék 

munkatársai harmadik személyként megismerhetik  



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Szabó Gabriella részére a gbszabo@mail.bme.hu E-mail címen 

keresztül  

         Személyesen: Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Hivatala, Budapest, 

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 22. ajtó.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 8.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján 

közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


