
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központ (FIEK)  

Energetikai és IKT Kutatóközpont (EIKK) 

 

Kutatóközpont Vezető  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 20 órás 

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.03.31-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.  

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

A BME FIEK szervezeti egységeként működő Energetikai és IKT Kutatóközpont (EIKK) 

tevékenységét a FIEK igazgató és az Irányító Testület (IT) felügyelete mellett irányítja. Az 

vezető feladatai: a.) Az vezető a BME FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont vezetője, aki 

részállású munkaidős kutató állásban a BME FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont 

alkalmazottja. Az vezető szervezi és irányítja a BME FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont 

tevékenységét. b.) Képviseli a BME FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont szervezeti 

egységet az egyetemi és kari szervezetekben, valamint egyetemen kívüli fórumokon. c.) 

Elkészíti és az IT és a FIEK igazgató elé terjeszti a BME FIEK Energetikai és IKT 

Kutatóközpont éves beszámolóját, éves pénzügyi jelentését és üzleti tervét. d.) Irányítja a 

BME FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont keretében koordinált kutatási-fejlesztési 



tevékenységet. e.) Szervezi a BME FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont tevékenységéhez 

szükséges munkaerő utánpótlását, ellátja az egyetemi szabályozó eszközökben meghatározott 

munkáltatói részjogköröket. f.) Szervezi és koordinálja az ipari partnerekkel történő 

kapcsolattartást, új partnerségek kialakítását. g.) Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket 

számára jogszabály vagy az egyetemi irányítás és vezetés jogi és más eszközei 

meghatároznak. h.) Irányítja a BME FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont gazdálkodását. 

Gyakorolja az egyetemi szabályozó eszközökben meghatározott gazdálkodási 

(kötelezettségvállalási) jogokat, gondoskodik a Kutatóközpont anyagi és pénzügyi 

eszközeinek gazdaságos, törvényszerű és jogszerű felhasználásáról, felelős a Kutatóközpont 

kezelésében lévő vagyontárgyak védelméért és megőrzéséért.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) e törvények végrehajtásáról rendelkező 87/2015.(IV.9.) 

Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje 

és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső 

szabályozásai, rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem, okl. gépészmérnök egyetemi végzettség, PhD fokozat;,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         pályázatvezetői (projektvezetői) tapasztalat  

         jártasság iparral történő kutatási együttműködésekben  

         a FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont profiljába eső, többéves felsőoktatási 

oktatói-kutatói gyakorlat  

         büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         átfogó egyetemi projekt vezetésében szerzett tapasztalat (pl. kutatóegyetem KKT 

vezetés)  

         egyetemi szervezeti egységben szerzett vezetői tapasztalat  

         nemzetközi K+F+I együttműködésben szerzett tapasztalat  

         technológia transzfer folyamatban szerzett jártasság  

         matematikus mérnök szakon szerzett oklevél  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         részletes szakmai önéletrajz, eddigi szakmai, vezetői, tudományos és oktatói 

munkájának ismertetésével, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai 

szervezetekben végzett tevékenységének bemutatásával, tudományos fokozatának, 

valamint idegen nyelv ismereteinek megjelölésével  

         az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot 

idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító okiratok másolata  

         minden olyan okiratot, melyet pályázata elbírálásának szempontjából fontosnak 

tart  

         a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások 

közül azokat, amelyeket a BME-hez korábban benyújtott, ott fellelhetőek és 



érvényesnek tekinthetők. Kérjük, erre utaljon a pályázatában, ha erre tekintettel 

valamely okiratot nem nyújtana be  

         a FIEK Energetikai és IKT Kutatóközpont vezetői feladatok ellátására vonatkozó 

programja (a vezetői feladatok ellátásával kapcsolatos tervei és azok 

megvalósítására vonatkozó elképzelései), továbbá annak ismertetése, hogy a 

megbízást miért akarja elnyerni (motivációja)  

         nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes 

adatait a vonatkozó jogszabályok és a BME szabályzatai szerint erre jogosult 

testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

         nyilatkozatot összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről 

a pályázat elnyerése esetén  

         nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázat kiírója, vagy 

megbízottja(i) személyesen meghallgathatják  

         nyilatkozatot arról, hogy a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének – a vezetői megbízás hatályba lépését követően – 30 napon belül 

eleget tesz  

         az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, 

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.  

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.  
 


