
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Gépészmérnöki Kar  

Gép- és Terméktervezés Tanszék 

 

egyetemi tanár  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.  

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

A Gépészmérnöki Kar alapképzésében és géptervezés specializációjában szereplő gépelemek, 

gépészeti szerkezetek és szerkezetanalízis témakörökhöz kapcsolódó tantárgyak előadás 

kurzusainak, valamint az angol nyelven történő képzés hasonló tematikájú előadásainak 

szervezése és megtartása. A tanszék tudományos tevékenységének vezetése, különös 

tekintettel a gép- és szerkezeti elemek numerikus modellezésére, az elasztomer és kompozit 

alapanyagú alkatrészek numerikus vizsgálataira, valamint a gépszerkezetek tribológiai 

modellezésére. Pályázati tevékenységek összehangolása és vezetése a fenti 

tudományterületeken.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         



Pályázati feltételek: 

         Egyetem, okleveles gépészmérnök, habilitáció,  

         Elvárt nyelvtudás: angol középfok  

         felsőoktatásban szerzett oktatói gyakorlat a gépelemek, valamint a 

gépszerkezetek numerikus modellezése és analízise területén  

         gépészeti tervezéshez, illetve szimulációkhoz használatos szoftverek felhasználó 

szintű ismerete  

         a pályázó rendelkezzen a kutatási és az oktatási feladatok ellátásához, 

tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és 

képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, az oktatói-kutatói 

utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel  

         A pályázat benyújtásának feltételei: az Nftv. 28.§ (5) bekezdése, valamint a BME 

Humánpolitikai Szabályzata 37. § (1) bekezdése.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         MTA doktora cím  

         Több éves oktatói gyakorlat angol nyelvű képzésben  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz magyar és angol nyelven  

         Oktatási tevékenységre vonatkozó adatok  

         Szakmai tevékenységet meghatározó tudományág megnevezése  

         Tudományos munkák és publikációs tevékenység jegyzéke  

         A pályázó a tudományos publikációinak adatait tegye hozzáférhetővé a Magyar 

Tudományos Művek tárában. (www.mtmt.hu)  

         Végzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt és idegennyelv-tudást tanúsító 

okirat(ok) hiteles másolata.  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez.  

         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elektronikus változatának tartalma 

megegyezik a „szűkített” nyomtatott példány tartalmával.  

         Az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács véleményezéséhez a 

pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet 

alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni magyar és 

angol nyelven is az egyetemi adatbázisba:  

         személyi adatok, szakmai önéletrajz, oktatási tevékenység, kiemelt publikációk, 

műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből), a kiemelt 

publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat 

ismertető leírások, a publikációs és hivatkozási lista URL címe, a személyes 

honlap URL címe  

         Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB 

honlapján – www.mab.hu – cím alatt elérhetők. A pályázatot feltétlenül az itt 

leírtak szerint kell összeállítani.  

         Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira 

vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában 

(www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban 

kell elkészíteni.  



         Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB szabályzatának megfelelően a 

pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani! A pályázó pályázatában 

hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 21.  

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

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

         Személyesen: Gépészmérnöki Kar, Dékáni Hivatal, Budapest, 1111 Budapest, 

Műegyetem rakpart 3. K épület 1. emelet 24..  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatokat elektronikusan a gepeszd@mail.bme.hu e-mailcímre is szükséges benyújtani. 

A pályázati kiírás megtalálható az Egyetem honlapján (www.bme.hu) Amennyiben a 

pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati 

kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


