
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Gépészmérnöki Kar  

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 

 

adjunktus  

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: 

Részvétel BSc, MSc képzésben az épületgépészet és napenergia-hasznosítás területén. 

Részvétel a tantárgyak folyamatos fejlesztésében, jegyzetek írásában, továbbá új hallgatói 

mérések kidolgozásában. Részvétel a tehetséggondozásban, illetve a TDK dolgozatok 

konzultálásában. Részvétel kutatási pályázatok kidolgozásában, kapcsolattartás az iparral 

különösen az épületek energiahatékonyságának szakterületén. Nemzetközi kutatási 

projektekben való részvétel illetve K+F+I projektekben való közreműködés. Hazai és 

nemzetközi publikációs tevékenység. A megfelelő idő elteltével a docensi kinevezés 

feltételeinek teljesítése.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         



Pályázati feltételek: 

         Egyetem, Okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 

végzettség, valamint PhD fokozat,  

         Előadóképes angol nyelvtudás  

         Jó előadó képesség, kutatási témavezetési képesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata  

         Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 

érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.  

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. június 15.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatot kérjük elektronikusan a gepeszd@mail.bme.hu e-mail címre is benyújtani. 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, úgy a Gépészmérnöki Kar 

(www.bme.hu) honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


