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Munkáltató adatai  

Munkáltató megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar  

Munkáltatói jogkört gyakorló neve: Molnár Csaba DLA 

Munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre: dékán 

Munkáltató címe: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 23. 

 

 

Munkakörre vonatkozó adatok 

A munkavégzés helyéül szolgáló szervezeti egység: BME Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala  

Munkavégzés helye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 23. 

Vezetői megbízás megnevezése: nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes 

Foglalkoztatás jellege:  
 

 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

- a nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes közvetlenül a dékánnak tartozik 

felelősséggel, 

- feladat- és hatáskörében utasítási és beszámoltatási joggal rendelkezik az Építészmérnöki Kar 

munkatársai tekintetében, 

- munkáját közvetlenül segíti a Dékáni Hivatal Vezetője, illetve a hivatalvezetővel egyeztetve 

bevonhatja a Dékáni Hivatal további munkatársait is, 

- szükség esetén helyettesíti a dékánt a nemzetközi kapcsolatokat érintő ügyekben, és (az 

egyetemi szabályozás függvényében) a vezetői funkciók gyakorlásában, illetve a Vezetői 

Értekezleten és egyéb rendezvényeken, 

- nemzetközi kapcsolatok ügyekben folyamatosan együttműködik a nemzetközi oktatási és a 

tudományos dékánhelyettessel, 

- a nemzetközi oktatási és a tudományos dékánhelyettes akadályoztatása esetén ellátja annak 

feladatait, 

- akadályoztatása esetén feladatait elsődlegesen a nemzetközi oktatási dékánhelyettes, annak 

akadályoztatása esetén a tudományos dékánhelyettes látja el, 

- a dékán felkérése alapján egyéb egyedi feladatok ellátásával is megbízható, 

- heti munkaidejének negyedéről közvetlenül a dékán rendelkezik. 

- tanácsadással és adatszolgáltatással segíti a dékán stratégiai és irányító munkáját, 

- részt vesz az egyetem és a kar döntéshozó illetve szakmai bizottságaiban, testületeiben, 

- szervezi, fejleszti és képviseli a karon a Kar nemzetközi kapcsolatait, 

- gondoskodik a vezetői utánpótlásról. 

- A feladatok további részletes leírását az 1/2016 (05.30.) sz. Dékáni Utasítás a dékánhelyettesek 

és a hivatalvezető feladat-és hatásköréről módosítása (2018.05.08) tartalmazza. 

- https://www.epitesz.bme.hu/files/doc/1_2016_dekani_utasitas_mod_20180508.pdf). 

 

A megbízás feltétele, követelmények: 

-      Egyetemi (MSc) építészmérnök végzettség, 
- PhD vagy DLA tudományos fokozat 

- A BME-vel – határozatlan idejű, főállású, teljes munkaidős oktatói (legalább adjunktus, docens, 

egyetemi tanár) vagy kutatói (legalább tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, 

tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor) munkakörre szóló kinevezés alapján – fennálló vagy 

létesítendő közalkalmazotti jogviszony. 

- Amennyiben a pályázó nem áll közalkalmazotti jogviszonyban az Egyetemmel, akkor: a 

pályázónak rendelkeznie kell legalább ötéves felsőoktatásban szerzett oktatási tapasztalattal, 

valamint a www.mtmt.hu publikációs adatbázis alapján, az MTA habilitációs szabályzata szerint 

számított Q értéke legyen legalább 2, I értéke legyen legalább 10, aminek legalább fele WoS vagy 

http://www.mtmt.hu/


Scopus hivatkozás legyen. Előnyt élvez, aki két idegen nyelvből (amelyek közül az egyik az angol) 

középfokú (államilag elismert C típusú vagy annak megfelelő) szintű nyelvismerettel rendelkezik. 

- A pályázónak rendelkeznie kell a vezetési, irányítási és oktatási feladatok ellátásához, tervezéséhez, 

szervezéséhez szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal. 

 

A megbízásra és javadalmazásra az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és 

Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső 

szabályozásai az irányadók.  

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell 

- a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását. 

- annak ismertetését, hogy a megbízatást miért akarja elnyerni (motivációját) (legfeljebb egy 

oldal), 

- a pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok 

megvalósítására vonatkozó elképzeléseit (legfeljebb öt oldal). 

- külön térjen ki az idegen nyelvű oktatás terén szerzett tapasztalatok és eredmények ismertetésére 

(legfeljebb egy oldal). 

 

 

A pályázathoz mellékelni kell: 

- részletes szakmai és vezetői önéletrajzot (legfeljebb három oldal), 

- végzettségének, tudományos fokozatának, valamint idegen nyelv ismeretének megjelölését. 

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

- 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 – a Kar polgárai harmadik személyként megismerhetik, 

- nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok, illetve a pályázat elnyerése esetén 

a fennállás megszűntetéséről,  

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a megbízás kiadása előtt – eleget tesz, 

- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatot kiíró, vagy annak megbízottja(i) 

személyesen meghallgathatja/meghallgathatják. 

 

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend 

szerint történik. A Munkáltatói jogokról szóló 3/2015. (IV.1.) számú Rektori–Kancellári Közös Utasítás 

alapján a pályázatot véleményezi az Építészmérnöki Kar Kari Tanácsa, a megbízás kiadása és a 

munkáltatói jog gyakorlója a dékán. 

 

A megbízásra 2018. szeptember 1-jei hatállyal kerül sor, amely - a pályázónak a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonya mellett - határozott időre, 

legfeljebb öt évre szól.  

 

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma: 

Molnár Csaba DLA dékán (telefon: 463-35-22, e-mail: dekan@epitesz.bme.hu) 

 

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 29 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30. 



 

A pályázatot egy példányban az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatalába (1111-Budapest, Műegyetem 

rkp.3. K épület I. emelet 23.), továbbá elektronikusan a dekanihivatal@epitesz.bme.hu , valamint a 

Humán Erőforrás Igazgatóság címére (humaneroforras@mail.bme.hu) kell benyújtani. 

 

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

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A vezetői beosztás ellátásával történő megbízásokra a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. 

37. § és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 20/A 

§ (3)-(8); 20/B §; 23. § és 41. §, valamint a BME Szervezeti és Működési Rendje, valamint az annak 

mellékletét képező Humánpolitikai Szabályzat, valamint az Építészmérnöki Kar Szervezeti és Működési 

Szabályzatának vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban nem álló pályázó határozatlan idejű, teljes munkaidős, vele egyeztetett vezető oktatói 

vagy kutatói munkakörre szóló kinevezésére a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján közzétett erre 

a pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás 

alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása. A pályázattal kapcsolatos egyetemi szabályok a BME 

honlapján megtekinthetők. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem 

honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  

 

 

 

 Molnár Csaba DLA 

           dékán 

mailto:dekanihivatal@epitesz.bme.hu

