
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Építészmérnöki Kar  
Középülettervezési Tanszék 

 

adjunktus (3 fő) (2019/347)  

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: 

Oktatói részvétel a graduális képzésben (angol és magyar nyelven): 
tantárgyvezetés, tantárgyfejlesztés, jegyzetírás, gyakorlatvezetés és 
előadás, témavezetés a Tudományos Diákkör munkájában (TDK). Részvétel 
az Építőművészeti Doktori Iskola működéséből a tanszékre háruló, 
elsősorban oktatásszervezési, témaelőkészítési feladatok ellátásában, 
felkészülés a témavezetői alkalmasságra. Aktív alkotói, kutatói tevékenység, 
ennek folyamatos publikációja, kari és szakmai közéleti szerepvállalás. A 
kar, ezen belül a tanszék érdekeinek képviselete különböző hazai és külföldi 
szakmai fórumokon. A tanszék működési feltételeinek fenntartásában való 
aktív részvétel.  



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, okleveles építészmérnök végzettség igazolása,  
         DLA fokozat meglétének igazolása  
         Minimum hét év tervezőirodai gyakorlat igazolása  
         Minimum öt év, építészeti tervezés oktatásában szerzett gyakorlat 

meghívott külső vagy főállású státuszban, tanszékvezetői 
igazolással  

         Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 
hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi 
bizonyítvány benyújtása szükséges  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Középületek tervezése terén szerzett tapasztalat és ebben a 

témában folytatott oktatói gyakorlat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  
         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

másolata  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

pályázattal összefüggő kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 30.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével 
(1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet ). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 2019/347 , valamint a munkakör megnevezését: 
adjunktus (3 fő) (2019/347).  



         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 
humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

         Személyesen: BME Építészmérnöki Kar, Dékáni Hivatal, 
Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. 
emelet 123..  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok esetén 
tekintjük érvényesnek a jelentkezést.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatot kérjük elektronikusan a dekanihivatal@epitesz.bme.hu e-mail 
címre is benyújtani. Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a 
pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások 
szövegében eltérés található, úgy az Egyetem (www.bme.hu) honlapján 
közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
  

  

 


