
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ  
KFI Igazgatóság 

 

Technológia Transzfer irodavezető (2020/006)  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2020.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.12.31.-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.  

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

A munkakör célja a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ KFI 
Igazgatóság tevékenységének irányítása az Igazgatóság elfogadott 
munkaterve szerint. Ezen belül az igazgató kiemelt feladatai közé tartozik az 
egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztése, az egyetem technológia 
transzferrel összefüggő tevékenységeinek koordinációja, kifejezetten a 
startup/spinoff és hasznosító vállalkozások létrehozásával és felügyeletével, 
inkubációval, akcelerációval összefüggő feladatok, az egyetemi 



tudásmenedzsment adatbázis létrehozása és működtetése, a kutatási és 
fejlesztési eredmények és infrastruktúra hasznosítása, a vállalati kapcsolatok 
erősítése, az Igazgatóság szervezetének fejlesztése és irányítása, a 
valamint az Igazgatóság képviselete az egyetemen belül és harmadik felek 
felé, ideértve nemzetközi KFI hálózatokat is.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 
Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, okleveles egyetemi végzettség,  
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  
         Minimum 5 év felsőoktatási környezetben, innovációs rendszer 

kiépítésében és működtetésében szerzett vezetői tapasztalat  
         Minimum 5 év felsőoktatási környezetben, startup vállalkozások 

inkubálása és akcelerációja területén szerzett vezetői tapasztalat  
         Minimum 5 év fiatal, innovatív cégekbe való tőkebefektetések 

területén szerzett vezetői tapasztalat  
         Minimum 5 év startup vállalatok menedzselésében és nemzetközi 

piacra vitelében szerzett vezetői tapasztalat  
         Minimum 3 év technológiai/innovációs/K+F projektvezetői 

tapasztalat  
         Jártasság vállalatokkal történő vezetői szintű és szakmai 

együttműködésben  
         Felhasználói szintű MS Office ismeretek (Word, Excel, Outlook)  
         Angol nyelv magas szintű ismerete  
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges, amelyben 
igazolni kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott 
feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll 
foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felsőoktatási intézményben vagy egyébként központi 

költségvetési szervnél szerzett szakirányú tapasztalat  
         EU-s projektekben szerzett tapasztalat  
         K+F+I együttműködésben szerzett tapasztalat  
         További európai élő idegen nyelv magas szintű ismerete  

 



Elvárt kompetenciák:  

         Jó kommunikációs készség,  
         Csapatmunka,  
         Pontos és precíz munkavégzés,  
         Határidők pontos betartása,  
         Saját munka kiváló szervezése,  
         Felelősségteljes munkavégzés,  
         Határozottság,  
         Nagyfokú önállóság,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz  
         Egyetemi szintű végzettséget tanúsító okiratok másolata  
         Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása 

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.  

         Nyilatkozat 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  

         Nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve 
megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén  

         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázat kiírója, 
vagy megbízottja(i) személyesen meghallgathatják  

         Nyilatkozat arról, hogy a vezetői megbízással járó 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a vezetői megbízás 
hatályba lépését követően – 30 napon belül eleget tesz  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 26.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A BME Humánpolitikai Szabályzatában foglaltak szerint. Tájékoztatjuk, hogy 
személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik 
a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek 
a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a 
Kiíró szükségnek ítéli.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Az alapilletmény kiegészül a pályázatokból eredő juttatásokkal. Kérjük a 
pályázatokat továbbá a fiek@mail.bme.hu e-mail címre is megküldeni. 
Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot 
kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés 
található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell 
irányadónak tekinteni.  
 


