
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Gépészmérnöki Kar 
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

 

egyetemi docens (2020/184) 

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: 

Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék által gondozott tárgyak közül 
a hőerőgépekhez, illetve az energetikai méréstechnikához kötődő tárgyak 
tartása, segédletek készítése, igazodva az aktuális tantervhez, valamint a 
jövőbeli tantervreformok elvárásaihoz. A tüzeléstechnika tárgyak 
tárgyfelelősi és előadói feladatának ellátása. Hallgatói projektfeladatok 
vezetése a mesterképzésben, TDK, szakdolgozatok és diplomamunkák 
kiírása és irányítása, a PhD képzésben mind tudományos, mind ipari 
alkalmazási szempontból vonzó és aktuális kutatási témák meghirdetése. A 



tanszék laboratóriumának stratégiai kérdéseiben közreműködés, a fentebb 
említett tárgyak által megkövetelt mérések rendelkezésre állásáról, 
karbantartásáról gondoskodás. Hazai és nemzetközi kutatási pályázatok 
kezdeményezése, benyújtása, szervezése, vezetése. A Tanszék ipari 
szakértői tevékenységének támogatása, szakértési munkák irányítása. 

Illetmény és juttatások: 

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

         Egyetem, gépészmérnök mesterszak, illetve ezzel egyenértékű 
végzettség, PhD fokozat, 

         Elvárt nyelvtudás: középfokú nyelvvizsga angol nyelvből 
         Megfelelés a Gépészmérnöki Kar hatályos Humánerőforrás-

gazdálkodási terv és szabályzat docensi kinevezésre vonatkozó 
előírásainak 

         Elvárt számítógépes ismeret: Matlab, LaTeX, ANSYS, irodai 
szoftvercsomagok 

         Nemzetközi szintű tudományos publikációs jártasság 
         Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó 

esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, amivel a magánszemély igazolja, hogy „a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. 
(2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelel (büntetlen előéletű), valamint nem áll foglalkoztatás vagy 
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Publikációk magas impakt faktorú szakmai lapokban 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz 
         Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata 
         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, 

személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem 
szabályzatai szerint erre jogosult testületek – az egyetemi intranet 
útján – megismerhetik, továbbá a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul 

 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31. 

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 24. ajtó 
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 2020/184 , valamint a munkakör 
megnevezését: egyetemi docens (2020/184). 

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

         Személyesen: BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatal, 
Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K I. emelet 24. 
ajtó . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 3. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatot 1 példányban postai úton, vagy személyesen, illetve 
elektronikusan szükséges benyújtani. A pályázatot kérjük elektronikusan a 
gepeszd@mail.bme.hu e-mail címre is továbbítani szíveskedjenek. 
Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük 
feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, 
úgy a BME (www.bme.hu) honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell 
irányadónak tekinteni. 
 


