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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 18. 

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

Vezető szerep vállalása a Villamos Energetika Tanszék oktatási és kutatási 
profiljába eső modern villamosenergia-rendszerrel kapcsolatos kérdések 
területén, különösképpen: i) a hálózati teljesítményátalakítók 
szabályozástechnikai kérdései, a módszerek készülék- és rendszerszinten 
értelmezett vizsgálata és hangolása, hatásának elemzése a kisjelű és 
rendszerszintű stabilitásra, ii) a kapcsolódó korlátok meghatározása és 
elemzése, a műszaki vonatkozások mellett tekintettel a villamosenergia-
szektor átalakulásából következő piaci elvárásokra. ii) villamosenergia-piac 



modellek vizsgálata, új piaci struktúrák fejlesztéséhez üzemeltető 
algoritmusok létrehozása a matematika operációelmélet alkalmazásával. A 
fenti témakörökhöz kapcsolódóan kiemelkedő szerepet töltsön be a Villamos 
energetika (BSc), Villamosenergia-piac és Villamosenergia-gazdálkodás 
(MSc) című tantárgyak oktatásszervezésében és továbbfejlesztésében. 
Oktatási-kutatási profiljához kapcsolódó területeken kiemelkedő feladatát 
képezi BSc és MSc hallgatók szakmai munkájának, tudományos diákköri 
tevékenységének, szakdolgozat, illetve diplomaterv feladatainak irányítása, 
illetve PhD hallgatók témavezetése. A kinevezendő docens feladatát képezi 
konferenciákon előadások tartása, a szakterület hazai és nemzetközi 
elismertségének növelése, K+F+I kapcsolatok kiépítése, ápolása és 
szélesítése, a Tanszék képviselete szakterületi munkabizottságokban, 
részvétel az egyetemi és kari szervezetek munkájában. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról 
rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) 
Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti 
Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzatának 
rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az 
irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, doktori 
fokozat, 

         Oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, 
hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a 
tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának 
vezetésére 

         Idegen nyelven is képes előadás tartására 
         Megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is 
         Rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat 
         Széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint 

szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik 
         A kiírt tématerület aktív művelése, oktatása, kutatása, 

témavezetése, a tématerülethez kapcsolódó K+F+I munkákban 
való vezetői vagy kutatói részvétel. 

         Nemzetközi szinten jegyzett szakmai publikációs tevékenység 
         PhD fokozat az adott szakterületen 
         A kinevezés részletes feltételeivel kapcsolatosan a 1/2017 sz. 

Dékáni Utasítás a mérvadó 



         Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia 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 részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó 
munkahelyének, beosztásának, munkaköri besorolásának 
megnevezését is, valamint tudományos fokozatát, kitüntetését, 
idegennyelv-tudását 

         Szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti 
munkájának és annak eredményei, illetve jelentősebb 
tanulmányútjainak bemutatása 

         Oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó 
jövőbeni terveinek ismertetése 

         A tudományos munkák publikációs jegyzéke 
         A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti 

a kinevezéshez előírt feltételeket 
         Az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos 

fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá 
jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények 
igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolata 

         A pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt 
iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már 
korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek 
tekinthetőek 

         Nyilatkozat 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 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, 
a +36-1-463-1503 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



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

         Személyesen: BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni 
Hivatal, Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.Q 
épület,B szárny mfszt. 17. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 17. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázati anyagot a fenti címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati 
példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai 
megtekinthetők. Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati 
azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében 
eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét 
kell irányadónak tekinteni. 
  

  

 


