
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 
Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék 

 

egyetemi docens (2020/275) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest XI., Szent Gellért tér 4 . 

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

A kinevezendő docens feladata a farmakokinetikai kutatások vezetése, 
különös tekintettel a gyógyszerhatóanyagok kis koncentrációban történő 
kimutatási lehetőségeinek kutatása, az ilyen módszerek fejlesztése, illetve 
ezen a területen orvosi és biológiai témákhoz kapcsolódó kooperációs 
kutatásokban való részvétel, és az egészségügy területén esetleges 
különleges szakértelmet igénylő szolgáltatások nyújtása. A docens feladata 
továbbá a témakörhöz kapcsolódó tárgyak oktatása, illetve ezen oktatás 
megszervezése. A kinevezendő docens feladatához tartozik a tanszék egyéb 



oktatási tevékenységeinek, így az „Analitikai Kémiai Laboratóriumi 
Gyakorlatok” tárgynak az átfogó ismerete, és e tárgy keretében egyes 
gyakorlatok, köztük kiemelten az elválasztás-technikához kapcsolódók, 
megszervezése és irányítása, illetve az „Analitikai Kémia” tárgy – a 
tárgyfelelőssel egyeztetett - fejezeteinek előadása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 
törvény végrehajtásáról rendelkező 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet, 
továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény megfelelő 
rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és 
Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem 
mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, vegyészmérnöki vagy biomérnöki MSc, vagy ezzel 
egyenértékű végzettség, 

         PhD, vagy ezzel egyenértékű fokozat a bio-, környezet- és 
vegyészmérnöki tudományok, illetve a kémiai vagy a 
gyógyszerészeti tudományok területén 

         az MTA Kémiai Tudományok Osztálya MTA Doktori publikációs 
követelményeinek minimum 33%-os teljesítése 

         tárgyalóképes angol nyelvtudás 
         oktatási tapasztalat az analitikai kémia tárgykörében 
         rendszeres, nemzetközi szintű publikációs tevékenység 
         Az egyetemi docensek kinevezésének általános feltételeit a 

Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. (továbbiakban: 
Nftv ) és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló –többször 
módosított 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.), valamint az 
Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai 
Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem 
mindenkori belső szabályozásai az irányadóak. 

         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 
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         elválasztás-technikához kapcsolódó oktatási tapasztalat 



         biológiai/egészségtudományi alkalmazott analitikai kémiai 
kutatásokban való részvétel 

Elvárt kompetenciák: 

         analitikai kémiai diszciplína átfogó és magas szintű ismerete, 
         hallgatókkal és a kollégákkal való jó kommunikációs képesség, 
         szorgalom, kitartás, 
         önálló munkavégzés és képesség az önálló kutatási irány 

kialakítására, kutatási pályázatok elnyeré, 
         jó problémafelismerő képesség, 
         felsőoktatási oktatói, kutatói és kutató-fejlesztői képességek, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó 
munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri 
besorolását, annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja 
elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét. A 
pályázó ismertesse pályázatában a terveit és azok megvalósítására 
vonatkozó elképzeléseit 

         egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos 
fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, 
továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további 
követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített 
másolata, illetve arra utalás, hogy a pályázónak nem szükséges 
benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, 
amelyeket az Egyetemhez már korábban benyújtott, fellelhetők és 
érvényesnek tekinthetők 

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

         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 

         nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, 
személyes adatait - az egyetemi intranet útján - az Egyetem 
polgárai közül a tanszék munkatársai harmadik személyként 
megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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



A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 11. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@bme.hu E-mail címen keresztül 
         Személyesen: BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni 

Hivatalába, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K 
épület I. emelet 22. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló által megbízott 
Szakértő Bizottság, valamint a Kari Tanács bírálja és értékeli. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 22. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Elektronikus úton kérjük Szabó Gabriella részére is megküldeni a pályázatot 
a gbszabo@mail.bme.hu e-mail címre. 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. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bme.hu 
honlapon szerezhet. 
  

  

 


