
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Pénzügyek Tanszék 

 

egyetemi docens (2020/298) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest XI., Magyar Tudósok körútja 2. Q épület. 

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

Az egyetemi docens feladata a hatályos jogszabályok, valamint a Budapesti 
Műszaki Egyetem vonatkozó szabályai alapján az egyetemi docensekre 
meghatározott feladatok ellátása, különös tekintettel a következőkre: a 
pénzügyek, makro-ökonómia, bankügyletek, külgazdaság, gazdaság etika 
témakörökbe tartozó tárgyak alap-, mester- és PhD szintű oktatása magyar 
és angol nyelven; tehetséggondozás és PhD témavezetés a pénzügyekhez 
(pénzügyi ágaztok, pénzügyi kormányzás) tartozó témakörökben; hallgatók, 
a doktori képzésben részt vevők, valamint a tanársegédek tanulmányi, 



tudományos, illetve szakmai munkájának vezetése; tudományos kutatás, 
tananyagfejlesztés, projektekben való részvétel, tudományos közéletben 
való részvétel és publikációs tevékenység. 

Illetmény és juttatások: 

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

         Egyetem, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, PhD 
fokozat Gazdaság tudományágban, 

         A GTK docensi követelményrendszerének oktatási és tudományos 
teljesítményre vonatkozó minimum követelmények: 

         a pályázó legalább 12 félév oktatási és kutatási tapasztalattal 
rendelkezik hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben 
(átlagosan félévente legalább 4 x 45 perc/hét) 

         oktatási minőség tekintetében legyen legalább három olyan 
kurzusa, melynek hallgatói értékelése (BME OHV) eléri a 3,5-ös 
értéket. Amennyiben nem rendelkezik legalább három BME OHV-
ban (vagy más felsőoktatási intézmény azonos vagy hasonló 
hallgatói értékelési rendszerében) szereplő tantárggyal, akkor 
egyéb formában kell igazolni a kiváló oktatói tevékenységet 

         magas szakmai színvonalú nemzetközi konferencián – 
Magyarországon vagy külföldön – saját maga legalább három 
tudományos előadást tartott 

         a Pályázó tudományos teljesítménye vagy eléri a BME 
szakterületen működő doktori iskolájának Habilitációs 
Szabályzatában rögzített publikációs követelmények 60%-át vagy 
teljesíti az adott tudományterület MTA doktori publikációs 
követelményeinek (azon belül a részkövetelményeknek) legalább a 
40%-át. Az e pontban megfogalmazott feltételeknek megfeleltnek 
kell tekinteni azt a Pályázót, aki habilitációval rendelkezik 

         A GTK docensi követelményrendszerének további követelményei: 
         A Pályázó az alábbiakban felsorolt tevékenységek közül legalább 

háromban kiemelkedő teljesítményt nyújtott az elmúlt öt év 
folyamán (a pályázatban meg kell jelölni, hogy a pályázó mely 
területek követelményeinek felel meg és azt tételesen be kell 
mutatni külön a pályázat benyújtását megelőző öt évre): 

         jelentős tananyag-fejlesztési és tankönyvírói tevékenységet 
végez, melynek eredményeképpen legalább egy a BME-n (és más 
intézményekben) használt legalább 200 oldalas tankönyv szerzője 
összesen legalább 50%-os szerzői részesedéssei 



         jelentős oktatásszervezői tevékenységet végez (szakfelelősként, 
kari vagy tanszéki TDK felelősként, tantárgyfelelősként, stb.) 

         rendszeres témavezetői tevékenységet végez (diplomamunka, 
TDK) és legalább egy doktorandusz/doktorjelölt hallgató doktori 
témáját vezeti (vagy végzett PhD-hallgatóval rendelkezik) 

         legalább egy idegen nyelven képes magas szinten órát tartani 
legalább háromszor heti 2*45 perc mennyiségben önállóan 
(legalább 80%-os arányban) idegen nyelvű tantárgyat oktatott hazai 
vagy külföldi felsőoktatási intézményben 

         a jelölt ismeretterjesztő előadásokkal, cikkek megjelentetésével 
rendszeresen részt vesz a hazai és/vagy nemzetközi tudományos 
közéletben, együttműködik a szakma képviselőivel és a civilszféra 
szervezeteivel 

         a jelölt rendszeres pályázati tevékenységet végez: önállóan vagy 
konzorciumi tagként hazai és nemzetközi pályázatokat ad be, illetve 
részt vállal sikeres tudományos és gyakorlati projektek 
vezetésében, megvalósításában 

         Az egyetemi docensi kinevezés általános feltételeit a Nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 28. § (3) bekezdése 
tartalmazza. A pályázónak továbbá meg kell felelnie a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Humánpolitikai 
Szabályzatában (HPSZ) foglalt kinevezési feltételeknek, a GTK 
docensi követelményrendszerének, valamint az álláshelyre kiírt 
speciális követelményeknek 

         Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 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: 
         PhD fokozat Jogtudomány tudományágban 
         Habilitáció 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         részletes szakmai önéletrajz 
         a feltételek teljesítését igazoló oklevél és bizonyítvány - másolatok, 

a pályázati kiírásban előírt további követelmények igazolására 
vonatkozó okiratok. A pályázónak nem szükséges benyújtania a 
pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyeket a 
BME-hez már korábban benyújtott, ott fellelhető és érvényesnek 
tekinthetők. Kérjük, erre utaljon a pályázatában, ha erre tekintettel 
valamely okiratot nem nyújtana be 



         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 BME Humánpolitikai Szabályzata által meghatározott 
összeférhetetlenségi okok fenn nem állásáról, illetve 
megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15. 

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

Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével 
(1117 Budapest XI., Magyar Tudósok körútja 2. Q épület A szárny 
II. emelet 204. szoba ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2020/298 , valamint a 
munkakör megnevezését: egyetemi docens (2020/298). 

és 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@bme.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a BME 
Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik, a GTK az 
irányadó dékáni utasítás szerinti összetételben eseti bíráló bizottságot állít 
fel. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 27. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázattal kapcsolatos egyetemi szabályok a BME és a GTK honlapjain 
megtekinthetők. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található 
azonosítószámot szíveskedjenek feltüntetni. A pályázatot egy eredeti és egy 



másolati példányban postai úton és elektronikus formában (egy pdf. 
formátumban) szükséges benyújtani. 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. 
  

  

 


