
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 
Gépjárműtechnológia Tanszék 

 

járműipari fejlesztést támogató mérnök (2021/102) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Stoczek utca 6.J épület. 

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

Korszerű, autonóm jármű rendszerek fejlesztési folyamatainak támogatása, 
annak érdekében, hogy a. a fejlesztett rendszerek megfeleljenek az 
ISO26262 és a PAS21448 szabványoknak, b. a fejlesztési folyamatok és 
tesztek megfelelően legyenek dokumentálva, összhangban az IS26262 és a 
PAS21448 szabványokkal. A fejlesztési folyamatok minőségi és biztonsági 
szempontok alapján történő értékelése és analízise (FTA, FMEDA). 
Rendszerbiztonsági koncepció kidolgozása (Safety Concept), részvétel a 
fejlesztési folyamatokban, elsősorban a biztonsági és minőségi szempontok 



megjelenítése céljából. Közreműködés a biztonságkritikus rendszerek 
architektúrájának kialakításában. Együttműködés a fejlesztett rendszerek 
tesztelésére alkalmas korszerű eljárások kidolgozásában, illetve azok 
megvalósításában, járműipari tesztek támogatása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 
Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzat 
vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső 
szabályozásai, rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség, 
         MSc, vagy BSc szintű villamosmérnöki, mérnökinformatikus, 

járműmérnöki, vagy közlekedésmérnöki végzettség 
         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 tevékenységtől eltiltás hatálya alatt 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Az ISO26262 ismerete 
         A PAS21448 „SOTIF” szabvány koncepciójának ismerete 
         A HARA, FMEA, gyökér-ok keresési módszerek ismerete 
         Járműipari funkcionális biztonsághoz kapcsolódó projektek 

megvalósítása területén szerzett tapasztalat 
         Tapasztalat az ISO26262 alkalmazása területén 
         A PAS21448 „SOTIF” szabvány koncepciójának ismerete 
         Gyakorlati tapasztalat a HARA, FMEA, gyökér-ok keresési 

módszerek területén 
         Járműipari funkcionális biztonsághoz kapcsolódó projektek 

megvalósítása területén szerzett tapasztalat 
         Autóiparban szerzett tapasztalat 
         Mikrokontrollerek és beágyazott rendszerek (SW/HW) ismerete 
         PhD végzettség 

Elvárt kompetenciák: 

         Önálló, gyors és precíz munkavégzés, 
         Együttműködő, nyitott, pozitív személyiség, 



         Proaktív, önálló kezdeményező hozzáállás , 
         Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, 
         Kitartás, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó és analitikus 

képesség , 
         Nagyfokú rugalmasság , 
         Felelősségtudat , 
         Határozottság, 
         Csapatban való munkavégzés, 
         Angol nyelvtudás, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz 
         Motivációs levél 
         Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

pályázattal összefüggő kezeléséhez 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 23. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@bme.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az illetmény munkáltatói 
döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. A 
pályázatot kérjük továbbítani a titkarsag@gjt.bme.hu e-mail címre is. 
Jelentkezéskor a munkakört és az azonosítószámot szíveskedjen feltüntetni. 



Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az 
Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni. A határozott idejű jogviszony, kölcsönös szándék esetén 
meghosszabbítható. 
  

  

 

 


