
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

Üzleti Tudományok Intézet, Pénzügyek Tanszék 

 

egyetemi docens  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.  

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

Részvétel a Tanszékhez tartozó számvitel és controlling tantárgyak oktatásában, 

fejlesztésében. Ezek elsősorban a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nyújtotta 

képzésekben, valamint a mérnöki karok képzéseiben. További oktatási feladat a 

Projektfeladatok, Szakdolgozatok, Diplomamunkák és TDK-dolgozatok témavezetése. 

Kutatási területen központi feladata a számvitel és controlling témakörben folyó kutatási 

munkákban való aktív részvétel és annak irányítása. Kutatási feladatait a Doktori Iskola 

keretében végezze, PhD témakiírásai is a Doktori Iskola programjaihoz kapcsolódjanak. 

Elvárt, hogy idegen nyelven is magas szintű szakmai ismeretekkel rendelkezzen.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         



Pályázati feltételek: 

         Egyetem,  

         A pályázó rendelkezzék közgazdaságtudományi egyetemi végzettséggel és 

számvitel tudományterületén tudományos fokozattal, felsőoktatásban szerzett 

oktatói gyakorlattal, idegen nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsgával, 

jelentős hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, publikációs tevékenységgel.  

         Az egyetemi docensi kinevezés általános feltételeit a Nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény 28. § (3) bekezdése tartalmazza.  

         Ennek értelmében az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás 

feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, és alkalmas legyen a 

hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, 

tudományos munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven előadást 

tartson, továbbá rendelkezzék megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai 

tapasztalattal.  

         Továbbá: megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is; 

rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat; széleskörű hazai és nemzetközi 

kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.  

         A pályázónak továbbá meg kell felelniük a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Humánpolitikai Szabályzatában (HPSZ) 

foglalt kinevezési feltételeknek, az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek, 

illetve a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) Tudományos 

Előmeneteli Kézikönyvben szabályozott kari minimum követelményeknek is.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         habilitáció  

         közgazdász tanári végzettség  

         gazdasági területen szerzett vezetői (gyakorlati) tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázatot a GTK Tudományos Előmeneteli Kézikönyvben (TEK) található 

(letölthető: http://www.gtk.bme.hu/munkatarsaknak/tudomanyos-elomeneteli-

kezikonyv) „3 Függelék: Adatlap az egyetemi docensi pályázat elkészítéséhez” c. 

mintalapot kitöltve kell benyújtani.  

         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 fellelhetőek 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.  

         Nyilatkozatot 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 a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 18.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Briglovics Bernadett előadó nyújt, a 

+36 1 463-2129 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Briglovics Bernadett előadó részére a ujj@gtdh.bme.hu E-mail 

címen keresztül  

         Személyesen: Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Dékáni Hivatal , 

Budapest, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q épület A szárny mfsz. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a BME Humánpolitikai 

Szabályzatban foglalt rend szerint történik.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázattal kapcsolatos egyetemi szabályok a BME és a GTK honlapjain megtekinthetők. A 

pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban, postai úton vagy személyesen és 

elektronikus formában szükséges benyújtani. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében 

eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 

tekinteni.  
 


