
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Pénzügyek 

Tanszék 

 

egyetemi tanár  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q ép. QA 324  

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

Részvétel a Pénzügy tanszék megújuló kutatási és oktatási profiljának kialakításában, 

elsősorban az infokommunikációs technológiák szervezeti hatásainak, az 

információgazdáságnak és az információmenedzsmentnek a területén a Gazdaság és 

Társadalomtudományi Karon illetve szorosan kapcsolódva a mérnök karok fejlesztéseiben és 

képzéseiben. Aktívan be kell kapcsolódni a GTK doktori iskolájának munkájába, és a 

hallgatói tehetséggondozásba a képzés mindegyik szintjén (szakdolgozat konzultációk, TDK, 

demonstrátori vezetés stb.) A pályázótól elvárt angol nyelvű kurzusok meghirdetése is az 

idegen nyelvű programokban külföldi és magyar hallgatók számára is. A pályázó kiemelt 

feladata a BME GTK hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének magas szintű fejlesztése, a 

mérnök karokkal való közös szakmai munka fejlesztése, szakterületének magas színvonalú 

beágyazása ez egyetem, a magyar és a nemzetközi közéletbe.  

Illetmény és juttatások: 



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

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e 

törvények végrehajtásáról rendelkező 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő 

rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és 

Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső 

rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem, PhD fokozat és habilitáció ,  

         Legalább tíz éves oktatási tapasztalat a gazdálkodástudomány tárgykörébe 

tartozó tantárgyak területén magyar és angol nyelven.  

         Legalább tíz éves kutatási tapasztalat gazdálkodástudomány területén, kiemelten 

a nemzetközi kapcsolatokat, és projektek vonatkozásában.  

         Elvárás a sikeres, önálló doktori témavezetői tapasztalat és tevékenység, illetve 

megfelelés a MAB által előírt doktori törzskari követelményeknek.  

         A pályázótól elvárt kapcsolatok kiépítése és fenntartása a szakterületen 

tevékenykedő hazai és külföldi kutatókkal, projektvezetési tapasztalat, valamint 

eredményes pályázati tevékenység is.  

         A pályázó hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti az egyetemi tanári 

kinevezéshez a BME Humánpolitikai Szabályzatában előírt feltételeket.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         MTA doktori cím vagy beadott és a habitusvizsgálatban sikeresen szereplő MTA 

Doktori pályázat.  

         Egyetemi tanári kinevezés az MTA IX. osztályában művelt, de kiemelten a 

gazdálkodás és szervezéstudományok területén.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:  

         munkahelyének megnevezését, beosztását  

         tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását  

         szakmai, illetőleg oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit 

jelentősebb tanulmányútjait  

         oktató-nevelő és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit  

         A pályázathoz mellékelni kell:  

         részletes szakmai önéletrajz (a pálya legfontosabb állomásainak és 

eredményeinek összefoglalása)  

         a tudományos munkák publikációs jegyzékét, eddigi felsőoktatási oktatási 

tevékenysége ennek eredményeire és elismerésére vonatkozó adatok  

         szakmai közéleti tevékenysége (itthon és külföldön)  

         azon tudományág(ak)megnevezése, amelyben a pályázó eddigi tudományos 

munkásságát kifejtette  

         egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány, doktori fokozat, tudományos cím 

(Ph.D., DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és 

honosított tudományos fokozat) okmánya, (okirat másolat)  

         érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt  

         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  

         pályázó nyilatkozata arról, hogy a szűkített példány megegyezik az elektronikus 

változattal  

         Az egyetemi tanári pályázatot a MAB honlapján található útmutató alapján kell 

elkészíteni, mely a- www.mab.hu - a ,,Beadványok/egyetemi tanári pályázat" cím 

alatt érhető el.  

         Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB új szabályzatának megfelelően a 

pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani, valamint, hogy a pályázati 

anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni.  

         A Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, 

valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi 

dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba 

(https://portal.vik.bme.hu/et_palyazat), belépni Címtáras azonosítóval lehet.  

         Feltöltendő: személyi adatok, szakmai önéletrajz, oktatási tevékenység, kiemelt 

publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 

évből), a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy 

művészeti alkotásokat ismertető leírások, a publikációs és hivatkozási lista URL 

címe, a személyes honlap URL címe.  

         A pályázó tegye hozzáférhetővé a tudományos publikációira vonatkozó adatokat 

a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Személyesen: Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 

2. Q ép. mfsz. 5-20 .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatot elektronikusan a gtk-dekani@gtdh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre 

kell benyújtani 2 eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat), 1másolati és 1 „szűkített" 

másolati példányban, kétoldalas nyomtatásban. A „szűkített" anyagot elektronikus változatban 

(CD-n) is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem 

honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


