
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar  

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások 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: 

A pályázó feladata a Tanszék kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása, 

valamint a médiaátviteli technológiák és 3D videó rendszerek kutatási tevékenység 

megerősítése és új irányokban (pl. járművek közötti médiakommunikáció) történő 

továbbfejlesztése. Oktatási területen a Tanszék kapcsolódó BSc és MSc szakirány-tárgyaiban 

meghatározó szerep betöltése. A Hálózati multimédia rendszerek és szolgáltatások (MSc) és 

Multimédia technológiák és rendszerek (BSc) tárgyak oktatása, megújítása, oktatási 

segédanyagokkal való megtámogatása.  

Illetmény és juttatások: 

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

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

törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 

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 szabályozásai rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem,  

         A meghirdetendő docensi állásra jelentkezőtől a médiakommunikáció 

szakterületen mutatott jártasságot, és kiemelkedő ismereteket várunk el. 

Pályázhatnak okleveles villamosmérnöki végzettséggel, PhD fokozattal, hosszabb 

idejű egyetemi oktatási és/vagy kutatási gyakorlattal, rangos tudományos 

elismertséggel, továbbá folyamatos publikációs tevékenységgel rendelkezők. 

Követelmény az angol nyelv előadói szintű ismerete, más európai nyelvek 

ismerete természetesen előnyt jelent.  

         Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki  

         MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik  

         oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a 

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

tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,  

         idegen nyelven is képes előadás tartására  

         megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is  

         rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat  

         széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti 

elismertséggel rendelkezik  

         A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális 

követelményeknek.  

         Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a 

korábbi kinevezés módosul.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a 

kinevezéshez előírt feltételeket.  

         A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó  

         munkahelyének megnevezését, beosztását  

         tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását  

         szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak 

eredményeit  

         jelentősebb tanulmányútjait  

         oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit  

         A pályázathoz mellékelni kell:  

         részletes szakmai önéletrajzot  

         a tudományos munkák publikációs jegyzékét  

         az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, 

idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban 

előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát  

         a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások 

közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok 

fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek  



         az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén 

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  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 14.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, a +36 1 463-

1503 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

         Személyesen: Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala , Budapest, 

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q épület B szárny mfsz. 17..  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 21.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban szükséges benyújtani. Amennyiben a 

pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati 

kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


