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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 
Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék 

 

doktoráns vagy posztdoktor (2023/034) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. H épület 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

A BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékén folyó 
kvantumkémiai/molekulafizikai módszerek fejlesztését és alkalmazását 
célzó ERC projekthez várjuk kutatócsoportunkba doktoráns és posztdoktori 
kollégák jelentkezését. Illetve kérjük a kedves Kollégák segítséget az 
álláslehetőségek továbbításában esetleges érdeklők számára.  

Célok: Meglevő elektronszerkezet számító, pl. coupled cluster (CC), 
perturbációszámítás (PT) és sűrűségfunkcionál (DFT) alapú módszereink 
kiemelkedő hatékonyságának és pontosságának jelentős növelése, az 
atomisztikus szimulációkhoz fontos funkcióik bővítése és ezek gyakorlati 
alkalmazása. Az MRCC programcsomagban nyílt forrással elérhető 
programjaink jelenleg is kivételesen megbízható lehetőségeket biztosítanak 
kiterjedt és összetett molekulák modellezésére, amit többek közt a 



hagyományos módszerek számára nehezen kezelhető, bonyolult 
molekuláris kölcsönhatások és katalitikus reakciók vizsgálatára használunk.  

A projektek további részletei: www.fkt.bme.hu/~theoreticalchem  

Lehetőség:  

 az atomi szimulációk élmezőnyéhez tartozó fejlesztések és 
alkalmazott projektek  

 együttműködés tapasztalt, 10+ fős fejlesztői csapattal és kiváló 
nemzetközi kutatócsoportokkal  

 kimagasló fizetés és mentorálás a kutatói életszakaszhoz illeszkedően  

 legalább 1 éves állás, ami az ERC projekt keretében akár 5 évig 
hosszabbítható, rugalmas munkaidő 

Illetmény és juttatások: 

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

 Egyetem 

 Kutatási tapasztalat numerikus modellezésben elektronszerkezet 
számítás vagy rokon területen 

 Ideális esetben módszer fejlesztési/tudományos programozói 
tapasztalat CC/PT/DFT vagy rokon módszerekkel ÉS/VAGY 
kimagasló modellezési jártasság (bio)kémiai és anyagtudományi 
területen 

 A kutatói életszakasznak megfelelően jelentős publikációs 
teljesítmény és angol tudás 

 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 részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Tudományos önéletrajzzal 

 Publikációs lista 

 Motivációs levél kitérve a vonatkozó eddigi kutatói tapasztalatokra 

 Projektekhez kapcsolódó érdeklődési kör és gyakorlati tudás 

http://www.fkt.bme.hu/~theoreticalchem


A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 24. 

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: 2023. március 28. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A jelentkezéseket a fenti e-mail cím mellett Nagy Péter 
nagy.peter@vbk.bme.hu címére várjuk. Esetleges kérdésekkel szintén őt 
kereshetik. 

A jelentkezés első körének határideje 2023. 02. 28., amely nyitva marad a 
helyek betöltéséig. A jelentkezéshez további részletek és aktualitások: 
HYPERLINK "http://www.fkt.bme.hu/~theoreticalchem/index.php/open- 

Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot 
kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés 
található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell 
irányadónak tekinteni. 
  

  

 


