
 
BUDAPE STI  MŰ SZA KI  ÉS  GAZDA SÁ GTUD OMÁ NYI  EGYE TEM  

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 Tanszékére 

 

tudományos főmunkatárs (2023/045) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1111 Budapest, Budafoki út 8. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

A tudományos főmunkatárs kinevezésének általános feltételeire a Nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV tv. (továbbiakban: Nftv) és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított 1992. évi XXXIII. 
tv. (továbbiakban: Kjt.), valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje 
és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem 
mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.  

A kinevezendő tudományos főmunkatárs kiemelt feladatai:  

 kutatási tevékenység végzése az elméleti kémia területén, a Tanszék 
kutatási pályázatainak megvalósítása, publikációk elkészítése, az 
eredmények bemutatása nemzetközi konferenciákon, hazai és 
nemzetközi kutatási pályázatok benyújtása  



 a vegyész- és biomérnök képzés fizikai kémia tárgykörébe tartozó 
alap- és szakirányos tárgyak magyar és angol nyelvű oktatásában való 
részvétel, hallgatók szakdolgozati- és diplomamunkájának 
koordinálása és irányítása.  

 PhD hallgatók munkájának irányítása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a 
valamint az e törvény végrehajtásáról rendelkező 395/2015. (XII.12.) Korm. 
rendelet, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési 
Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az 
Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

A tudományos főmunkatárs kinevezésének feltételei: 

 

a) legalább 6 évi eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlat 

b) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, legalább három éve 

doktori (PhD vagy DLA) vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat 

c) alkalmasság a hallgatók és a tudományos utánpótlás 

kutatómunkájának vezetésére 

d) önálló kutatási gyakorlat alapján széles körű hazai és nemzetközi 

kapcsolatrendszer 

e) rendszeres szakmai közéleti tevékenység folytatása 

f) megfelelő publikációs tevékenység végzése, idegen nyelven is 

g) képesség idegen nyelvű előadás tartására 

 

A tudományos főmunkatárs folyamatos alkalmazásának követelményei: 

 

a) tudományszakának átfogó ismerete, alkotó művelése, fejlesztése 

b) meghatározó módon való részvétel a kutatóhely, a kar, az Egyetem 

tudományos feladatainak kidolgozásában, a végrehajtás irányításában 

és ellenőrzésében, a kutatócsoport munkájának összefogása, 

irányítása 

c) az elért kutatási eredmények kiemelkedő színvonalú közzététele 

idegen nyelven is 



d) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének 

gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának 

irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, 

kutatási/szakmai megbízások szerzése 

e) önálló kutatások végzése, önálló projektvezetés 

f) idegen nyelvek olyan magas szintű ismerete, hogy azok birtokában 

szakmai vitában részt vehessen, szakterületéről előadást tarthasson 

g) a hazai és nemzetközi tudományos közéletben való részvétel 

h) közvetve vagy közvetlenül az egyetemi oktató-nevelő munka 

kezdeményező módon történő segítése, részvétel a doktorképzésben, 

doktori és habilitált tudományos főmunkatársak esetében a habilitációs 

eljárásokban 

i) oktatási, gyakorlatvezetési tevékenység 

Elvárt kompetenciák: 

 A fizikai és elméleti kémia magas szintű ismerete, 

 Programozási ismeretek, 

 Sikeres hazai és nemzetközi kutatási pályázati tevékenység, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz 

 Az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos 
fokozatot, idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket tanúsító 
okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további 
követelmények, kompetenciák igazolására vonatkozó okiratok 
hitelesített másolata, illetve utalás arra, hogy a pályázónak nem 
szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások 
közül azokat, amelyeket az Egyetemhez már korábban benyújtott, 
fellelhetők és érvényesnek tekinthetők 

 Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása 
szempontjából fontosnak tart 

 Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó 
esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány 

 Nyilatkozat 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 



 Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, 
személyes adatait - az egyetemi intranet útján - az Egyetem 
polgárai közül a tanszék munkatársai harmadik személyként 
megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 24. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 
humaneroforras@bme.hu E-mail címen keresztül 

és 

 Személyesen: BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni 
Hivatal, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület 
I. emelet 22. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló által megbízott 
Szakértő Bizottság bírálja és értékeli. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 28. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A fenti benyújtási helyeken túl kérnénk a pályázati anyag elküldését Szabó 
Gabriella részére is a szabo.gabriella@vbk.bme.hu e-mail címre. 
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. 
  

  

 


