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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 

 

tanszékvezető helyettes (2022/015) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-re szól. 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A vezető-helyettesi megbízással járó általános feladatok: A Tanszék oktató-
kutató és tudományos munkájának irányításában, szervezésében, 
korszerűsítésében való aktív részvétel; a tanszék oktatói, kutatói és 
doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel a tanszék 
oktató és kutató munkájában; a tanszék oktatási és kutatási területének 
korszerűsítése, valamint részvétel a fejlesztési stratégiák kidolgozásában.  

 



A vezető-helyettesi megbízással járó specifikus feladatok:  

Részvétel a tanszék gazdasági tevékenységének koordinálásában, a 
tanszék gazdálkodással összefüggő stratégiájának kidolgozásában. 

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, szakterületén szerzett MTA doktora vagy PhD fokozat., 

• Legalább 5 éves felsőoktatási oktatói gyakorlat. 

• A szakmai közéletben való aktív közreműködéssel is 
alátámasztott elismertség. 

• A szervezési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, 
szervezéséhez szükséges ismeretek, tapasztalatok és 
képességek megléte, a munkatársak munkájának irányításához, 
eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és 
kibontakoztatásához szükséges tulajdonságok és készségek 
birtoklása. 

• Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 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 
tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt. 

• Az 599/2021. (X.28.) sz. Korm. rendelet 2/A. §-a alapján 2021. 
december 15-ét követően a BME-nél nem létesíthető új 
közalkalmazotti jogviszony olyan személlyel, aki a védőoltást 
(kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel. Ez alól 
csak az mentesül, aki részére egészségügyi okból ellenjavalt a 
védőoltás felvétele. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázó 
munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri 
besorolását. 

• Motivációs levél, amelyben a pályázó ismerteti a feladatokkal 
kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó 
elképzeléseit, továbbá azt, hogy a megbízást miért kívánja 
elnyerni 



• Minden olyan okiratot, melyet pályázata elbírálásának 
szempontjából fontosnak tart 

• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes 
adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez 

• Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői 
megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a 
megbízás kiadása előtt – eleget tesz 

• Nyilatkozatot összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve 
megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén 

• A pályázónak nem szükséges benyújtani a pályázathoz előírt 
iratok, igazolások közül azokat, amelyeket a BME-hez korábban 
benyújtott, ott fellelehetőek és érvényesnek tekinthetők. Kérjük, 
erre utaljon a pályázatában, ha erre tekintettel valamely okiratot 
nem nyújtana be. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 10. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1117 
Budapest, Magyar tudósok körútja 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2022/015 , 
valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető helyettes 
(2022/015). 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai 
Szabályzatban foglalt rend szerint történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 17. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 



A pályázatokat a fenti e-mail címre, továbbá a megadott címre kell postai 
úton benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső 
szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők. Jelentkezéskor a 
munkakört és az azonosítószámot szíveskedjen feltüntetni. Amennyiben a 
pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján 
közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. 
  

  

 


