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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 
Irányítástechnika és Informatika Tanszék 

 

tanszékvezető (2022/114) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, minimum 3, legfeljebb 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 

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

• A Tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, 
szervezése, korszerűsítése;  

• A tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének 
elősegítése;  

• Részvétel a tanszék oktató és kutató munkájában;  

• A tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint 
fejlesztési stratégiák kidolgozása. 



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, MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség 
szakterületén szerzett MTA doktora, vagy PhD fokozat 

• Legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlat 

• Nemzetközi szakmai szervezetekben való aktív közreműködéssel 
is alátámasztott nemzetközi elismertség 

• A vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, 
szervezéséhez szükséges ismeretek, tapasztalatok és 
képességek megléte 

• A munkatársak munkájának irányításához, eredményeik 
értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és 
kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás kineveléséhez 
szükséges tulajdonságok és készségek megléte 

• Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó 
határozatlan idejű, teljes munkaidős tanszékvezetői munkakörre 
szóló kinevezésére a KSZK honlapján közzétett pályázati 
felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, 
hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony 
fennállása 

• 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 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes szakmai és vezetői önéletrajz, mely tartalmazza a 
pályázó munkahelyének, beosztásának, munkaköri 
besorolásának megnevezését is 

• Annak ismertetése, hogy a megbízást miért akarja elnyerni 
(motivációja), és mivel igazolja rátermettségét 

• A vezetői feladatokkal kapcsolatos tervek és azok 
megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése 

• Az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos 
fokozatot, idegennyelv-tudást, fontosabb publikációinak és 



tudományos munkáinak jegyzékét, egyéb ismereteket tanúsító 
okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további 
követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített 
másolata 

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

• Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata 

• 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 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 benyújtania a pályázathoz előírt 
iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már 
korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek 
tekinthetőek 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 26. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, 
a 06-1-463-1503-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével 
(1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület B szárny 
mfsz. 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 2022/114 , valamint a beosztás 
megnevezését: tanszékvezető (2022/114). 

és 

• 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: 2022. május 31. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatokat elektronikusan és 1 eredeti, 1 másolati példányban 
szükséges benyújtani a fentebb megadott címekre. Jelentkezéskor a 
beosztás megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az 
Egyetem honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni 
  

  

 


