
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
 

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

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar  
Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék 

 

egyetemi tanár 

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
1111 Budapest, Stoczek u. 2. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Oktatás magyar és angol nyelven. Aktív részvétel az oktatásában és a tárgyak szervezésében, valamint 
a tananyag frissítésében, korszerűsítésében. Ez utóbbi magában foglalja az új kutatási eredmények 
oktatásban való megjelenítését is.  

A jelölt rendelkezzen megfelelő oktatási tapasztalattal az autonóm gépjárművek területén.  

Az oktató feladata továbbá az aktív részvétel a hallgatók mentorálásában, beleértve a szakdolgozatok, 
diplomatervek és TDK dolgozatok konzultációját és bírálatát, tovább a doktori képzésben résztvevők 
témavezetését.  

Az oktatónak a Tanszék kutatási témáiba is aktívan be kell kapcsolódnia, és publikációk készítésében 
rendszeresen részt kell vállalnia. Ehhez képesnek kell lennie a korszerű módszerek nyomon követésére 
és ezek alapján új kutatási eredmények publikálására. A kutatási eredményeknek alkalmazkodniuk kell 
a Tanszék elméleti és alkalmazott kutatási célkitűzéseihez. 

 



Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.  
 

Pályázati feltételek: 

• Egyetem, Msc, vagy azzal egyenértékű  

• PhD fokozat, habilitáció, MTA doktora tudományos cím 

• A BME Doktori és Habilitációs Szabályzat 7.§ (7) és (8) bekezdésében megfogalmazott feltétel: 
Az EHBDT véleményezi az egyetemi tanári pályázatokat a Szenátus részére 

• Az egyetemi tanári pályázatot véleményező eljárásban az EHBDT a jelölt tudományos 
munkásságát megfelelőnek tekinti, amennyiben a jelölt a pályázat benyújtásától számított 5 
éven belül MTA doktora címet szerzett a pályázat tudományágában.  

• A kutatási és az oktatási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez 
szükségesismeretek, tapasztalatok és képességek megléte, a munkatársak munkájának 
irányításához, az oktatói-kutatói utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságok és 
készségek megléte 

• Az angol nyelv tárgyalás szintű ismerete 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• hazai és nemzetközi pályázatírási és projektmenedzsment gyakorlat  

• közlekedésgazdasági, közlekedésstatisztikai kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos ipari 

projektvezetői gyakorlat, tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz  

• Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai  

• Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

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

• Összeférhetetlenségi nyilatkozat (BME Humánpolitikai Szabályzat 29.§)  

• Oktatási tevékenység ismertetése, ezen belül: oktatott tárgyak (hazai és/vagy külföldi 
felsőoktatási intézményekben); tantárgyfejlesztés, oktatásszervezés, vezetői tapasztalat; TDK, 
szakdolgozat/diplomamunka témavezetése; doktori témavezetés, fokozatot szerzett hallgatók 
(www.doktori.hu link megadásával); iskolateremtő hatás bemutatása kiemelkedő szakmai 
eredményeket elérő tanítványok megnevezésével; a felsőoktatási teljesítmény 
eredményeinek, elismertségének MAB szempontok szerinti bemutatása 

• Kutatási tevékenység bemutatása 

• A pályázati kiírásban megnevezett egyetemi tanári munkakörre vonatkozó tervek, 
megvalósításukra vonatkozó elképzelések ismertetése 

• Az MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista, összefoglaló táblázat és szakterületi táblázat 

• Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján –
https://www.mab.hu/eljarasok/ –cím alatt az egyetemi tanári pályázatok fülre kattintva 
elérhetők. A pályázatot feltétlenül az itt leírtak szerint kell összeállítani. Külön felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye 
hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a 
pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni. 



• Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar 
és angol nyelven is be kell nyújtani! A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy 
teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 11. 30. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Elektronikus úton a Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@mail.bme.hu e-mail 
címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A határidőre beérkezett pályázatok felbontása, a személyes meghallgatások a beérkezett pályázatok 
alapján kiválasztott jelentkezők esetén ezután történik. A végleges döntésről valamennyi jelentkezőt 
értesítjük.  

Az egyetemi tanári kinevezésre az Ftv. 28. § és 29. §-ában, továbbá a BME Humánpolitikai 
Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor 
(www.mab.hu). 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás 
szövegét kell irányadónak tekinteni.  


