
 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
 

 

Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Varga István dékán 

Szervezeti egység: BME KJK 

 

  

 

 

E  L  Ő  T  E  R  J  E  S  Z  T  É  S  
 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsának 

2022. október 6-i ülésére 

 

 

 

Az előterjesztés címe 
Javaslat új egyetemi tanári munkakör létesítésére a Gépjárműtechnológia Tanszéken 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*:  

Gazdasági Bizottság 

Oktatási Bizottság 

Tudományos Bizottság 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 26. 

 

 

 

* a megfelelő aláhúzandó



I. 

AZ ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

 

A Gépjárműtecnológia Tanszék a Kar alap- és mesterszakjain, valamint a doktori programjában oktat 

különböző tantárgyakat. A tanszék bővíteni szeretné az egyetemi tanári fokozattal rendelkező Kollégák számát, 

hogy hosszútávon biztosítva legyen a tanszék működése. 

 

A BME Humánpolitikai Szabályzata alapján Egyetemi tanári munkakörbe nevezhető ki, aki 

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal1, MTA doktora címmel vagy 

azzal egyenértékű tudományos vagy alkotó teljesítménnyel, valamint habilitációval rendelkezik, 

b) az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki 

kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki2, 

c) oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, 

kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt 

vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére3, 

d) iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői 

tapasztalattal és irányítási készséggel bír, 

e) idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására4, 

f) megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is5, 

g) rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat, 

h) széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel 

rendelkezik. 

 

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: MAB) az egyetemi tanári pályázatok 

értékelését egységes minőségi keretrendszerben végzi. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Nftv.) 28. § (5) bekezdése rögzíti az egyetemi tanári kinevezéshez teljesítendő feltételeket. Az 

intézmények (felsőoktatási intézmények, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Művészeti Akadémia, 

Magyar Olimpiai Bizottság) felkérésére, a Nftv. 69. § (1) és (4) bekezdésben foglaltak alapján a  MAB a 

jogszabályban foglaltakra figyelemmel, azokhoz a megfelelés minőségi kritériumait rendelve, értékeli az 

egyetemi tanári címre pályázók oktatói, tudományos, illetve művészeti, sporttudományi eredményeit [Nftv. 64. § 

(7)]. Az értékelés folyamatában a MAB olyan önállóan kialakított, általános és szakterületi sajátosságokat 

figyelembe vevő kritériumokat alkalmaz, amely megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és jól értelmezhetővé 

teszi a megfelelést.  

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

A javaslat célja, hogy egy új egyetemi tanári munkakört létesítsünk, amely hosszú távon biztosítja a tanszék 

működést. 

 

A BME Humánpolitikai Szabályzata alapján az egyetemi tanárok folyamatos alkalmazásának követelményei: 

a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy művészeti terület átfogó ismerete és alkotó 

művelése, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló 

összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges 

felkészültség, 

b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az 

ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása), 

c) az oktató és a tudományos munka szervezése, 

d) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, részvétel 

doktori és habilitációs eljárásokban, 

 rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, 

idegen nyelven is, 

 
 

 

 

 

 



f) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, 

tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, 

kutatási/szakmai megbízások szerzése, 

g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos 

közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai képviselete, 

h) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a kari, 

egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában. 

 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

- 

 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

A Tanszék oktatási-kutatási feladatainak magas szintű ellátása hosszabb távon is biztosítottá válik. 

 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

A személyi állomány fejlesztésének forrásának biztosításáról a Tanszék gondoskodik. 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

 

 

 

 

II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy támogatja egy új egyetemi tanári munkakör létesítését a 

Gépjárműtechnológia Tanszéken. 

 

Felelős/ök: Dr. Varga István dékán 

 

Határidő/részhatáridő: a Kari Tanács határozata alapján a pályázat meghirdethető. 

    Szenátus: 2023. január 30. 

 

Hatálybalépés ideje: Az egyetemi tanári kinevezések várható átadása 2023. szeptember-  

         december 

 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

 

Budapest, 2022. 09. 26.  

 Dr. Varga István  

         dékán 

 

   
 

 

 
 


