
P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  

 

Munkáltató adatai  
Munkáltató megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar  

Munkáltatói jogkört gyakorló neve: Molnár Csaba DLA 

Munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre: dékán 
Munkáltató címe: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 23. 

 

Munkakörre vonatkozó adatok 

A munkavégzés helyéül szolgáló szervezeti egység: BME Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatala  
Munkavégzés helye: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület I. emelet 23. 

Vezetői megbízás megnevezése: nemzetközi kapcsolatok dékánhelyettese 

Foglalkoztatás jellege:  
 

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A megbízandó dékánhelyettes feladata: a dékán 

munkájának segítése a Kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében és ápolásában, valamint az 
Építészmérnöki Kar idegen nyelvű képzéseinek gondozása és az e képzésben részt vevő hallgatók 

oktatási ügyeinek koordinálása.  

 

A megbízás feltétele, követelmények: A pályázaton a Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott 
egyetemi tanárai és egyetemi docensei vehetnek részt. A pályázónak az idegen nyelvű oktatással 

kapcsolatos vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges 

ismeretekkel, tapasztalatokkal, képességekkel és készségekkel, valamint többéves felsőoktatási oktatói 
gyakorlattal kell rendelkeznie. 

 

A megbízásra és javadalmazásra az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és 

Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső 
szabályozásai az irányadóak.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri 
besorolását; annak ismertetését, hogy a megbízatást miért akarja elnyerni (motivációját). A pályázó 

ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó 

elképzeléseit. 

 

A pályázathoz mellékelni kell: 

 

- részletes szakmai önéletrajzot, (eddigi szakmai, vezetői, tudományos és oktató munkájának 
ismertetését, hazai és nemzetközi tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett 

tevékenységét), végzettségének, tudományos fokozatának, valamint idegen nyelv ismeretének 

megjelölését. 
- minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, 

- érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó 
jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, illetve hogy a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul, 

- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait – az egyetemi 
intranet útján – a Kar polgárai harmadik személyként megismerhetik, 

- nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok, illetve a pályázat elnyerése esetén a 

fennállás megszűntetéséről,  
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségének – a megbízás kiadása előtt – eleget tesz, 

- nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatot kiíró, vagy annak megbízottja(i) 

személyesen meghallgathatja/meghallgathatják. 



 

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt rend szerint történik.  
 

A megbízásra 2014. november 1-jei hatállyal kerül sor, amely - a pályázónak a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszonya mellett - határozott időre, 
három – öt évre szól.  

 

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma: 

Molnár Csaba DLA dékán (telefon: 463-35-21, e-mail: dekan@epitesz.bme.hu) 
 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 8. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 22. 

 

A pályázatot egy példányban az Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatalába (Budapest, XI. ker. 
Műegyetem rkp. 3. K. épület I. emelet 23.), továbbá elektronikus formában a  

dekanihivatal@epitesz.bme.hu email címre  kell benyújtani. A pályázattal kapcsolatos egyetemi 

szabályok a BME honlapján megtekinthetők.  

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: BME honlap, a BME Építészmérnöki Kar honlapja, a 

BME Építészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának hirdetőtáblája. 

 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett 

pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 Molnár Csaba DLA 

           dékán 
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