
 
 

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT 
 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszéke demonstrátori 

pályázatot hirdet nappali tagozatos hallgatók részére a 2019/20 tavaszi félévre. Olyan hallgatók 

jelentkezését várjuk, akik szívesen bekapcsolódnának a tanszék munkájába, így részt vállalnának oktatás- 

támogató tevékenységben, konferenciaszervezésben, kutatócsoport munkájának támogatásában. 
 

Feltételek A demonstrátori pályázat benyújtásának feltétele, hogy (i) a  pályázó  hallgató legalább 

60 teljesített kredittel rendelkezzen és görgetett súlyozott tanulmányi átlaga 3,5-nél 
jobb legyen, vagy (ii) a megbízást megelőző mindkét aktív félévet tekintve az 

ösztöndíj indexe 3,5-nél jobb legyen, vagy (iii) BSc/BA diplomával rendelkezzen. 
 

Pályázat 

benyújtása 

A pályázat benyújtásához kérjük a honlapról letölthető (1) jelentkezési lap kitöltését, 

illetve kérjük, a pályázathoz csatolják (2) szakmai önéletrajzukat1 és (3) motivációs 

levelüket2. A feltételek igazolásához kérjük, hogy a (4) Neptunból letölthető 

indexmásolat vonatkozó részét is csatolják. 

A pályázati anyagot egy példányban, duplaoldalas nyomtatásban kérjük a tanszéki 

titkárságon3 leadni. 
 

Határidő A pályázat benyújtásnak határideje 2020. február 14. 
 

Döntés a 

pályázatról 

A pályázatok a beadási határidőt követően elbírálásra kerülnek és a pályázó 

hallgatók a döntésről e-mailen kapnak értesítést. 

 

Megbízás A demonstrátori munka, a hallgatóval kötött szerződés 2020. március 1-jétől 2020. május 
31-ig él, mely idő alatt a feladatok ellátásáért havi (bruttó) 27.500 HUF díjazás illeti 

meg a hallgatót. 

 
A demonstrátori feladatkörbe tartozó tevékenységek az alábbiak: 

 

- zárthelyi dolgozatok előkészítése, zárthelyi felügyelet, a javítás támogatása, eredmények 

adminisztrálása; 

- tanszéki és a Fenntartható Erőforrás-gazdálkodási Kompetencia Központ rendezvényeinek, 

konferenciáinak szervezésében való közreműködés; 

- tanszéki kutatások adminisztratív és szakmai támogatása. 

 

A tanszék figyelmet fordít a demonstrátorok szakmai fejlődésére, támogatja diplomamunka, TDK 

munka írását a tanszéken, illetve esetleges PhD jelentkezések előkészítését is segíti. 
 

Budapest, 2020. január 13.  

Dr. Pálvölgyi Tamás 

tanszékvezető, egyetemi docens 
 

 
 

 

1 A szakmai önéletrajz tartalmazza a pályázó hallgató eddigi és folyamatban lévő tanulmányait, 

gyakorlati/munkahelyeit, nyelvtudását, szakmai munkásságát (pl. TDK, konferenciák, tanulmányok) 
2 A motivációs levélben kérjük, hangsúlyozzák, hogy milyen kutatási terület iránt érdeklődnek, meglátásuk alapján 
hogyan tudnának a tanszék munkásságába leginkább bekapcsolódni. 
3 A titkárság, Q épület A232, hétfő-csütörtök 800-1600 között, pénteken pedig 800-1200 között tart nyitva. 

 

   


