
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság  

EU-s és Hazai Pályázatok Pénzügyi Elszámolása Osztály 

 

Pályázati referens (ügyvivő szakértő)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.  

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

pályázati kérelmek fogadása, a kapcsolódó költségterv ellenőrzése és nyilvántartásba vétele; 

kapcsolattartás az egyetemi szervezeti egységekkel, külső szervekkel, melynek keretében a 

pályázatok megírásában és a projektek eredményes lebonyolításában való aktív 

segítségnyújtás az egyetemi szervezeti egységeknek; adatszolgáltatás a pályázatok 

megírásához és a projektek menedzseléséhez, továbbá a pályázatok formai ellenőrzéséhez, 

tájékoztatás az aláíratás rendjéről; pályázatfigyelés, a megszerzett információk szervezeti 

egységek részére történő rendelkezésre bocsátása; hírlevélbe/honlapra pályázati szempontból 

releváns hírek, cikkek rendszeres készítése és feltöltése; fentiek adminisztrálása, 

dokumentálása, pályázatok adatbázisba vitele; pályázati információs napokon való részvétel, 

támogató szervek honlapjainak részletes megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése; a 

támogatási szerződések és módosításainak ellenőrzése, különös tekintettel a változások 

pénzügyi vonatkozásaira; adatszolgáltatás az osztály területéhez tartozó 

pályázatokkal/projektekkel kapcsolatosan, a pályázatok pénzügyi elszámolásának ellenőrzése; 



a projektek költségvetésének nyomon követése; a pályázati elszámolások analitikus 

nyilvántartásának vezetése  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései 

az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, vagy egyetemi gazdasági területen szerzett végzettség,  

         projekt/pályázat menedzsment területén szerzett legalább 1 év szakmai 

tapasztalat  

         pénzügyi-számviteli képesítés, EU-s képesítés  

         MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete  

         angol nyelvből legalább középfokú "C" típusú nyelvvizsga  

         cselekvőképesség, büntetlen előélet  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         a 2014-2020-as időszak hazai operatív programjához kötődő pályázatok 

lebonyolításával kapcsolatos tapasztalat  

         H2020 pályázatok, közvetlen brüsszeli források elszámolásában szerzett 

tapasztalat  

         felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Bizonyítványok másolata  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 2.  

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 pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


