
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  
Humán Erőforrás Igazgatóság 

 

Munkaügyi ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K  

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

Közalkalmazotti jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, személyügyi dokumentációk nyilvántartása, hóközi 
kifizetések és béren kívüli juttatások számfejtése, távollétek rögzítése, a 
munkaügyi dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzése, kapcsolattartás a 
kari ügyintézőkkel illetve a Magyar Államkincstárral, oktatói adatok rögzítése 
a NEPTUN rendszerben, munkáltatói igazolások kiállítása.  

 

 



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: 

         Középiskola/gimnázium, emelt szintű szakképesítés, 
bérügyintézői, bér –és társadalombiztosítási szakelőadó vagy 
munkaügyi előadó OKJ- végzettség,  

         Felhasználói szintű informatikai ismeretek (irodai alkalmazások)  
         Hasonló területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 

hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi 
bizonyítvány benyújtása szükséges  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felsőoktatási intézményben vagy központi költségvetési szervnél 

szerzett szakirányú tapasztalat  
         KIRA, Nexon, Neptun bér programok ismerete  
         Kjt. és Nftv. ismerete  

Elvárt kompetenciák:  

         Megbízható, gyors, precíz munkavégzés,  
         Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,  
         Kitartás, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz  
         Motivációs levél  
         Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata  
         Nyilatkozatot 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: 2019. január 18.  

 



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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.  

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.  
 


