
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar  
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék 

 

gazdasági ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.  

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

Különféle szerződések – megbízási, hallgatói, doktoranduszi – előkészítése, 
elszámolása, ellenőrzése. Kifizetések, utalások intézése, pénzügyi 
folyamatok dokumentálása, Oracle Business alapú rendszerben végzett 
adatkezelés, -rögzítés, -feldolgozás. Eszköznyilvántartás, eszközbeszerzés 
és leltározás lefolytatása. Ügyintézés a tanszéki feladatokhoz illeszkedően 
különböző mennyiségben és mértékben, így részvétel a tanszék oktatással 
összefüggő adminisztrációs munkájában, vizsgaeredmények Neptun 
rendszerben történő rögzítésében is.  

Illetmény és juttatások: 



Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Egyetem 
Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzatának 
rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, 
rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Középiskola/gimnázium, középfokú pénzügyi, gazdasági 
végzettség,  

         Felhasználó szintű MS Office (Irodai alkalmazások) ismeret  
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  
         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: 
         Oracle Business rendszerismeret  
         Poszeidon, Neptun rendszer ismerete  
         Hazai pályázatok kezelésében szerzett tapasztalat  
         Szakirányú szakmai tapasztalat, illetve valamely számviteli-

könyvviteli szoftver használatának gyakorlati tapasztalata  
         Alapfokú angol nyelvvizsga  

Elvárt kompetenciák:  

         Rugalmas munkavégzés, önállóság, feladatok beosztására, 
priorizálására való képesség,  

         Felelősségteljes minőségi és hatékony munkavégzés,  
         Pontosság, precizitás,  
         Kiváló kommunikációs készség,  
         Ügyfélorientált magatartás,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  
         Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

pályázattal összefüggő kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. március 25. napjától tölthető be.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Katona Gyula 
nyújt, a +36-1-463-2587 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pozíció részmunkaidőben történő betöltésére is lehetőséget biztosítunk. 
Kérjük a pályázatokat Magyarné B. Ildikó részére is, a titkarsag@cs.bme.hu 
e-mail címre megküldeni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében 
eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét 
kell irányadónak tekinteni.  
  

  

 


