
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár  
 

főigazgató-helyettes (magasabb vezető) 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 

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

Részvétel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos 
Műszaki Információs Központ és Könyvtár (továbbiakban: BME OMIKK) 
könyvtárszakmai és azokat támogató feladatainak stratégiai tervezésében és 
megvalósításában, szoros együttműködésben a főigazgatóval, a szakmai, 
igazgatási és gazdálkodási vezetőkkel. Kapcsolattartás az Egyetem 



szervezeti egységeivel, a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, 
szerződéses partnerekkel. A hazai és nemzetközi könyvtári, e-forrás és 
tudományos publikációs trendek, tudománytámogatási lehetőségek és 
technológiai változások folyamatos nyomon követése, a BME és BME 
OMIKK számára releváns alkalmazások adaptálásának megtervezése, a 
megvalósítás során a szervezeti egységek munkájának összehangolása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti 
Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzatának 
rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, 
rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, mesterfokozatú végzettség, 
         Szakirányú szakképzettség (150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. 

melléklet szerinti Könyvtári szakmai munkaköröknél felsoroltak) 
         Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása 

történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú 
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai 
gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával 

         A BME OMIKK alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 
legalább öt éves szakmai gyakorlat 

         Professzionális informatikai felhasználói ismeretek 
         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: 
         Vezetői tapasztalat 
         Végzettségének és szakképzettségének vagy a BME OMIKK 

alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy 
szakirányú tudományos tevékenység 

Elvárt kompetenciák: 

         Precíz, felelősségteljes munkavégzés, 
         Jó kommunikációs készség, 
         Az új iránti fogékonyság, 



         Szolgáltatás-orientált szemlélet, 
         Tervezés-alapú szemlélet, rendszerszemlélet, 
         Együttműködési képesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz 
         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

másolata 
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 10. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.omikk.bme.hu 
honlapon szerezhet. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés 
található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni. 
  

  

 


