
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Gépészmérnöki Kar  
Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

 

igazgatási ügyintéző (2019/216)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 20 órás 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.  

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

A Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék BSc, MSc és 
PhD hallgatóival kapcsolatos ügyintézés magyar és angol nyelven. A 
Tanszék honlapjára felkerülő oktatási, tudományos és K+F+I információkkal 
kapcsolatos adatgyűjtés, adatbázis-kezelés és ügyintézés. A tanszékvezető 
és a tanszékvezető-helyettes munkájának, a tanszéki adminisztráció 
támogatása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) e 



törvény végrehajtásáról rendelkező 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet, 
továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény megfelelő 
rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és 
Humánpolitikai Szabályzatának rendelkezései, illetve az Egyetem 
mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Középiskola/gimnázium,  
         MS Office alkalmazások megbízható ismerete és alkalmazása  
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ 
(2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy 
tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Felsőfokú végzettség  
         Tanulmányi, adminisztrációs területen szerzett ügyintézői 

tapasztalatok  
         Felsőoktatásban, közintézményben vagy az államigazgatásban 

szerzett többéves ügyintézői tapasztalat  
         Angol és/vagy német nyelvtudás  

Elvárt kompetenciák:  

         Önálló munkavégzés,  
         Jó kommunikációs és szervezőkészség,  
         Nagy munkabíró képesség,  
         Célorientáltság,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz  
         A szakképzettséget, idegennyelv-tudást, egyéb ismereteket 

tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt 
további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített 
másolata, illetve utalás arra, hogy a pályázónak nem szükséges 
benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, 
amelyeket az Egyetemhez már korábban benyújtott, fellelhetők és 
érvényesnek tekinthetők  

         Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása 
szempontjából fontosnak tart  



         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, 
személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem 
szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, 
személyes adatait - az egyetemi intranet útján - az Egyetem 
polgárai közül a tanszék munkatársai harmadik személyként 
megismerhetik  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 16. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló által megbízott 
Szakértő Bizottság bírálja és értékeli. A pályázatban foglalt és 
maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a 
jelentkezést.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 9.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Kérjük a pályázatokat továbbá az info@hds.bme.hu e-mail címre is 
megküldeni. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található 
azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások 
szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati 
kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


