
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar  
Közigazgatási Informatikai Központ 

 

igazgató (2019/217)  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.  

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

Az igazgató a Központ vezetője. Az igazgató szervezi és irányítja a Központ 
tevékenységét. Kialakítja a Központ feladatellátásának rendjét, közvetlenül 
irányítja a Központ igazgatóhelyetteseinek, a Projektiroda vezetőjének 
munkáját. Gyakorolja a munkairányítói jogokat a Központ alkalmazottai 
esetében. Gyakorolja a gazdálkodási (kötelezettségvállalási) jogokat, 
gondoskodik a Központ anyagi és pénzügy eszközeinek gazdaságos és 
jogszerű felhasználásáról, felelős a Központ kezelésében lévő 



vagyontárgyak védelméért és megőrzéséért. Képviseli a Központot az 
egyetemi és kari szervezetekben, valamint egyetemen kívüli fórumokon. 
Elkészíti és a Tudományos és Innovációs Tanács (TIT) elé terjeszti a 
Központ éves pénzügyi jelentését és üzleti tervét. Elkészíti és a TIT elé 
terjeszti a Központ éves szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót. Ellátja 
mindazon feladatokat, amelyeket számára jogszabály vagy az egyetemi 
irányítás és vezetés jogi és más eszköze meghatároznak.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Egyetem,  
         Legalább 5 éves vezetői gyakorlat  
         Legalább 10 éves szakmai tapasztalat a közigazgatási informatika 

területén  
         A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen főállású 

közalkalmazotti jogviszony létesítése  
         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: 
         A Központ K+F tevékenységéhez szükséges interdiszciplináris 

szakmai kompetencia és konkrét tapasztalat  
         A Központ feladatai megoldásába bevonható VIK-es szakmai 

kompetenciák ismerete és a szükséges partnerség  
         A Központ külső partneri kapcsolatainak ismerete, a közigazgatás 

szakterületen belüli ismertség és elismertség  
         Csapatépítő és vezetői képesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai és vezetői önéletrajz, mely tartalmazza a 
pályázó munkahelyének, beosztásának, munkaköri besorolásának 
megnevezését is  

         Annak ismertetése, hogy a megbízást miért akarja elnyerni 
(motivációját), és mivel igazolja rátermettségét  



         A vezetői feladatokkal kapcsolatos tervek és azok megvalósítására 
vonatkozó elképzelések ismertetése  

         A pályázathoz mellékelni kell a pályázati levelet a Tudományos és 
Innovációs Tanács elnökéhez, illetve a www.kozigallas.gov.hu 
honlapján megjelent kiírás másolatát  

         Az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos 
fokozatot, idegennyelv-tudást, fontosabb publikációinak és 
tudományos munkáinak jegyzékét, egyéb ismereteket tanúsító 
okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további 
követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített 
másolatát  

         A pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt 
iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már 
korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek 
tekinthetőek  

         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  

         Külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített 
oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási 
határozat  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Azary Orsolya nyújt, 
a +36-1-463-1503 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

         Személyesen: BME VIK Dékáni Hivatal, Budapest, 1117 
Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q épület B szárny 

 
 
 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai 
Szabályzatban foglalt rend szerint történik. A pályázatban foglalt és 
maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a 
jelentkezést.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 4.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatokat kérjük továbbá Azary Orsolya részére, az orsolya@vik-
dh.bme.hu e-mail címre is eljuttatni. Az Egyetemmel közalkalmazotti 
jogviszonyban nem álló pályázó teljes munkaidős, határozatlan idejű 
közalkalmazotti kinevezésére a NKI honlapján közzétett pályázati felhívásra 
benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői 
megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása. A pályázatokat a 
megjelölt címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az 
Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők. 
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.  
 


