
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság 

 

igazgatóhelyettes (2019/267)  

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, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.  

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

Az igazgatóhelyettes főbb feladatai: a) az igazgatóhelyettes feladata a 
Kancellária Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatójának általános 
helyettesítése; b) az igazgatóság gazdálkodásáról vezetői anyagokat, 
beszámolókat, időszaki jelentéseket készít, figyelemmel kíséri a 
témaszámokat, és javaslatot tesz a gazdálkodási problémák megoldására, 
továbbá általában felügyeli a HSZI gazdálkodását; c) előkészíti az 
Igazgatóságot érintő szabályzatok, egyetemi szervezetszabályozó eszközök 



módosítását, koordinálja az ezzel kapcsolatos szakértői munkát, valamint 
referál az igazgatónak a várható hatásokról; d) szervezi az igazgatói 
feladatok adminisztrációját, azokról rendszeresen beszámol az igazgatónak, 
továbbá kezeli a feladatokkal kapcsolatos igazgatósági konfliktusokat és 
kockázatokat; e) koordinálja az Igazgatóságon futó pályázati, vagy az 
egyetemi költségvetés végrehajtásából fakadó projekteket, szervezi és 
ellenőrzi az ezekkel összefüggő igazgatósági feladatokat, továbbá vezeti a 
stratégiai fontosságú projekteket.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 
Humánpolitikai Szabályzat, valamint a Kancellár rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, vagy Egyetem,  
         Angol nyelv társalgási szintű ismerete  
         Hasonló területen szerzett több, mint 5 éves szakmai gyakorlat, 

továbbá min. 3 év vezetői tapasztalat  
         MS Office programok magas szintű alkalmazása  
         Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó 

esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, amivel a magánszemély igazolja, hogy „a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. 
(2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkoztatás vagy 
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”  

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

nagyvállalatnál szerzett tapasztalat.  
         További előnynek számítanak az igazolt vezetői kompetenciák és 

elismert vezetőktől származó ajánlások.  

Elvárt kompetenciák:  

         Lelkiismeretesség,  
         Érzelmi stabilitás,  
         Társas és érzelmi intelligencia,  
         Kognitív képességek,  
         Extraverzió,  

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz  
         A feladat ellátásával kapcsolatos elképzelések. Adja meg, hogy 

korábban (vezetőként) milyen sikereket könyvelhetett el, és miben 
mérte a sikereket, illetve fejtse ki, hogy az elvárt tulajdonságoknak 
birtokában van.  

         Motivációs levél. Adja meg, hogy miért szeretné az állást elnyerni, 
miért oldaná meg eredményesen a pályázatban megadott 
igazgatóhelyettesi feladatokat.  

         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 
másolata  

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

         Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok, illetve 
a pályázat elnyerése esetén azt a megbízás kiadásáig megszünteti  

         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatot kiíró, 
vagy annak megbízottja(i) személyesen 
meghallgathatja/meghallgathatják  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 25.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében 
tekintjük érvényesnek a jelentkezést.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.  

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

 

 



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Az igazgató-helyettesi megbízás kölcsönös szándék esetén 
meghosszabbítható. Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a 
pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások 
szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás 
szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


