
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Építőmérnöki Kar  
Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék 

 

technikus (2019/270)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.  

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

Tanszéki laboratóriumhoz köthető feladatok: laboratóriumi műszerek, gépek 
berendezések karbantartása, oktatási, kutatási célú mérőműszerek, 
berendezések előkészítése, karbantartása, oktatási modellek karbantartása, 
javítása, oktatási és kutatási feladatokban való közreműködés. Terepi 
mérésekhez köthető feladatok: gépjármű vezetés, mérőműszerek és 
mérőszemélyzet mozgatása, motorcsónak karbantartása, előkészítése a 
mérésekre, helyszínre szállítása, vízre tétele, motorcsónak vezetése, 
mérőszemélyzet mozgatása, terepi (geodéziai, hidrológiai, stb.) mérésekben 
való közreműködés.  

 



Illetmény és juttatások: 

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

         Középfokú képesítés, szakmunkás vagy műszaki középfokú 
végzettség,  

         „B” kategóriás jármű vezetői engedély  
         Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek  
         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: 
         Kishajóvezetői engedély  
         Fémmegmunkáló és hegesztő gép kezelői engedély(ek)  
         Fővárosi vagy főváros közeli lakóhely  
         Káros szenvedélyektől mentes életmód  

Elvárt kompetenciák:  

         Dinamizmus,  
         Rugalmasság,  
         Pontos és precíz munkavégzés,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz elérhetőséggel és (bruttó) jövedelemigény 
megjelölésével  

         Motivációs levél  
         Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 20.  

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 28.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatot Dombi Gabriella részére, a dombi.gabriella@epito.bme.hu e-
mail címre is kérjük továbbítani. Jelentkezéskor a munkakör megnevezését 
és a pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati 
felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett 
pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


