
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár  
Levéltár 

 

levéltárvezető (2020/007)  

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 3.  

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

A levéltárvezető, mint szervezeti egység vezető feladata a BME OMIKK 
átfogó szervezeti egységben működő Levéltár irányítása, amely szervezeti 
egység ellátja a BME OMIKK Szervezeti és Működési Szabályzatában 
(omikk.bme.hu) megfogalmazott feladatokat.  

Illetmény és juttatások: 



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

         Főiskola, vagy egyetem,  
         Szakirányú szakképzettség (150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. 

melléklet szerinti levéltári szakmai munkaköröknél felsoroltak)  
         Végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény 

alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három 
éves szakmai gyakorlatot szerzett  

         Angol és/vagy német nyelv középfokú ismerete  
         A vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezése 

szerinti munkaköre mellett látja el a vezetői beosztásból eredő 
feladatait  

         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: 
         Felsőoktatási levéltárban megszerzett többéves gyakorlat, 

szakmai tapasztalat  
         Kiemelkedő szakmai tevékenység  
         Vezetői tapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

         Megbízhatóság, precíz, pontos, felelős munkavégzés,  
         Kiváló problémamegoldó, konfliktuskezelő képesség,  
         Jó kommunikációs képesség,  
         Az új iránti fogékonyság,  
         Tervezés-alapú szemlélet, rendszerszemlélet,  
         Együttműködési képesség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz az eddigi szakmai tevékenység 
ismertetésével  

         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 
másolata  

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



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

         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban 
szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési 
Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek 
megismerhessék  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 26.  

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: 2020. március 2.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A próbaidő mértéke 4 hónap, amennyiben a pályázati felhívások szövegében 
eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét 
kell irányadónak tekinteni. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett 
található azonosítószámot feltüntetni szíveskedjenek.  
  

  

 


