
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság  
 

igazgatási ügyintéző (2020/103)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9.  

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

- Kötelezettségvállalások, szerződések, nyilvántartások naprakész vezetése 
- Keretek, felhasználások nyilvántartásának egyeztetése - Számlák, 
kapcsolódó dokumentumok, elszámolások, teljesítésigazolások 
utalványozásra történő előkészítése, alaki és tartalmi ellenőrzése, 
ellenjegyzése, továbbítása érvényesítésre - A szabadság nyilvántartások 
vezetése - Selejtezési, leltározási feladatok előkészítése és ellenőrzése - A 
dolgozók magánbeszélgetési telefonszámláinak díjának beszedése - 
Irattározás a egyetemi iratkezelési szabályzat szerint - A vásárolt eszközök, 
készletek bevételi bizonylatait elkészíti - Vezeti a jegyzőkönyvet a diákok 
fegyelmi tárgyalásain - Nyilvántartja a Kollégiumok közüzemi számláit, 
azokat egyezteti az Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatósággal, valamint 
az MGR-rel - Helyettesítés esetén elkészíti a vevői számlákat, azokat 



postázza a partnerek részére, azok nyilvántartását vezeti - Előkészíti a 
kollégiumokban dolgozók műszakpótlék, illetve túlóra elszámolásait a 
gondnoki jelentések alapján - Kiállítja a készlet kivételezési bizonylatot és 
gondoskodik a kivételezett anyagok kollégiumokba történő szállíttatásáról - 
A kollégiumokban a nyári hasznosítás előkészítésében részt vesz.  

Illetmény és juttatások: 

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

         Középfokú képesítés,  
         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat  
         Irodai és adminisztrációs szoftverek készségszintű ismerete  
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges, amelyben 
igazolni 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: 
         Iktatási (poszeidon) és ügyviteli rendszerek alkalmazásával 

kapcsolatos tapasztalat  
         Felsőoktatással kapcsolatban szerzett tapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

         Önálló, illetve kooperatív munkavégzés, terhelhetőség,  
         Jó kommunikációs készség, ügyfélorientált szemléletmód, vidám, 

együttműködő személyiség,  
         Tanulékonyság,  
         Alaposság és igényesség (szabályzatok ismerete és alkalmazása 

elvárás),  
         Dinamikus munkastílus, jó szervezőkészség,  
         Lojalitás, alkalmazkodóképesség a munkavégzés során,  
         Alázatosság a munkavégzés terén,  

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 a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

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. A járványügy kapcsán kialakult helyzet miatt bevezetett 
változtatásoknak köszönhetően az Egyetem épületeiben sem hallgatók, sem 
oktatók nincsenek jelen, csakis az egyéb dolgozók, ezzel is csökkentve a 
személyes érintkezések számát. A kiválasztás és a munkavégzés terén 
természetesen tekintettel vagyunk és betartjuk a kormány intézkedéseit. Az 
Egyetem igyekszik lehetőségeihez mérten minden tőle telhetőt megtenni 
munkavállalóinak védelmében.  
  

  

 

 


