
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság  
Üzemeltetési Osztály 

 

kertész (2020/170)  

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: 

Az intézmény telephelyein az időszerű kertészeti munkákban való részvétel. 
A kertészeti- és díszítő munkák elvégzése, a kijelölt munkagépek kezelése. 
A megfelelő munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök ésszerű és 
szakszerű felhasználása, a használatára bízott gépek, berendezések 
szakszerű használata, karbantartása, kezelése. Az éves karbantartási és 
felújítási munkák elvégzésében való részvétel. A saját termesztésű 
növények, virágok előállításában való részvétel. A növényházi munkák 
elvégzése. Az öntözési feladatok elvégzése. A téli időszakban a kijelölt hó 
eltakarítása és síkosság mentesítési feladatok elvégzése a kertészet 
számára kijelölt területen. Az egyetem közterületeinek, járdáinak, közlekedő 
útvonalainak csúszásmentesítésében való részvétel.  



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: 

         8 Általános, általános iskolai végzettség,  
         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: 
         Szakmunkás végzettség (kertész, dísznövény kertész, vagy 

egyenértékű képesítés)  
         Vegyszerismeret és felhasználói szintű tapasztalat  
         Érvényes növényvédelmi zöld könyv  
         Kertészeti gépek kezelése, vagy szerelése területen szerzett 

végzettség, vagy gyakorlat  
         Középfokú képesítés, kertész technikus, vagy gépésztechnikus  
         Oktatási vagy egyéb intézményben, hasonló munkakörben 

szerzett munkatapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

         Megbízható, precíz, pontos, munkájára igényes személy,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz  
         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. október 31.  

A pályázatok benyújtásának módja:  



         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 
humaneroforras@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. november 6.  

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.  
  

  

 


