
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Dékáni Hivatal 

 

Informatikus (2020/193) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q épület 

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

Legfőbb feladata a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Moodle 
rendszerének üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése. Feladatai ellátása 
során szorosan együttműködve a Dékáni Hivatallal, tanszékekkel illetve a 
Moodle adminisztrátorokkal/felelősökkel továbbá a szerver üzemeltetőjével. 
A moodle rendszer naprakészen tartása az adatok rendszeres biztonsági 
mentése. További feladat a Karon lévő egyéb informatikai rendszerek és 
felhasználók támogatása. Az informatikai feladatokkal kapcsolatos 
adminisztratív feladatok ellátása. Feladat ellátása során minden esetben 



figyelembe veszi a jogszabályi előírásokat, a belső szabályokat és 
együttműködik a Kancellária munkatársaival. Munkája során szorosan 
együttműködik az oktatási dékánhelyettessel és a Dékáni Hivatal 
hivatalvezetőjével, a Dékáni Hivatal részére rendszeres és egyedi esetekben 
adatszolgáltatást és kimutatást készít. 

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 végzettség, 
         IT support területen szerzett legalább három éves gyakorlat 
         Moodle rendszer üzemeltetői, fejlesztői ismerete 
         PHP ismerete 
         Adatbázis-kezelésben való jártasság 
         Precíz munkavégzés 
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 3 hónapnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány, amelyben 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 
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Linux alapú szerverek ismerete 
         Rendszergazdai tapasztalat 
         Felsőoktatásban szerzett tapasztalat 
         Angol nyelvtudás 

Elvárt kompetenciák: 

         Precizitás, 
         Felelősségtudat, 
         Kezdeményezőkészség, 
         Önálló, hatékony munkavégzés, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz 
         A feltételek teljesítését igazoló oklevél és bizonyítvány-másolatok, 

a pályázati kiírásban előírt további követelmények igazolására 
vonatkozó okiratok 



         A pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt 
iratok, igazolások közül azokat, amelyeket a BME-hez már 
korábban benyújtott, ott fellelhető és érvényesnek tekinthetők. 
Kérjük, erre utaljon a pályázatában, ha erre tekintettel valamely 
okiratot nem nyújtana be. 

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

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

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 18. 

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. október 26. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az 
Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni. A pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül kizárólag azok 
kerülnek személyes meghallgatás céljából behívásra, akik a pályázat 
részeként megjelölt iratokat hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat az 
elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik. A munkáltató fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Hiánypótlásra a pályázat 



beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázati kiírás közzé tevője 
a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által 
a NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 
 


