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

 

HR rendszertámogató informatikus (2021/115) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.Képület. 

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

A Humánerőforrás Igazgatóság munkatársaként részvétel az integrált 
gazdálkodási rendszer (SAP,), továbbá a Központosított Illetményszámfejtő 
Rendszer (KIRA) támogatási feladatainak ellátásában. Adatok interfészen 
történő átadása a KIRA rendszerbe (munkaügyi adatok szinkronizálása, 
hóközi átadás, mozgóbér átadás, megbízások átadása). Jogosultságok 
kezelése a KIRA rendszerben. Kapcsolattartás a fejlesztőkkel; hibák 
feltárása, hibák okainak kutatása; hibajavítások, új programrészek 
tesztelése. A felhasználók és a vezetők munkájának támogatása 



kimutatások készítésével (SAP standard és SAP Adhoc query lekérdezések, 
előállított adatok feldolgozása excelben). Bérkönyvelés informatikai 
támogatása. 

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: 

         Főiskola, informatikai végzettség, 
         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 
         Kiemelkedő szintű MS Office ismeret 
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 

hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi 
bizonyítvány benyújtása szükséges. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         SAP integrált rendszer használatában szerzett gyakorlat 
         Windows szerver környezet alapos ismerete 
         Hasonló munkakörben, illetve felsőoktatásban, vagy költségvetési 

szervnél szerzett szakmai tapasztalat 

Elvárt kompetenciák: 

         Pontos, precíz munkavégzés, 
         Határidők pontos betartása, 
         Kitartás, terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz az eddigi gyakorlatának és 
munkavégzésre irányuló jogviszonyainak bemutatásával 

         Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata 
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

pályázattal összefüggő kezeléséhez 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 23. 



A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@bme.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30. 

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.Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található 
azonosítószámot kérjük feltüntetni. Végzettségtől és gyakorlattól függően az 
illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányba eltérhet a törvényi 
minimumhoz képest. 
  

  

 

 


