
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Természettudományi Kar  

Nukleáris Technikai Intézet, Atomenergetika Tanszék 

 

portás  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Oktatóreak  

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

A reaktorba érkezők szabályos beléptetése, a távozók szabályos kiléptetése; az önvédelmi 

fegyver kiadása és visszavétele; a felügyelt zóna takarítása; üzenetek, telefonhívások, 

küldemények átvétele, továbbítása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) „A” kategória alapján (plusz műszakpótlék) rendelkezései 

az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         8 Általános,  



         büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány, orvosi és 

pszichológiai alkalmasság  

         az atomtörvény (1996. évi CXVI. tv.) szerinti rendőrségi ellenőrzés  

         heti váltású, kétműszakos beosztás (délelőtti-délutáni) vállalása  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         alapfokozatú sugárvédelmi végzettség  

         érettségi  

         alapfokozatú angol nyelvvizsga  

         sugárveszélyes munkakörben szerzett tapasztalat  

         maroklőfegyver kezelési, és használati vizsga  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz  

         Bizonyítványok másolata  

         alkalmazás esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt  

         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: 2017. december 12.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bobos Csaba nyújt, a 06-1-463-2626 

vagy 06-20-414-4203 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott és formailag érvényes pályázatokat a munkáltató által kijelölt bizottság értékeli, 

kiválaszt néhány jelöltet, akiket értesít, és egy előre egyeztetett időpontban személyes 

beszélgetést folytat velük. Az interjúk eredményére és a benyújtott pályázati 

dokumentumokban leírtakra támaszkodva a bizottság kiválasztja az állás betöltésére alkalmas 

személyt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.  

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

         www.reak.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  



Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján 

közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.reak.bme.hu honlapon 

szerezhet.  
 


