
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Központi Tanulmányi Hivatal  

 

gazdasági ügyintéző  

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: 

A jelentkező fő feladata: A Központi Tanulmányi Hivatal valamennyi beérkező számlájának 

iktatása, kontírozása, utalványozásra való előkészítése, a kifizetések nyomon követése és 

ellenőrzése, gazdasági kereteinek kezelése, azok folyamatos vizsgálata, ellenőrzése, 

kapcsolódó kérelmek előkészítése és nyomon követése, kiskassza ellátmányának kezelése, 

kimutatások készítése. Új partner partnertörzs adatbázisba történő felvételének intézése. 

Pénzügyi, gazdasági folyamatainak nyomon követése, kezelése, konkrét gazdasági 

eseményekkel kapcsolatos feladatok elvégzése. Eszköznyilvántartás, eszközbeszerzés és 

leltározás felügyelete. Kifizetések, utalások intézése, pénzügyi folyamatok dokumentálása, 

MGR, NEPTUN és Posszeidon rendszerben végzett adatkezelés, - rögzítés, - feldolgozás. A 

munkatársnak együtt kell működnie az ügyintézések folyamán az egyetem egyéb 

szervezeteivel, főként a gazdasági, pénzügyi és jogi adminisztrációért felelős szervezetekkel. 

A helyi pénzügyi rendszer kezeléséhez szükséges a pénzügyi rendszer (szoftver) ismeretek 

megszerzése, és annak bizonyítása is, amelyhez természetesen segítséget nyújtunk.  

Illetmény és juttatások: 



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

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és 

Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső 

szabályozásai, rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Középfokú képesítés, pénzügyi, gazdasági végzettség,  

         Elvárt számítógépes ismeret: Microsoft Excel, World alapos ismerete  

         önállóság, precizitás, megbízhatóság  

         felelősségteljes munkavégzés  

         együttműködés bonyolult, soktényezős feladatok esetén is  

         munkaidő felelős beosztása, kiemelt figyelem az elmaradt késésben levő 

feladatok megoldására is  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Angol nyelv szóbeli alkalmazási képessége  

         A munka során nagyon nagy előny, ha a jelölt az MGR, NEPTUN és Posszeidon 

rendszereket, vagy hasonló rendszereket ismer, de nem kizáró ok, ha egyes 

feladatok, eljárások a jelölt számára újszerűk, vagy betanulást igényelnek.  

Elvárt kompetenciák:  

         kiváló kommunikációs készség,  

         ügyfélorientált magatartás,  

         rugalmasság,  

         minőségi munkavégzésre való törekvés,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  

         Végzettséget tanúsító okirat(ok) hiteles másolata  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal 

összefüggő kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2018. január 15. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wappler Teréz nyújt, a +36-1-463-

1018 -os telefonszámon. 

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.  



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


