
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Természettudományi Kar  
Geometria Tanszék 

 

ügyviteli alkalmazott (2019/073)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 1. H épület 2. emelet  

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

A tanszékvezető munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, 
tanszéki oktatási-kutatási feladatok adminisztratív támogatása, tanszéki 
ügyiratok kezelése, a tanszék gazdasági ügyeinek intézése, a tanszék 
személyi ügyeinek intézése, tanszéki pályázatok kezelése, tanszéki 
eszközök (leltár) kezelése, oktatási nyilvántartó program (Neptun) és 
gazdasági program (MGR) kezelése. Az előnyöknél felsorolt pénzügyi 
végzettségek valamelyike birtokában ellenjegyzői feladatok ellátása, 
kapcsolattartás és folyamatos együttműködés más szervezeti egységekkel, 
a humán-erőforrás és a pénzügyi szakterülettel. Tevékenysége során felel a 
vonatkozó jogszabályok, egyetemi belső szabályozások, és a munkáltató 
utasításainak betartásáért, valamint feladatainak határidőre történő, legjobb 



képessége szerinti, az elvárható szakértelemmel és gondossággal történő 
elvégzéséért, teljesítéséért. Köteles a munkája során tudomására jutott üzleti 
titkot megőrizni. Megilletik a közalkalmazottaknak – általában, illetve az adott 
munkakörre speciálisan - a mindenkori jogszabályokban, illetve a BME 
szabályzataiban biztosított jogok. Jogosult javaslatot tenni a saját és a 
foglalkoztató szervezeti egység feladatait érintően. Jogosult a munkaköréhez 
tartozó feladatok ellátásához szükséges információkra.  

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: 

         Középiskola/gimnázium,  
         Erős felhasználói szintű számítógépkezelés  
         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: 
         Legalább középfokú aktív nyelvtudás (angol vagy német)  
         Költségvetési szervnél hasonló területen szerzett tapasztalat  
         Pályázati és/vagy projektmenedzseri képesítés vagy 

munkatapasztalat  
         Legalább középfokú gazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-

számviteli képesítés a következő képzésekből: Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző (52 344 01 0000 0000), Pénzügyi ügyintéző (51 344 04), 
Számviteli ügyintéző (51 344 05), Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
(54344 01), Államháztartási mérlegképes könyvelő (55 344 02), 
Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55 344 07), IFRS mérlegképes 
könyvelő (55 344 05)  

Elvárt kompetenciák:  

         Együttműködési képesség,  
         Empátia,  
         Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt,  
         Stressztűrő képesség,  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  
         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

másolata  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

pályázattal összefüggő kezeléséhez.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halász Klaudia nyújt, 
a +36-1-463-2762 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatokat kérjük szíveskedjenek továbbá a Geometria Tanszékre a 
halasz@math.bme.hu e-mail címre is megküldeni, a levél tárgyában pedig 
kérjük jelezni: „Geometria Tanszék ügyviteli alkalmazott álláspályázat”. 
Jelentkezéskor kérjük a munkakör megnevezése mellett található 
azonosítószámot is tüntessék fel. A sikeres pályázónak munkába állás után, 
próbaideje alatt, vizsgával záruló belső tanfolyamon kell elsajátítania a 
Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer (MGR) kezelésének ismereteit. A 
próbaidő utáni alkalmazás feltétele e vizsga sikeres teljesítése. Ellenjegyzői 
feladatok ellátása esetén vagyonnyilatkozat megtétele kötelező. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az 
Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni.  
 


