
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  
Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály 

 

diszpécser (2019/085)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület  

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

A felelősségébe tartozó létesítmények vagyonvédelmi, beléptető, parkolási 
és biztonsági rendszereinek működtetése, az azokkal kapcsolatos feladatok 
ellátása. Zárt parkolók használatának felügyelete, szabálytalan parkolás 
esetén intézkedés. Kapcsolattartás a portaszolgálattal, gondnoksággal. A 
biztonsági szolgálat ellenőrzése, dokumentáció elkészítése.  

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: 

         Középfokú képesítés,  
         Vagyonőri igazolvány  
         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat  
         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)  
         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  

         12 órás munkarend vállalása, beosztás szerinti munkavégzés 
éjszakai, ünnepnapi, hétvégi és munkaszüneti napokra is eshet  

Elvárt kompetenciák:  

         Monotonitás tűrés,  
         Precizitás,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz  
         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: 2019. április 28.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 3.  

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

http://www.bme.hu/


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot 
kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés 
található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell 
irányadónak tekinteni.  
 


