
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Természettudományi Kar  
Nukleáris Technikai Intézet 

 

gazdasági ügyintéző (2019/088)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 7-9. R épület  

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

- számlák, szerződések, pályázatok kezelése - pénzügyi jelentések, 
beszámolók, elszámolások készítése és a hozzá tartozó dokumentáció 
összeállítása - munkaügyi ügyintézés előkészítése - a pénzügyi területhez 
tartozó külső és belső levelezés lebonyolítása - külföldi kiküldetések 
kezelése - kapcsolattartás a Pénzügyi, Számviteli, Pályázat kezelési, Jogi, 
Beszerzési, Közbeszerzési, Iratkezelési osztályokkal és a Humán Erőforrás 
Igazgatósággal - szükség esetén titkársági és kézbesítési feladatok ellátása  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 
BME Humánpolitikai Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  

 
                         



Pályázati feltételek: 

         Középiskola/gimnázium, érettségi és az alábbi végzettségek 
valamelyike,  

         MS Office alkalmazások megbízható ismerete és alkalmazása  
         Sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

teljesítése  
         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  

         Pénzügyi-számviteli ügyintéző 523440100000000;Pénztárkezelő 
és valutapénztáros -5134303;Pénzügyi termékértékesítő-
5434301;Pénzügyi ügyintéző-513440; Számviteli ügyintéző - 
5134405; Pénzügyi projektmenedzser asszisztens - 5134406; 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 5434401;Vállalkozási és 
bérügyintéző -543440;  

         Államháztartási mérlegképes könyvelő - 5534402;Vállalkozási 
mérlegképes könyvelő - 5534407; Egyéb szervezeti mérlegképes 
könyvelő-5534403;Ellenőrzési szakelőadó - 5534404 ;Pénzügyi 
szervezeti mérlegképes könyvelő–5534406  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Főiskolai végzettség  
         Hazai és nemzetközi pályázatok elszámolásában szerzett 

tapasztalat  
         Angol nyelvismeret  
         MGR és POSZEIDON ügyviteli rendszerek ismerete  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz az eddigi gyakorlatának, munkavégzésre 
irányuló jogviszonyainak bemutatásával, valamint fizetési igény 
megjelölése  

         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. augusztus 1. napjától tölthető be.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás 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: 2019. július 15.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

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


