
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság  
MGR Rendszertámogatási Osztály 

 

gazdasági ügyintéző (2019/093) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22. 

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

MGR Rendszertámogatási Osztály a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) integrált gazdálkodási rendszere 
támogatásának szervezésével, és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásával 
foglalkozik, jelenleg 7 fővel. A rendszer, amivel dolgoztunk: Oracle EBS 
alkalmazás. Főbb feladataink: • kapcsolattartás a felhasználókkal és a 
fejlesztőkkel • a gazdálkodási rendszert használók tájékoztatása, oktatása, 
vizsgáztatása • hibák feltárása, javításaik menedzsmentje • a felhasználói 
igények összegyűjtése, a fejlesztési specifikációk véleményezése, az új 



megoldások tesztelésének és telepítésének menedzsmentje • felhasználói 
jogosultságok, törzsadatok kezelése • banki utalások indítása, 
visszaigazolások feltöltése a gazdálkodási rendszerbe • ad-hoc 
lekérdezésekkel az egyedi adatszolgáltatási igények kiszolgálása. 
Osztályunk a következő feladatok végzésére keres új kollégát: • banki 
utalások indítása, visszaigazolások feltöltése a gazdálkodási rendszerbe • 
felhasználói jogosultságok, törzsadatok kezelése • az osztály feladatellátása 
során rendszeresen és eseti jelleggel felmerülő adminisztratív feladatok 
elvégzése • adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó felmérések elvégzése • 
kijelölt feladatok nyomon követése • egyeztetési, ellenőrzése feladatok 
ellátása • együttműködés a feladatokat jelenleg végző kollégákkal, 
társterületekkel. 

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, legalább középfokú gazdasági végzettség 
és/vagy informatikai végzettség gazdasági ismeretekkel, 

         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: 
         Pályakezdőt is szívesen fogadunk, de előnyt jelent a munkaköri 

feladatokhoz kapcsolódó szakmai tapasztalat 
         Oracle, vagy más integrált nyilvántartási rendszer használatában 

szerzett gyakorlat, jártasság 

Elvárt kompetenciák: 

         Gyors tanulási képesség, nyitottság új feladatokra, 
         Megbízható, precíz munkavégzés, 
         Együttműködési képesség, 
 
 
 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz az eddigi gyakorlatának és munkavégzésre 
irányuló jogviszonyainak bemutatásával 

         Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata 
         Nyilatkozatot 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. május 6. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 15. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Amit kínálunk: a közalkalmazotti jogviszony biztonságát, szakmai 
kihívásokkal teli, felelősségteljes munkát és lelkes, fiatalos, barátságos 
csapatot! Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található 
azonosítószámot szíveskedjen feltüntetni. A pályázatot kérjük szíveskedjen 
Varga Ildikó részére is, a varga.ildiko@mail.bme.hu e-mail címre eljuttatni. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az 
Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni. 
 


