
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Természettudományi Kar  
Elméleti Fizika Tanszék 

 

ügyviteli alkalmazott (2019/102)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület  

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

Az Elméleti Fizika Tanszék humán-erőforrás kezelésével és 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatok: munkaügyi és gazdasági 
ügyintézés; a tanszék gazdasági és személyi adatállományainak kezelése; 
részvétel a tanszék gazdasági beszámolóinak összeállításában; statisztikák 
és kimutatások készítése; hazai és nemzetközi pályázatok, beszerzések és 
utazások ügyintézése, tanszéki oktatási adminisztráció.  

Illetmény és juttatások: 

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



BME Humánpolitikai Szabályzat, a BME TTK belső szabályzatai, 
rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Középiskola/gimnázium, legalább középfokú pénzügyi és 
számviteli végzettség, könyvelési tapasztalat,  

         Legalább alapfokú angol beszéd és írászkészség  
         Az Excel és függvényeinek magas szintű felhasználói ismerete  
         Word alkalmazások, valamint az Internet használatának 

mindennapi felhasználói szintű ismerete  
         A BME egységes gazdálkodási (MGR) és oktatás-nyilvántartási 

(Neptun, Poseidon) rendszere használatának betanulása  
         Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 

évi CLII. törvény értelmében a kinevezés előtt vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség áll fenn  

         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: 
         Felsőfokú végzettség  
         Szak/szakirányú képesítés  
         Szakmai ajánlólevél, referencia előny, de nem feltétel  

Elvárt kompetenciák:  

         Önálló, gyors és precíz munkavégzés,  
         Naprakész információk rendelkezésre bocsájtása, diszkréció, 

szolgálati titoktartás,  
         Kiváló kommunikációs készség,  
         Problémamegoldó képesség,  
         Rugalmasság,  
         Minőségi munkavégzésre való törekvés,  
         A kollektíva érdekeinek szem előtt tartása.,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz  
         Motivációs levél  
         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

másolata  



         Szakmai ajánlólevél (ha van)  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 

pályázattal összefüggő kezeléséhez  
         Nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve 

megszüntetéséről a pályázat elnyerése esetén  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 5.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével 
(1111 Budapest, Budafoki út 8. F épület III. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
2019/102 , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli 
alkalmazott (2019/102).  

és 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu/allaspalyazatok 
         BME TTK honlapja és hirdetőtáblája 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pozíció részmunkaidős (4-6 óra/nap) betöltésére is lehetőséget 
biztosítunk. Az elvégzett munka függvényében az illetmény pályázati 
forrásokból kiegészülhet. A pályázatokat kérjük továbbá elektronikusan 
Bánsági Hajnalka részére a bansagihajnalka@phy.bme.hu e-mail címre is 
megküldeni. 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.  
 


