
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Üzemeltetési és Karbantartási Igazgatóság  
Üzemeltetési Osztály 

 

létesítménygazdálkodó, létesítményüzemeltetési 
menedzser (2019/238)  

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: 

Az egyetem épületeinek, építményeinek átfogó üzemeltetésével és 
gazdálkodásával kapcsolatos ügyek intézése, a vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek való megfelelés biztosítása, ügyvivő szakértői 
beosztásban. A kapcsolódó bérleti, használati szerződések folyamatos 
figyelemmel kísérése, a szerződések karbantartása, új szerződések 
megkötésének előkészítése, birtokbaadási események lefolytatása, 
dokumentálása. Helyiséggazdálkodással összefüggő feladatok ellátása, 
ingatlan nyilvántartási adatok rögzítése, karbantartása, a változások 
kezelése a Műegyetemi Gazdálkodás Rendszer adatbázisban. Ingatlanok 



üzemeltetésével kapcsolatos költségvetési tervekhez, beszámolókhoz, 
valamint előterjesztésekhez adatszolgáltatás, pályázati anyagok 
összeállítása, árajánlatok készítése. Eseti és szerződött partnerekkel 
kapcsolattartás, együttműködés, egyeztetések szervezése (például 
ingatlanüzemeltető, kártevőmentesítő, hulladékkezelő szolgáltatókkal, 
hatóságokkal). Folyamatos kapcsolattartás a társosztályokkal, az egyetemi 
gazdálkodó szervezeti egységekkel, a karbantartási és a beruházási 
folyamatok támogatása. Költözési feladatok megszervezése, lebonyolítása, 
dokumentálása, részvétel beszerzések előkészítésében, lebonyolításában.  

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: 

         Főiskola, felsőfokú műszaki végzettség,  
         Hasonló területen szerzett 2 éves munkatapasztalat  
         Önálló munkavégzés  
         Megbízható, a határidőt tartó, pontos, a munkájára igényes 

személyiség  
         MS Office ismerete, magabiztos táblázat és szövegszerkesztési 

rutin  
         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: 
         Épületüzemeltetési területen szerzett tapasztalat  
         AutoCAD ismeret  
         Oktatási intézményben, hasonló munkakörben szerzett 

munkatapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         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. szeptember 22.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében 
tekintjük érvényesnek a jelentkezést.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.  

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük 
feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, 
az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni.  
 


