
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  
Műszaki Pedagógia Tanszék 

 

rendszergazda (2019/241)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 4 órás 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q épület  

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

A tanszéken folyó képzések informatikai támogatásának biztosítása, 
beleértve a tanszék által működtetett tanulást és oktatásszervezést támogató 
elektronikus keretrendszerek működtetését és fejlesztését is. A tanszéki 
laboratórium biztonságos működésének biztosítása. Az infokommunikációs 
eszközök kezelése és karbantartása, nyilvántartása, állapotának felmérése, 
diagnózis felállítása, folyamatos használatának biztosítása. Informatikai és 
hálózati eszközök telepítése, konfigurálása, szoftverek folyamatos frissítése, 
aktualizálása. Adatok archiválása, biztonsági mentések. Folyamatos 
kapcsolattartás a tanulmányi osztállyal és az oktatókkal, ideértve a 
szakirányú továbbképzésekben közreműködőket is. A tanszéki 
rendezvények informatikai támogatásának biztosítása, beleértve a 



szakirányú továbbképzéseket is. A tanszéken folyó kutatások informatikai 
támogatása. A szakirányú pedagógus továbbképzés informatikai 
támogatása. A tanszéki honlap és Facebook felület informatikai fejlesztése, 
a tartalmak elhelyezése.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, informatika szakos tanári végzettség,  
         MS Office (Word, Excel, Outlook) és hálózati, rendszertechnikai 

ismeretek magas szintű gyakorlati alkalmazása  
         Az oktatáshoz szükséges hardverek és szoftverek ismerete  
         Felsőoktatásban szerzett tapasztalat  
         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: 
         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat  
         Középfokú (B1) angol nyelvtudás  
         Programozási ismeretek  
         Elektronikus tanulási környezetek támogatásában való jártasság  
         A következő alkalmazásokban szerzett tapasztalat: Google 

alkalmazások, Cloud alkalmazások, Microsoft Office, Inkscape, 
Gimp, PHP, HTML, CSS, MySQL  

Elvárt kompetenciák:  

         Szervezettség,  
         Rugalmasság,  
         Együttműködési képesség,  
         Precizitás,  
         Jó kommunikációs készség,  
         Szakmai önfejlesztés,  

 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz elérhetőséggel és bruttó jövedelemigény 
megjelölésével  

         Végzettséget és nyelvvizsgát tanúsító okirat(ok) másolata  
         Motivációs levél  
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 14.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 18.  

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

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.  
 


