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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

Érdekképviseleti Iroda 
 

titkársági ügyintéző (2023/039) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I./1. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

 Az Érdekképviseleti irodára érkező ügyfelek, beérkező telefonok 
fogadása, az ügyfelek általános tájékoztatása és konkrét ügy esetén 
az adott téma ügyintézőjéhez vagy elnökségi tagjához irányítása.  

 Az Érdekképviseleti Iroda gazdasági ügyintézői tevékenység végzése.  

 Kapcsolattartás a Humánerőforrás Igazgatóság munkatársaival és az 
egyetemi szervezeti egységekkel.  

 Határidőre történő adatszolgáltatás a HEI vezetői részére. (OSAP 
statisztika elkészítése)  

 Adatszolgáltatás az egyetemi beszámoló jelentésekhez az egyetemi 
bizottságok, szenátus és egyéb előterjesztésekhez, az 
Érdekképviseleti Iroda működéséhez kötődő adatok tekintetében.  

 Az elektronikus levelezés és postaforgalom naprakész kezelése, 
iktatása, napi operatív feladatok ellátása, értekezletek, rendezvények 
előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.  



 Az egyetemi számítógépes rendszert (SAP) kezelő HEI munkatárstól  

 havi gyakorisággal  

 lekért adatok alapján az Érdekképviseleti Iroda hatáskörébe utalt 
feladatok, gazdálkodásával összefüggő nyilvántartások 
vezetése.  

 Az FDSZ-BME gazdálkodási működésével összefüggő készpénzes 
forgalom és pénztárjelentés vezetése, valamint a beérkező számlák 
határidőre történő banki utalása.  

 Az Egyetem munkavállalói érdekképviseleti szervezeteinek  

 FDSZ-BME, Közalkalmazotti Tanács  

 az Egyetemmel, mint munkáltatóval történt Megállapodás 
alapján a működési, adminisztratív feladatokban köteles 
közreműködni.  

 Az érdekképviseleti szervezetek megbízásából megbeszélések, 
találkozók, tárgyalások szervezése. Szükség esetén Teams 
megbeszélések létrehozása.  

 A feladatkörében szükséges és rendszeresített okmányok, bizonylatok 
naprakész, pontos vezetése.  

 Az egyetemi tulajdonú  

 az Érdekképviseleti Iroda leltárában lévő  

 eszközök és berendezések az egyetemi szabályozás szerinti 
nyilvántartás (leltár) vezetése.  

 Irodaszer és egyéb rendelések bonyolítása. 

Illetmény és juttatások: 

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

 Középfokú képesítés, 

 MS Office alkalmazások megbízható ismerete és alkalmazása, 
kiemelten a Word és Excel ismerete 

 Jó helyesírás, folyamatos, gyors gépírástudás 

 Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 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 
tevékenységtől eltiltás hatálya alatt. 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Hasonló területen szerzett tapasztalat 

 Poszeidon iktatási program kezelésében jártasság 

 Egyéb ügyviteli rendszerekben szerzett tapasztalat 

Elvárt kompetenciák: 

 Megbízható, precíz munkavégzés, 

 Terhelhetőség, 

 MS Office rendszerek ismerete, 

 Jó szervező képesség, 

 Megbízhatóság, rugalmasság, 

 Határozottság 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Önéletrajz 

 Végzettséget igazoló okirat másolata 

 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: 2023. március 20. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@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: 2023. március 27. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

 www.bme.hu/allaspalyazatok 

 www.profession.hu 

 



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Jelentkezéskor a munkakör mellett szereplő azonosítószámot feltüntetni 
szíveskedjen. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés 
található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell 
irányadónak tekinteni. Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az 
illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi 
minimumhoz képest. 
  

  

 


