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ÁLLÁSPÁLYÁZAT 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Természettudományi Kar - Matematika Intézet 

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében 

gazdasági ügyintéző (2023/048) 

Munkakör/feladatkör betöltésére. 

 
 
 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  

 vezeti és ellenőrzi az Intézet számára évenként kiosztott költségvetési, és az Intézet 
rendelkezésére álló egyéb pénzügyi keretek nyilvántartását 

 kapcsolatot tart a Kancellária különböző szervezeti egységeivel és a Kar ügyintézőivel, 
 tájékoztatást és adatszolgáltatást nyújt az ügyintézőknek 

 összefoglalót készít a keretek felhasználásáról az Igazgató kérésére 

 javaslatot tesz az Igazgatónak az Intézet működtetéséhez szükséges beszerzésekre, 
gondoskodik a kis- és nagyértékű eszközök és fogyóeszközök megrendeléséről, 
nyilvántartásáról 

 közreműködik az esetenkénti beruházási és felújítási igények összeállításában 

 intézi a pályázatok, és vállalkozási jellegű, valamint külső megbízásra végzett tevékenységek 
gazdasági és adminisztratív ügyeit 

 intézi a munkavégzésre irányuló jogviszonyhoz és közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó 
humán erőforrás-ügyekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat (szabadság-nyilvántartás, 
szerződések, kinevezések stb.) 

 kezeli az Intézetbe beérkező számlákat 

 iktatja, postázza, illetve irattározza az Intézet ügyiratait a mindenkori irattározási és selejtezési 
 előírásoknak megfelelően 

 kezeli az Intézet bélyegzőit 

 leltárellenőrzést végez és selejtezést hajt végre a mindenkori kancellári utasítások szerint 

 kapcsolatot tart az Intézethez tartozó Tanszékek vezetőivel és ügyviteli alkalmazottjaival 

 segíti az Igazgató és az igazgatóhelyettesek adminisztrációs munkáját 

 részt vesz az intézeti szintű rendezvények, programok megszervezésében 

 Külföldi-belföldi utazások, konferenciajelentkezések, -regisztrációk ügyintézése 

 Egyetemen használt programok kezelése, működtetése ( SAP, Fluenta, Poszeideon, Neptun stb.) 

 A sikeres pályázónak munkába állás után, próbaideje alatt, vizsgával záruló belső 
tanfolyamokon kell elsajátítania az SAP, Fluenta, Poszeidon, Neptun rendszerek kezelésének 
ismereteit. A próbaidő utáni alkalmazás feltétele e vizsgák sikeres teljesítése. 

 

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) 
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Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:  

Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: Budapest 

Álláshirdető szervezet bemutatása:  

A több mint 240 éves múltra visszatekintő Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
vezető szerepet tölt be a felsőoktatásban. Campusunk a Szabadság-hídtól egészen a Petőfi-hídon 
túl húzódik számos műemlék épülettel, parkos sétányokkal a budai rakparton. Egyetemünk nyolc 
karán, tudományos és kutató intézményeiben közel 22.000 magyar és külföldi hallgató részesül 
oktatásban. Az Egyetem működését a Kancellária, mint szolgáltató szervezeti egység támogatja. 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.):  
A humaneroforras@bme.hu e-mailre várjuk jelentkezésüket a fenti dokumentumokkal. Továbbá a 
Matematika Intézet részére a horvath@math.bme.hu, és Molnárné Bitter Ildikó részére 
bitter.ildiko@ttk.bme.hu e-mail címre. A levél tárgyában kérjük jelezni: „Matematika Intézet 
gazdasági ügyintéző álláspályázat”. 
Jelentkezéskor a pozíció megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett 
kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Végzettségtől, gyakorlattól és projektektől függően az 
illetmény munkáltatói döntés alapján pozitív irányban eltérhet a törvényi minimumhoz képest. 

 
Feltételek, Előnyök 

 
Pályázati feltételek: 

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: 

- Erkölcsi bizonyítvány 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: 

Legalább középfokú gazdasági szakképzettség vagy pénzügyi-számviteli 
képesítés a következő képzésekből: 

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző (52 344 01 0000 0000) 
- Pénzügyi ügyintéző (51 344 04) 
- Számviteli ügyintéző (51 344 05) 
- Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54344 01) 
- Államháztartási mérlegképes könyvelő (55 344 02) 
- Vállalkozási mérlegképes könyvelő (55 344 07) 
- IFRS mérlegképes könyvelő (55 344 05) 

Erős felhasználói szintű számítógépkezelés excel, word 
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Pályázat elbírálása során előnyt jelent: 
Egyéb pályázati előnyök: 

- legalább középfokú aktív angol nyelvtudás 

- költségvetési szervnél hasonló területen szerzett tapasztalat 

- pályázati és/vagy projektmenedzseri képesítés vagy munkatapasztalat 

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák: 

- együttműködési képesség  

- empátia  

- kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt  

- stressztűrő képesség  

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: 

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata 

- önéletrajz 

- adatkezelési nyilatkozat 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.31.  

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött 
dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.30 

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

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.18. 

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.10. 

 
 

http://www.bme.hu/allaspalyazatok

