
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                            

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

Természettudományi Kar 
Dékáni Hivatal 

 

tanulmányi ügyintéző (2021/363) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 6 órás 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I./18. 

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

A leendő kolléga feladata a Természettudományi Kar 3 Doktori Iskolájának (Matematika- és 
Számítástudományok Doktori Iskola, Fizikai Tudományok Doktori Iskola és Pszichológia Doktori 
Iskola) külföldi doktori hallgatóival kapcsolatos teljes körű angol nyelvű ügyintézés, angol nyelvű 
PhD védések és habilitációk szervezése. Feladata továbbá a Pszichológia Doktori Iskola magyar 
nyelvű PhD védéseinek és habilitációinak teljes körű ügyintézése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és 
Humánpolitikai Szabályzatának vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső 
szabályozásai az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú végzettség, 
         Egyetemen szerzett tanulmányi ügyintézői gyakorlat 
         Neptun felhasználói szintű ismerete 



         Angol nyelvismeret 
         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 

Elvárt kompetenciák: 

         Önálló problémamegoldási képesség, 
         Tanulási vágy, 
         Együttműködési készség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz 
         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
         Szakmai ajánlólevél (ha van) 
         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékig - kezeléséhez 
         Nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fenn nem állásáról, illetve megszüntetéséről a 

pályázat elnyerése esetén 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adamis Viktória, hivatalvezető nyújt, a +36-
1-463-3758 -os telefonszámon. 

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

címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I./18. 
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
2021/363 , valamint a munkakör megnevezését: tanulmányi ügyintéző (2021/363). 

         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu 
E-mail címen keresztül 

         Személyesen: BME, Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal, Adamis Viktória, 
Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I./18. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A BME Humánpolitikai Szabályzatában és a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési 
Szabályzatában foglaltak szerint. A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött 
dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 5. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 



Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan az adamisviki@ttdh.bme.hu e-mail címre is 
szíveskedjenek elküldeni, továbbá az fenti címre benyújtani postai vagy személyes úton 1 eredeti 
példányban. Jelentkezéskor a munkakör megnevezését és a pályázati azonosítót kérjük feltüntetni. 
Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, úgy az Egyetem (www.bme.hu) 
honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 16. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a 
BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
  
  

 


