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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Dékáni Hivatal 

 

tanulmányi ügyintéző (2021/459) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 

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

• A Kar magyar és német nyelvű képzései szervezésének támogatása, 
ösztöndíjas hallgatók adminisztrálása, tanulmányi versenyek, felvételi 
szervezése.  

• Transcriptek, hallgatói jogviszony igazolások kiadása.  

• A Neptun rendszer kezelése.  

• Hallgatói ügyfélfogadás heti rendszerességgel. Kapcsolattartás a 
TEMPUS Közalapítvánnyal.  

• Karlsruhe-i ösztöndíjas félév teljes körű ügyintézése.  

• Kapcsolattartás a társegyetemmel.  

• Jubileumi diplomákkal kiadásával kapcsolatos ügyintézés ellátása.  



• Az oktatási dékánhelyettes munkájának segítése, munkáltatója által 
kiadott eseti feladatok ellátása. 

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: 

• Felsőfokú képesítés, 

• Német nyelv legalább középfokú ismerete (Komplex C típusú 
nyelvvizsga) 

• MS Office (irodai alkalmazások) programok használatában 
szerzett gyakorlat 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• NEPTUN tanulmányi rendszer ismerete 

• Felsőoktatási intézményben, tanulmányi ügyek intézésében 
szerzett több éves gyakorlat 

• Tanulmányi előadói munkakörben szerzett korábbi tapasztalat 

• További 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. 

• Az 599/2021. (X.28.) sz. Korm. rendelet 2/A. §-a alapján 2021. 
december 15-ét követően a BME-nél nem létesíthető új 
közalkalmazotti jogviszony olyan személlyel, aki a védőoltást 
(kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel. Ez alól 
csak az mentesül, aki részére egészségügyi okból ellenjavalt a 
védőoltás felvétele. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz 

• Motivációs levél (annak ismertetése, hogy a megbízást miért akarja 
elnyerni) 

• Végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást, egyéb 
ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a 



pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó 
okiratok hiteles másolata 

• Minden olyan (ok)irat amelyet a pályázó a pályázat elbírálása 
szempontjából fontosnak tart 

• Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, 
személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem 
szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

• Külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített 
oklevelek másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
     Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@bme.hu E-mail címen keresztül, 
 (másolatban dallos.gyorgyi@vik.bme.hu ) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.bme.hu/allaspalyazatok 

• www.vik.bme.hu 

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. 
  

  

 


