
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
                            

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal 

 

műszaki szolgáltató/oktatástechnikus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a. 

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

A Természettudományi Kar épületeiben lévő előadótermek teljes körű oktatástechnikai 
üzemeltetése. Oktatástechnikai eszközök kölcsönzése és a használat nyilvántartása. A 
Lágymányosi Campuson szervezett egyetemi rendezvények, az ELTE állományában lévő 
oktatók és kutatók által szervezett konferenciák technikai szolgáltatásainak lebonyolítása. A 
fenti szolgáltatásokhoz szükséges eszközöknek, anyagoknak az előírásoknak megfelelő 
beszerzése a közvetlen munkahelyi vezető utasításai alapján. A rongálás, hiányok bejelentése 
és az ezekkel kapcsolatos vizsgálatokban való részvétel. 

Illetmény és juttatások: 

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

         Középfokú képesítés, 



         alap hardverismeret 
         büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         oktatási kommunikációtechnikus, vagy rokonszakma, 

Elvárt kompetenciák: 

         gyakorlatias, 
         önálló, 
         precíz, 
         segítőkész, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         fényképes szakmai önéletrajz 
         végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata 
         sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléshez 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 28. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Természettudományi Kar részére a titkarsag@ttk.elte.hu E-

mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatra hallgatók jelentkezését is várjuk. A munkakör betöltése részmunkaidőben is 
lehetséges.A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 4. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. október 14. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az 
álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig 
kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, 
illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a 
személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, 
védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi 
szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, 
közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes 
tájékoztatás. 



A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. október 13. 

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. 
 


