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Budapest Főváros Levéltára  
                         

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

Budapest Főváros Levéltára  
V. Tájékoztatási és közművelődési főosztály 

 
LEVÉLTÁROS  

munkakör betöltésére.  

A munkaviszony és időtartama: 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatti határozatlan idejű 
munkaviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 3-5.  

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

Az Ügyfélszolgálaton a levéltárhoz személyesen, vagy írásban forduló ügyfelek kéréseinek 
teljes körű ügyintézése, telefonon történő tájékoztatása. A beérkezett iratok nyilvántartásba 
vétele, levelezés intézése, papír alapon és elektronikus formában egyaránt. Az ügyintézés során 
az érintett iratőrző főosztályokkal való együttműködés. Az ügyfélszolgálati nyilvántartások és 
statisztikák folyamatos vezetése és az éves statisztikák elkészítése. A Kutatószolgálaton a 
kutatók teljes körű tájékoztatása, a kutatószolgálati ügyek (beiratkozás, kérések leadása, 
másolatkérések iktatása, iratanyag visszavétele, az LNYR használata és az információk 
rögzítése stb.) intézése. A Szakkönyvtárban végzendő valamennyi munkafolyamat intézése, a 
vezető könyvtáros munkájának segítése. A könyvtári állomány ismeretében tájékoztatást adni 
a munkatársak, a kutatók és más intézmények számára. Szakkönyvtári kisegítő munkák 
végzése. Bekapcsolódás a közművelődési programok szervezésébe. Általános levéltári 
feladatok ellátása (rendezés, segédletkészítés)  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) mivel a létrejövő munkaviszony a munka 



törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így 
megegyezés és a belső szabályzatok, munkáltatói döntés az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

   -      Felsőfokú képesítés, levéltárosi és/vagy történész diploma,  
  -       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)  
  -       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  
  -       alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.  
 -       A létrejövő munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény 

(Mt) hatálya alá tartozó munkaviszony  
  -       Próbaidő: 3 hónap  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
  -       levéltáros végzettség, könyvtáros ismeretek  
 -        levéltári területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat  
 -        ügyfélszolgálati tapasztalat  
  -       angol nyelvtudás  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 -        fényképes szakmai önéletrajz  
 -        iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata  
 -        motivációs levél, bérigény megjelölésével  
 -        A pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 18.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
   -      Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Levéltára címére történő 

megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5123/2020/MÜ , valamint a 
munkakör megnevezését: LEVÉLTÁROS.  

vagy 
  -       Elektronikus úton dr. Fehér Csaba főosztályvezető részére a fehercs@bparchiv.hu 

E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 -        Budapest Főváros Önkormányzata honlapja 

    -       Budapest Főváros Levéltára honlapja 
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