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24-1/2021/MÜ sz. pályázat 

Budapest Főváros Levéltára 
pályázatot hirdet 

Műszaki Osztályon 
 

MŰSZAKI OSZTÁLY VEZETŐ 

munkakör betöltésére.  
A munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozik 
 
A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű (műszaki szakalkalmazotti) 
 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Teve utca 3–5.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Vezeti, szervezi és ellenőrzi a Műszaki Osztály munkáját. Gondoskodik a Levéltár épület- 
(létesítmény-) üzemeltetési, fenntartási, állagmegóvási és ingatlan-működtetési feladatainak 
összehangolt ellátásáról. Ennek keretében elkészíti a Levéltár ingatlan-gazdálkodásával 
összefüggő éves karbantartási- és üzemeltetési terveket, megszervezi a tervek végrehajtását, 
irányítja a feladatok ellátására létrehozott munkaszervezetet a Levéltár szabályzatainak 
megfelelően. Feladata az ingatlan üzembiztos és költséghatékony működési feltételeinek 
biztosítása, az ehhez kapcsolódó műszaki és gazdálkodási feladatok végrehajtása, az 
üzemeltetési tevékenységgel összefüggő, a jogszabályi és intézményi előírásoknak megfelelő, 
a korszerű létesítmény-gazdálkodási követelményeknek megfelelő adminisztrációs keretek 
kidolgozása és naprakész működtetése. Koordinálja a Levéltár beszerzéseit, környezet-, 
munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátását. Előkészíti és karbantartja a működési területével 
kapcsolatos belső szabályzatokat, gondoskodik a szabályzatok betartásáról és betartatásáról. 
Irányítja és ellenőrzi a Műszaki osztály munkatársai feladatainak végzését. 

Illetmény és juttatások: 

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (Mt.) és egyéb szakmai jogszabályok, belső szabályzatok előírásai, a munkáltatói 
döntés és a két fél közötti megegyezés az irányadók.  
                          
Pályázati feltételek: 
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• főiskolai, felsőfokú műszaki szakképesítés (építőmérnöki, épület-gépészmérnöki, 
villamosmérnöki szakképesítés) 

• műszaki területen (épületüzemeltetés, kivitelezés, beruházás-előkészítés) szerzett 
tapasztalat 

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  
• alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.  
• próbaidő: 4 hónap  
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• egyetemi szakképesítés 
• legalább egy év vezetői vagy helyettes vezetői gyakorlat 
• üzemeltetési tapasztalat (100 fő feletti intézményben)  
• munkálatok számítógépen való alapszintű dokumentálása  
• számítástechnikai alapismeretek, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)  

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  
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje:   2021. március 1.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
Elektronikus úton dr. Haraszti Viktor főigazgató-helyettes részére a harasztiv@bparchiv.hu  
e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázatokat rangsoroljuk, a vezetői megbízást a Levéltár főigazgatója adja. Az elbírálás 
során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre. 

A pályázat elbírálásának határideje:   2021. március 5. 

További információ:  
A meghirdetett állással és a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető dr. Haraszti 
Viktor főigazgató-helyettestől a 06 (1) 298-75-94 telefonszámon, illetve a 
harasztiv@bparchiv.hu e-mail címen. A munkáltatóval kapcsolatban további információt 
honlapunkon szerezhet: www.bparchiv.hu  

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  
• Budapest Főváros Önkormányzata honlapja 
• Budapest Főváros Levéltára honlapja 

mailto:harasztiv@bparchiv.hu
mailto:harasztiv@bparchiv.hu
http://www.bparchiv.hu/

	Budapest Főváros Levéltára
	Műszaki Osztályon  MŰSZAKI OSZTÁLY VEZETŐ
	Vezeti, szervezi és ellenőrzi a Műszaki Osztály munkáját. Gondoskodik a Levéltár épület- (létesítmény-) üzemeltetési, fenntartási, állagmegóvási és ingatlan-működtetési feladatainak összehangolt ellátásáról. Ennek keretében elkészíti a Levéltár ingatl...
	Illetmény és juttatások:
	Pályázati feltételek:
	A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
	A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

