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KÖZIGÁLLÁS HIRDETÉSI ADATLAP 

*Kitöltő neve: dr. Bodor Emese Réka 

*Kitöltő telefonszáma: +36 1 372 2500/8011 

*Kitöltő e-mail címe: emese.bodor@ttk.elte.hu 

*Pályázati kiírás indoka: 
(új álláshely, pótlás, stb. – továbbá 
kérjük néhány mondatban 
indokolni.)  

Az ELTE TTK FFI ügyintézésének vezetése, az 
ügyintézők munkájának koordinálása 

*Fedezet rendelkezésre áll, és 
a munkáltatói jogkör 
gyakorlója engedélyezte:  

• igen  

• nem 

igen 

Fenti adatok kizárólag ELTE-én belül kerülnek felhasználásra. 

 

MUNKA LTATÓ  ADATAI: 

*Iktatószám: TTK/7989/1(2022) 

*Munkáltatói jogkör 
gyakorlójának neve: 

Dr. Kacskovics Imre 

*Munkáltatói jogkör 
gyakorlójának munkaköre: 

dékán 

 

MUNKAKÓ R ADATAI: 

*Munkakör/beosztás 
megnevezése: 

ügyvivő szakértő 

*Az intézmény megnevezése, 
ahol a munkavégzésre sor 
kerül: 
(szervezeti egység megnevezése - 
kar, intézmény, szak) 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Természettudományi Kar, Dékáni Hivatal, Földrajz- 
Földtudományi Intézet 

Vezetői megbízás szintje: 
(kizárólag vezetői pozíció esetén) 

• vezető   

• magasabb vezető 
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**Munkakör 
betölthetőségének időpontja: 
lehetséges válaszok: 

• azonnal  

• dátum megjelölése– (nem 
lehet korábbi, mint az 
elbírálási határidő) 

azonnal 

**Jogviszony időtartama: 
lehetséges válaszok: 

• határozott  

• határozatlan  

határozatlan 

**Határozott idejű jogviszony 
időtartama: 
(dátum megadása kötelező - pl. 3 
év vagy 2021.01.01-2023.10.30-ig) 

 

**Foglalkoztatás jellege: 
lehetséges válaszok: 

• teljes  

• részmunkaidős 

teljes 

Részmunkaidő tartama 
óra/hét: 
(kizárólag egész szám lehet! - 
amennyiben részmunkaidős a 
foglalkoztatás – csak akkor kell 
kötelezően kitölteni) 

 

Vezetői megbízás esetén a 
megbízás időtartama: (csak 
vezetői pozíció esetén) 

• határozott  

• határozatlan 

 

Határozott idejű vezetői 
megbízás időtartama: 
(csak vezetői pozíció esetén, 
dátum megadása kötelező) 

 

*Munkavégzés helye: 
(irányítószám, város, utca, 
házszám) 

1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/C. 

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

- a Földrajz-Földtudományi Intézet tevékenységéhez 
kötődő adminisztratív feladatok ellátása (posta 
feldolgozása, iktatása, megkeresések ügyintézése, 
értekezletek összehívása, levelezés,  
- pályázati ügyintézéshez szükséges intézeti feladatok 
koordinálása  
- Közalkalmazottakkal kapcsolatos intézeti ügyintézés, 
kapcsolattartás a HR-el 
- kapcsolattartás a Pályázati Iroda munkatársai és a 
Földrajz- Földtudományi Intézet dolgozói között 
-levelezés és ügyinézés a külföldi munkatársakkal és 
partnerekkel angol nyelven 
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-angol nyelvű dokumentumok előkészítése a 
Gazdasági Hivatal számára megfelelő formátumban 
- az intézet rendezvényeinek előkészítésében, 
szervezésében, lebonyolításában való részvétel, 

***Illetmény és juttatások: 
(nem változtatható mező, kötelező 
– Közigállás portál magától írja be) 

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

 

ELVA RA SÓK: 

**Végzettség szintje: 
lehetséges válaszok: 

• felsőfokú   

• középfokú  

felsőfokú 

**Végzettség: 
lehetséges válaszok: 

• 8 általános 

• Szakmunkásképző intézet 

• Középfokú képesítés 

• Középiskola/gimnázium 

• Emelt szintű szakképesítés 

• Technikum 

• Felsőfokú képesítés 

• Főiskola 

• Egyetem 

• MBA 

• PhD 

Egyetem 

Szak/szakirány/képesítés:  

Nyelvtudás: 
(nyelv megnevezése! pl. angol) 
 
nyelvvizsga szintje és típusa 
(amennyiben szükséges):  
 
nyelvtudás szintje, mértéke: 
néhány válasz lehetőség 

• alap 

• társalgási 

• tárgyalási  

• anyanyelvi 

Angol társalgási szint 

Tapasztalat: (pl. hasonló 
területen vagy pénzügyi területen, 
vagy felsőoktatás területén 
szerzett munkatapasztalat, stb.) 
 

felsőoktatásban vagy kutatóintézetnél szerzett 
tapasztalat 
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Tapasztalat időtartama: 
(lehetséges válaszok, ettől el is 
lehet térni, ha szükséges): 

• pályakezdő 

• 1 év alatti szakmai 
tapasztalat 

• legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat 

• legalább 3-5 év szakmai 
tapasztalat 

• 5 év feletti szakmai 
tapasztalat 

• legalább 1-3 év vezetői 
tapasztalat 

• legalább 3-5 év vezetői 
tapasztalat 

• 5 év feletti vezetői 
tapasztalat 

Informatikai tudás: 
(program/rendszer/programnyelv 
megnevezése, szintje) 

• Hálózatismeret 

• Hardverismeret 

• Informatikai 
rendszerismeret 

• Internetes alkalmazások 

• Levelező rendszerek 
(Outlook, Lotus Notes) 

• MS Office (irodai 
alkalmazások) 

• MS Windows NT/2000 XP 

• Programozási ismeretek 

• Rendszergazdai ismeretek 

• Számviteli/pénzügyi 
szoftverismeret 

 
Szint: lehetséges válaszok: 

• alap 

• felhasználói 

• gyakorlott 

• professzionális 
 
ECDL:  

• igen 

• nem 

• Start 

MS Office gyakorlott használata 
Levelezőrendszerek gyakorlott használata 

Jogosítvány: 

• igen 

• nem 
(a típusa is kiválasztható) 
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Kompetenciák: 
(mellékletben olvashatóak a 
javaslatok segítségként – max. 5-6 
kompetencia választása javasolt) 
 

Kompetencia szint: (lehetséges 
válaszok, ettől el is lehet térni, ha 
szükséges – nem kötelező a szint 
megadása): 

• jó 

• kiváló 

Proaktivitás, kudarctűrés, stressztűrés, jó 
kommunikációs készség 

Egyéb elvárások: 
(pl.: magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
cselekvőképesség, korlátozott 
cselekvőképesség – életkor 
meghatározásával, gépírástudás) 

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség 

 

ELÓ NYÓ K: 

Végzettség: 
lehetséges válaszok: 

• 8 általános 

• Szakmunkásképző intézet 

• Középfokú képesítés 

• Középiskola/gimnázium 

• Emelt szintű szakképesítés 

• Technikum 

• Felsőfokú képesítés 

• Főiskola 

• Egyetem 

• MBA 

• PhD 

Természettudományos egyetemi végzettség 

Szak/szakirány/képesítés:  

Nyelvtudás: 
(nyelv megnevezése! pl. angol) 
 
nyelvvizsga szintje és típusa 
(amennyiben szükséges):  
 
nyelvtudás szintje, mértéke: 
néhány válasz lehetőség 

• alap 

• társalgási  

• tárgyalási  

• anyanyelvi 

• felsőfokú angol  
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Informatikai tudás: 
(program/rendszer/programnyelv 
megnevezése, szintje) 

• Hálózatismeret 

• Hardverismeret 

• Informatikai 
rendszerismeret 

• Internetes alkalmazások 

• Levelező rendszerek 
(Outlook, Lotus Notes) 

• MS Office (irodai 
alkalmazások) 

• MS Windows NT/2000 XP 

• Programozási ismeretek 

• Rendszergazdai ismeretek 

• Számviteli/pénzügyi 
szoftverismeret 

 
Szint - lehetséges válaszok: 

• alap 

• felhasználói 

• gyakorlott 

• professzionális 
 
ECDL:  

• igen 

• nem 

• Start 

ECDL 

Tapasztalat: (pl. hasonló 
területen vagy pénzügyi területen, 
vagy felsőoktatás területén 
szerzett munkatapasztalat, stb.) 
 

Tapasztalat időtartama 
(lehetséges válaszok, ettől el is 
lehet térni, ha szükséges): 

• pályakezdő 

• 1 év alatti szakmai 
tapasztalat 

• legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat 

• legalább 3-5 év szakmai 
tapasztalat 

• 5 év feletti szakmai 
tapasztalat 

• legalább 1-3 év vezetői 
tapasztalat 

• legalább 3-5 év vezetői 
tapasztalat 

• 5 év feletti vezetői 
tapasztalat 

• Legalább 3 év szakmai tapasztalat 
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Kompetenciák: 
(mellékletben olvashatóak a 
javaslatok segítségként – max. 5-6 
kompetencia választása javasolt) 
 

Kompetencia szint (lehetséges 
válaszok, ettől el is lehet térni, ha 
szükséges – nem kötelező a szint 
megadása): 

• jó 

• kiváló 

 

Egyéb előnyök: 
(pl. gépírástudás, munkajogi 
ismeret, pályázatírói tapasztalat 
stb.) 

Pályázati adminisztrációban szerzett tapasztalat 
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PA LYA ZAT ADATAI: 

**Honlapon való publikálás 
kért dátuma  
(dátum megjelölése szükséges – a 
feltöltést követő +4 naptári nap a 
legkorábbi lehetséges dátum) 

 

2022. június. 28. 

*A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, 
igazolások megnevezés: 
(pl. fénykép nélküli szakmai 
önéletrajz, motivációs levél, 
bizonyítvány másolatok, stb.) 2 
kötelező és 1 választható elemet 
már beleírtunk! 
 

• részletes szakmai önéletrajz, 

• végzettséget, szakképzettséget okiratok másolata, 

• minden olyan egyéb dokumentum, amely a pályázó 
saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál 
figyelembe veendő lehet, 

• Sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány. 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul 
személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat 
elbírálásához” –nyomtatvány az 
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról 
tölthető le  

**Pályázat benyújtásának 
határideje: 
(dátum megjelölése szükséges – a 
publikálást követő minimum+15 
naptári nap, vezető esetén +30 
naptári nap) 

2022. július 30. 

*Jelentkezés módja: 
(postai / személyes / e-mail) 
Legalább egy benyújtási módot 
kötelezően meg kell jelölni 

Elektronikus úton az ELTE TTK Dékáni Titkárság 
részére a titkarsag@ttk.elte.hu e-mail címen keresztül 

Postai jelentkezés esetén: 
(irányítószám, város, utca, 
házszám, épület, emelet, ajtó) 

 

E-mail jelentkezés esetén: 
(munkatárs neve és e-mail címe) 

Varróné dr. Boros Melinda hivatalvezető részére a 
titkarsag@ttk.elte.hu címen 

Személyes jelentkezés 
esetén: 
(munkatárs neve, irányítószám, 
város, utca, házszám, épület, 
emelet, ajtó)  

 

**Munkáltató kíván-e 
telefonon információt 
szolgáltatni a pályázók felé a 
pályázatról: (nem kötelező 
telefonon tájékoztatást adni) 

• igen  

igen 

https://www.elte.hu/allaspalyazatok
mailto:titkarsag@ttk.elte.hu
mailto:titkarsag@ttk.elte.hu
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• nem  

Amennyiben igen, akkor  
A tájékoztatást nyújtó neve: 

Dr. Bodor Emese Réka 

A tájékoztatást nyújtó 
telefonszáma: 

+36 1 411 6500/8011-es mellék 

**A pályázat elbírálásának 
határideje 
Csak dátum lehet, legkorábban a 
benyújtási határidőt követő nap!  
(a benyújtási határidőtől számítva 
minimum 7-15 naptári nap javasolt 
– érdemes megnézni, hogy abban 
az időszakban lesz-e bíráló 
szabadságon, illetve a 
munkanapok száma elegendő-e a 
pályázatok értékelésre, 
állásinterjúk lefolytatására és a  
pályázók kiértesítésre is) 

2022. augusztus 8. 

Munkáltatói oldalon a 
pályázat elbírálásának rendje: 
(itt lehet feltűntetni a próbaidő 
hosszát, valamint azt is, ha 
tesztírás, feladat is a kiválasztása 
része, illetve egyéb lényes 
információt, amire fenti pontoknál 
nem volt lehetőség) 

A közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő 
kikötésével tölthető be. A pályázatok elbírálása a 
benyújtott dokumentumok és személyes interjú 
alapján történik. A pályázatok elbírálása folyamatos, a 
beérkezett pályázatok sorrendjében történik. 

A munkáltató honlapjának 
címe: 

www.elte.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint 
álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés 
keretében benyújtott személyes adatokat a 
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található 
Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az 
egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri 
feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával 
összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges 
mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a 
pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása 
során eljáró testületben esetenként külső tag is részt 
vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, 
valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak 
törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített 
szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál 
részletes tájékoztatást. 
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MELLE KLET: 

Elvárt kompetenciákhoz néhány javaslat, ötlet  
(Kérjük, szövegkörnyezettől függően a megfelelő ragozás szerint használják!)  

• alkalmazkodó, alkalmazkodás 

• áttekintő képesség 

• célorientált, célorientáltság 

• csapatépítő személyiség 

• csapatmunkára nyitott  

• döntésképes, döntésképesség 

• együttműködő személyiség 

• elemző, elemzési készség 

• elhivatott, elhivatottság 

• elkötelezett, elkötelezettség 

• elméleti gondolkodás 

• elővigyázatos, elővigyázatosság 

• emlékezőképesség 

• empatikus, empátia 

• érdeklődő, érdeklődés 

• eredményorientáltság 

• feladatorientált 

• figyelem összpontosítás 

• fogalmazó készség 

• gyakorlatias 

• határozott, határozottság 

• helyzetfelismerés 

• hibakeresési, diagnosztizálási 
képesség 

• irányító, irányítási készség 

• kapcsolatteremtő 

• kapcsolatteremtő készség 

• kezdeményező, 
kezdeményezőkészség 

• kitartó, kitartás 

• kockázatvállaló, kockázatvállalás 

• komplex látásmód jellemzi 

• kompromisszumkészség 

• konszenzus készség 

• kontroll, ellenőrzés 

• körültekintő, körültekintés 

• kreatív, kreativitás 

• kritikus 

• kudarctűrő 

• lelkes, lelkesedés 

• lelkiismeretes 

• lényeglátás 

• logikus érvelő készséggel 
rendelkező 

• logikus gondolkodás 

• lojális, lojalitás 

• matematikai készség 

• megbízható, megbízhatóság 

• megértő 

• megvalósító 

• meggyőző, meggyőzőkészség 

• módszeres munkavégzés 

• monotónia, monotonitás tűrés 

• numerikus gondolkodás 

• nyitott hozzáállás 

• nyitott, nyitottság 

• optimista 

• önálló, önállóság 

• önfejlesztés 

• összehangoló 

• pontos, pontosság 

• precíz, precizitás 
prezentációs készség 

• probléma elemző, probléma 
elemzés, feltárás 

• probléma megoldás, hibaelhárítás 

• probléma megoldására törekvő 
munkavégzés jellemzi 

• projekt szemléletű 

• rendszerekben való gondolkodás 

• rendszerező képesség 

• rendszerszemléletű, 
rendszerszemlélet 

• részletekre figyelő/ügyelő 

• rugalmas, rugalmasság 

• segítőkész, segítőkészség 

• stratégiai gondolkodású  

• stressztűrő, stressztűrő képesség 

• strukturált gondolkodás jellemzi  

• szakmai igényesség jellemzi 

• szervező, szervezőkészség 

• támogató, támogatás 

• tanulás és fejlődés iránti 
elkötelezettség 

• terhelhető, terhelhetőség 

• tervező, tervezés 

• toleráns 

• tömör fogalmazási készség 

• türelem, türelmes 

• udvarias, udvariasság 

• újító, újítás 


