
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Kancellária  

Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 

 

Pénzügyi és számviteli munkatárs  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.  

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

• Az igazgatóságon belül több osztályra is keresünk kollégákat, amely munkakörökbe az 

alábbi feladatok tartozhatnak: • gondoskodás az Egyetem pénzügyi kötelezettségeinek 

teljesítéséről, a bevételek feldolgozásáról, a pénzügyi analitikus nyilvántartások naprakész 

vezetéséről • az államháztartási előírásoknak megfelelő számviteli rend szerinti könyvelési 

feladatok ellátása, az egységes rovatrend szerinti, valóságnak megfelelő, folyamatos, 

naprakész, zárt rendszerű, áttekinthető analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése; • az 

Egyetem keretgazdálkodási rendszeréhez kapcsolódó feladatok ellátása, a keretek 

felhasználásának naprakész követése; • követi az Egyetem előirányzatainak nyilvántartását; • 

az analitika és a főkönyv egyeztetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok elvégzése; • 

gondoskodik a feladatkörébe tartozó jogszabályok által meghatározott rendszeres és eseti 

adatszolgáltatások előkészítéséről  

Illetmény és juttatások: 



Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Humánpolitikai Szabályzat és a Kancellár rendelkezései 

az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Felsőfokú képesítés,  

         pályakezdőt is fogadunk  

         felsőoktatásban szerzett gazdasági (pénzügyi-számviteli) szakképzettség, vagy  

         mérlegképes könyvelői képesítés  

         középfokú iskolai végzettség pénzügyi-számviteli képesítéssel, vagy  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         költségvetési szervnél hasonló területen szerzett tapasztalat  

         felhasználói szintű számviteli-pénzügyi szoftverismeret  

         államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes 

adatait - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik  

         Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Szakmai önéletrajz  

         Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 

humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 1.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.bme.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján 

közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.  
 


