
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  
                         

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság  
Számviteli és Eszköznyilvántartási Osztály 

 

gazdasági ügyintéző (számviteli terület)  

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: 

A Számviteli és Eszköznyilvántartási Osztály munkájában való részvétel, 
közreműködés: a napi könyvelési feladatok végzésében, a havi költségvetési 
és a negyedéves mérlegjelentések elkészítésében, az éves beszámolót 
megelőző egyeztetési, zárlati műveletekben; a számviteli munkát, az 
adatszolgáltatásokat, a beszámoló készítési tevékenységet támogató Oracle 
alapú integrált nyilvántartási rendszer működtetésében és tökéletesítésében; 
a szakmai vezető irányítása és ellenőrzése mellett a számviteli teendők 
szervezésében és végzésében, figyelemmel a hatályos számviteli, 
államháztartási, adó- és elszámolási szabályokra.; szakmai támogatást nyújt 
a szervezeti egységek ügyintézői számára, munkáját a társosztályokkal 
szoros együttműködésben végzi.  



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: 

         Középfokú képesítés, mérlegképes könyvelői képesítés, vagy 
felsőfokú pénzügyi-számviteli szakképesítés (pályakezdők 
jelentkezését is várjuk),  

         Államháztartási számvitel ismerete  
         Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 

hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi 
bizonyítvány benyújtása szükséges.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői 

végzettség  
         Költségvetési és/vagy felsőoktatási szférában szerzett szakmai 

tapasztalat  
         Oracle, vagy más integrált nyilvántartási rendszer használatában 

szerzett gyakorlat, főkönyvi könyvelési ismeretek, jártasság  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz az eddigi gyakorlatának és 
munkavégzésre irányuló jogviszonyainak bemutatásával  

         Végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok hiteles 
másolata  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 
pályázattal összefüggő kezeléséhez  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Ilona nyújt, a 
+36-1-463-3342 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  



         Elektronikus úton Humán Erőforrás Igazgatóság részére a 
humaneroforras@mail.bme.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.  

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.  
  

  

 


