
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
                        

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság  
Adók és Kötelezettségek Osztálya 

 

osztályvezető (2019/249) 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

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

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

A Kancellária, Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság, Adók és Kötelezettségek 
Osztálya vezetőjének feladata: gondoskodik az Egyetem pénzügyi 
kötelezettségeinek teljesítéséről, a pénzügyi analitikus nyilvántartások 
naprakész vezetéséről; ellátja az Egyetem bankszámláinak nyitásával, 



zárásával, pénzforgalmával, a bankszámlavezetéssel, a házipénztár 
működtetésével, a pályázati elszámolásokhoz szükséges bizonylatok 
összeállításával kapcsolatos feladatokat; közreműködik az analitika és a 
főkönyv egyeztetésében, ellenőrzésének elvégzésében; felelős az 
adókapcsolatok viteléért, az adók szabályszerű elszámolásáért, bevallásáért 
és a befizetésekhez szükséges adatok határidőben történő biztosításáért; 
gondoskodik a feladatkörébe tartozó jogszabályok által meghatározott és 
eseti adatszolgáltatások elkészítéséről. Közreműködik a Gazdálkodási 
Rendszer követelményeinek kialakításában, folyamatos fejlesztésében. 
Gondoskodik a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság 
kötelezettségvállalásainak, szállítói számláinak a gazdálkodási rendszerbe 
történő szabályos rögzítéséről, levelezésének iktatásáról, kezeléséről, a 
Humánerőforrás Igazgatósággal való kapcsolattartásról, az Igazgatóság 
tárgyi eszközeinek nyilvántartásáról, az Egyetem vevői és szállítói 
számláinak, bizonylatainak irattározásáról, selejtezéséről. Együttműködik az 
Egyetem egyéb szervezeteivel. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 
Humánpolitikai Szabályzat, valamint a Kancellár rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Főiskola, vagy Egyetem, szakirányú végzettség, 
         A fenti feladatok vonatkozásában szerzett min. 3-5 éves szakmai 

gyakorlat 
         MS Office felhasználói szintű ismerete 
         Angol nyelv ismerete 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
         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: 
         Költségvetési szervnél hasonló területen / felsőoktatási 

intézménynél szerzett vezetői tapasztalat 
         Felhasználói szintű számviteli-pénzügyi szoftverismeret, Integrált 

gazdálkodási rendszer gyakorlati használatának ismerete 

Elvárt kompetenciák: 



         Együttműködés, empátia, kommunikációs készség , 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes szakmai önéletrajz 
         Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata 
         A feladat ellátásával kapcsolatos elképzelések 
         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, 

személyes adatait - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - az 
elbírálásban résztvevők megismerhetik 

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 9. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére a 

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében 
tekintjük érvényesnek a jelentkezést. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 16. 

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

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az osztályvezetői megbízás kölcsönös szándék esetén meghosszabbítható. 
Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot 
kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés 
található, az Egyetem honlapján közzétett kiírás szövegét kell irányadónak 
tekinteni. 
  

  

 


