
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

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

pályázatot hirdet 

Kancellária, Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság  

EU-s és Hazai Pályázatok Pénzügyi Elszámolása Osztály 

 

pénzügyi elszámoló (ügyvivő szakértő)  

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: 

Gondozza az adott projekthez kapcsolódó költségvetést; nyomon követi a hatályos támogatási 

szerződésben meghatározott teljesítési határidőt; ellátja az adott pályázat pénzügyi 

beszámolójának formai és tartalmi ellenőrzését; közreműködik a projekt hatályos 

költségtervének biztosításában; ellenőrzi a pályázatokkal kapcsolatos nyilvántartási 

kötelezettségek teljesítését; naprakészen vezeti a pályázati elszámolások analitikus 

nyilvántartását, folyamatosan együttműködik az érintett szervezeti egységekkel és a pénzügyi 

szakterülettel; eleget tesz a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és közzétételi 

kötelezettségeknek.  

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: 

         Főiskola, vagy Egyetem, gazdasági végzettség,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Együttműködés, empátia, kommunikációs készség, stressztűrő képesség  

         Büntetlen előélet, cselekvőképesség  

         Angol nyelv ismerete  

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

         pénzügyi-számviteli képesítés; EU-s képesítés  

         felhasználói szintű számviteli-pénzügyi szoftverismeret  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz, a végzettséget tanúsító okiratok másolata  

         Erkölcsi bizonyítvány (amennyiben jelenleg nem áll egyetemi alkalmazásban, 

mely a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele), vagy igazolás arról, 

hogy jelenleg erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik  

         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes 

adatait - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.  

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

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 2.  

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.  
 


