
Belügyminisztérium 
                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján 
pályázatot hirdet 

Belügyminisztérium  
Pénzügyi Erőforrás-gazdálkodási Főosztály 

 
költségvetési referens 

munkakör betöltésére. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 

3. számú melléklet 66. pont: költségvetési feladatkör 

Ellátandó feladatok: 

A Belügyminisztérium (BM) fejezeti kezelésű előirányzataihoz kapcsolódó 
pénzügyi-költségvetési feladatok, valamint a BM irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek gazdálkodási felügyeletével kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A költségvetési szervek tekintetében: - a költségvetési szervekkel 
kapcsolatos, a hatályos jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és a 
kincstári rendnek megfelelő kincstári ügyintézés, - az intézményeket érintő 
tervezési, zárszámadási feladatok elvégzése, - az intézményekkel való 



folyamatos kapcsolattartás, - az intézmények gazdálkodási adatainak 
folyamatos nyomon követése, rendszeres és eseti adatszolgáltatások és 
elemzések összeállítása. A fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében: - a 
Giro rendszeren keresztül történő utalások végrehajtása, - a 
kötelezettségvállalások nyilvántartása, ellenőrzése, kincstári ügyintézése, - 
az előirányzat szakmai kezelőjével történő operatív kapcsolattartás 
(teljesítésigazolások befogadása, ellenőrzése, kifizetések 
kezdeményezése), - az érvényesítés feladatkörének ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a 
"Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 
         Főiskola, egyetem – egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási 

szakon vagy pénzügy szakirányon szerzett közgazdász 
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és 
felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés, 

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         legalább két éves pénzügyi-számviteli területen szerzett 

tapasztalat, 
         számviteli, pénzügyi szoftverismeret, 
         önálló munkavégzés, pontosság, felelősségtudat, együttműködési 

készség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         államháztartásban pénzügyi-költségvetési területen szerzett 

gyakorlat, 
         az Európai Unió által társfinanszírozott projektek pénzügyi 

felügyelete terén szerzett tapasztalat, 
         Forrás SQL Integrált Ügyviteli Rendszer ismerete, 
         mérlegképes könyvelői szakképesítés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot (telefon 
és e-mail elérhetőség megjelölésével) és motivációs levelet kell 



csatolni. (A 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítványt legkésőbb az állás betöltésekor kell eredetben 
benyújtani.) A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni a 
munkakör megnevezését. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartók Péter 
főosztályvezető-helyettes nyújt, a peter.bartok@bm.gov.hu címen v. a 36-1-
441-1041 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Vígh Viktória részére a viktoria.vigh@bm.gov.hu 

E-mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatokat a Belügyminisztérium szakértő munkatársaiból 
álló szakmai bíráló bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság 
szóbeli interjún hallgatja meg. A pályázat eredményéről a pályázók írásos 
(elektronikus) értesítést kapnak. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 30. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium honlapon szerezhet. 
  
 


