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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A büntetés-végrehajtás megbízott országos parancsnoka pályázatot hirdet a Büntetés-végre-

hajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) Közgazdasági Főosz-

tály Számviteli Osztálya kiemelt főreferensi beosztásának betöltésére. 
 

Pályázati feltételek: 

 pénzügyi, gazdasági felsőfokú iskolai végzettség, 

 regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés, 

 KGR Forrás SQL ismerete,  

 felhasználói szintű számítógépes (kiemelten Word, Excel) ismeretek, 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 
 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 

törvény (Hszt.) 45. §-ának (7) bekezdése alapján a beosztás kizárólag olyan személlyel 

tölthető be, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt.  
 

A kiemelt főreferensi munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások 
és kompetenciák:  
 

- az állam felé történő befizetési kötelezettségek megállapítása, bevallása, 

- pénzforgalmi tételek főkönyvi könyvelése, analitikus nyilvántartások vezetése, 

- az intézményi és a cím éves és féléves beszámolók és időközi mérlegjelentésének ösz-
szeállítása, ellenőrzése, 

- a cím előirányzat maradvány elszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtása, 
- közreműködés az átfogó szakterületi és soron kívüli ellenőrzések végrehajtásában, 
- Európai Uniós finanszírozású projektek számviteli elszámolásának végrehajtása, 
- kapcsolattartás, segítségnyújtás a címhez tartozó költségvetési szervek gazdasági szak-

területének dolgozóival, 
- kapcsolattartás a társ rendvédelmi szervekkel, valamint a Belügyminisztérium gazda-

sági szakterületének képviselőivel. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
 államháztartási szakon regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség 

 a Forrás SQL program használata 

 legkevesebb 3 éves közigazgatásban eltöltött szakmai gyakorlat 

 

A beosztás várhatóan 2012. szeptember 17-étől tölthető be. 
 

Juttatások: 
A Hszt. 6/A. számú melléklete alapján az I. besorolási osztály VI. beosztási kategória, közal-

kalmazott esetén megegyezés szerint. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31. 

A pályázatokat a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához – 1054 Budapest, Steindl 

Imre utca 8. – kell benyújtani. 
 

A pályázathoz kérjük mellékelni: 

 a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, 

 az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok hitele-

sített másolatát, 

 szakmai célkitűzéseit a pályázati feltételek tükrében, 

 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik, 

 hatósági erkölcsi bizonyítványt és munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazo-

lást (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó 

nyilatkozatot). 
 

A benyújtott pályázatokat az általam kijelölt bizottság bírálja el 2012. szeptember 12-ig, 

melynek eredményéről a pályázót írásban értesítem. 
 

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok-

sága Személyügyi és Szociális Főosztályán a 06-1/301-8426-os telefonszámon kérhető. 
 
 
 

Budapest, 2012. augusztus 3. 
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