
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
                            

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján 
pályázatot hirdet 

MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet / Földrajztudományi Intézet  
 

pénzügyi ügyintéző  

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
                         
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, MTA Kutatóház budapesti telephelye 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 
Főbb feladatok: 
 

- kimenő számlák kiállítása, nyilvántartás vezetése, 
- bejövő számlák ellenőrzése, rögzítése, nyilvántartásba vétele 
- kötelezettségvállalás lap, igénylés elkészítése, megrendelés elkészítése,  
- belföldi és külföldi kiküldetési rendelvények elkészítése,  
- a 2 intézet pénztárosi feladatainak elvégzése, 
- az intézetekhez tartozó gépkocsiüzemagyag-elszámolások elkészítése,  
- adatszolgáltatás, 
- részvétel a leltározás, selejtezés előkészítésében, lebonyolításában,  
- projekt pénzügyi adminisztráció 
- gazdasági adminisztratív feladatok 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
                         
Pályázati feltételek: 

 középfokú gazdasági képesítés, 

 költségvetési területen eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 cselekvőképesség 



 büntetlen előélet 

Elvárt kompetenciák: 

 pénzügyi-számviteli végzettség, 

 jó kommunikációs es problémamegoldó képesség, 

 rendszer- és folyamatszemléletű gondolkodás, 

 hatékony részvétel a csapatmunkában, 

 megbízható, precíz, terhelhető, személyiség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 EcoSTAT rendszer ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz magyar nyelven 

 Végzettségeket igazoló dokumentumok másolata 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázó adatait 
megismerhetik és kezelhetik 

 Erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén) 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Elektronikus úton Kiss László főigazgató részére a titkarsag@konkoly.hu és az 
allas.palyazat@csfk.mta.hu e-mail címeken keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálásáról - a kiválasztott jelöltekkel folytatott személyes meghallgatásokat követően 
- az MTA CSFK gazdasági vezetője dönt. A munkakör 4 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

MTA CSFK honlap - 2019. augusztus 29. 

profession.hu 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 29.  

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a 
személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel.  
  


