
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Természettudományi Kutatóközpont 
főigazgatója  

 álláshelyet hirdet 
a Pénzügyi- Számviteli Osztályon 

„tárgyi eszköz  könyvelő” 
munkakör betöltésére 

 

Munkakör rövid összegzése: a Kutatóközpont tárgyi eszköz állományának, vagyonának naprakész 
vezetése. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

• a tárgyi eszközök kontírozása, állományba vétele, 
• a kontírozott tárgyi eszköz számlák átadása főkönyvi könyvelésre, 
• a tárgyi eszközök naprakész nyilvántartásának vezetése, 
• a tárgyi eszköz gazdálkodáshoz kapcsolódó analitikák elkészítése és feladási a 

főkönyvi könyvelés felé, 
• a negyedéves értékcsökkenési leírás elkészítése, feladása a főkönyvi könyvelés 

felé, 
• beruházási statisztika elkészítése és megküldése a KSH részére, 
• a leltár és selejtezési munkafolyamatok koordinálása, 
• főkönyvi feladások elkészítése, 
• Kincstári és irányító szervi adatszolgáltatásokban való részvétel (mérleg, 

beszámoló, egyéb adatszolgáltatások, vagyonkataszteri jelentés). 
 

Pályázati feltételek: 

• könyvelői végzettség, 
• MS Office programok ismerete, 
• precíz, pontos munkavégzés, 
• problémamegoldó képesség, határidők betartása, 
• büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Előnyt jelent: 

• CT-Ecostat program ismerete, 
• mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási/vállalkozási szakon, 
• államháztartási könyvelési tapasztalat. 

A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvényben előírt rendelkezések az irányadók.  

A jogviszony jellege, időtartama: 

A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra szól, 3 hónapos próbaidő 
kikötésével. 

A munkavégzés helye: 

Természettudományi Kutatóközpont (TTK) 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz  
• az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek 

megismerhetik 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 03. 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 03. 22. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal 

A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázatot egy példányban elektronikus úton juttassa el a következő e-mail címre: 
frikker.erika@ttk.hu  

A pályázattal kapcsolatos további információ: Frikker Erika: 06-1-3826-922 

Visszajelzést csak a személyes megbeszélésre behívott jelentkezők kapnak, az elküldött 
pályázati anyagot elbírálás után megsemmisítjük, annak visszaküldésére nincs lehetőség. 
 
 
Budapest, 2021. 02. 22. 
 
 
 
 
   Dr. Buday László 
   mb. főigazgató 
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