
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET 
                             

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján  

pályázatot hirdet 
 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET 
Gazdasági Igazgatósága 

 
Számviteli előadó 

munkakör betöltésére.  
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:  
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
Budapest X. ker., Kőér u. 2/A. sz. 
 
Ellátandó feladatok: 
 

- a pénztári forgalom bonyolítása, kontírozása és könyvelése, egyeztetések 
végrehajtása, ellenőrzése, a pénzügyi és számviteli nyilvántartások, analitikák 
vezetése; 

- kötelezettségvállalások, bevételi és kiadási számviteli bizonylatok rögzítése, 
főkönyvi könyvelés, banki könyvelés, szállító-vevői számlák nyilvántartása, 
pénzügyi-számviteli egyeztetési feladatok ellátása Forrás SQL programban; 

- kincstári és irányító szervi adatszolgáltatások, időszakos és éves beszámolók 
előkészítése, összeállítása; 

- bérkönyvelés, bérnyilvántartási feladatok ellátása. 
 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közlekedésbiztonsági 
Szervezet Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 
 

- magyar állampolgárság, 
- cselekvőképesség, 
- büntetlen előélet, 
- szakirányú felsőfokú állami iskolai végzettség (29/2012. (III. 7.) Kormányrend. 3. 

melléklet 47. pontja), 
- államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés és 

regisztráció. 
- államháztartási szervnél – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
- Forrás SQL ügyviteli rendszer felhasználói szintű ismerete 



- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,  
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 angol nyelvből középfokú, államilag elismert, „C” típusú nyelvvizsga,  
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,  
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (a 

pályázathoz elegendő a kérvény benyújtását igazolni, 
 iskolai végzettségeket, szakképzettségeket, nyelvtudást tanúsító okiratok 

másolata (az interjú során az eredeti okiratok bemutatandók),  
 pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők pályázati 

anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. június 1-től tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 8. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baloghné Tóth Gyöngyi 
gazdasági igazgató nyújt, a 06/1/432-6240-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 Elektronikusan a jih@kbsz.hu címre kérjük küldeni 
 Kérjük, hogy a tárgy mezőbe írja be „pályázat Számviteli előadó munkakörre - 

JIH/97/1/2015” 
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében 
hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a 
pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartja. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 22. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Jelen pályázatban kiírt munkakörre a Szervezet 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázati 
anyagok, az elbírálást követően megsemmisítésre kerülnek, ezért kérjük eredeti 
iratot ne csatoljon az anyagához! 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2015. április 21. 

 www.kbsz.hu 
 https://kozigallas.gov.hu 
 www.profession.hu 
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