
 

 

 

Az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, az 

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 

pályázatot hirdet  

PÉNZFORGALMI MUNKATÁRS 

munkakör betöltésére 

 

A jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű – Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó – munkaviszony 3 hónap 

próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 

Munkavégzés helye: 

Budapest 

Feladatok: 

1. analitikák vezetése: 

o az áru és szolgáltatás beszerzési előlegek nyilvántartása, 

o a csoportos meghatalmazások és többszöri alkalomra szóló meghatalmazások 

nyilvántartása, 

2. Számlázással kapcsolatos feladatok: 

o banki átutalásos számlák elkészítése A Forras.Net integrált pénzügyi-számviteli 

rendszerben,  

o a számlák szigorú számadású nyomtatványként való kezelése. 

3. Szállítói számlákhoz kapcsolódó teljesítésigazolások beszerzése a szervezeti 

egységektől. 

4. A kifizetések teljesítése a MÁK Electra rendszeren keresztül. Számlakivonat banki 

forgalmához kapcsolt bizonyaltok szerelése és a számvitelre való továbbítása. 

5. Az Intézményi kincstári kártyák és az interneten keresztül történő beszerzésekhez 

használt VIP kártya igénylése, cseréje, nyilvántartása, a kártyafedezeti számlakivonat 

banki forgalmához kapcsolt bizonyaltok szerelése és a számvitelre való továbbítása. 

6. Az Intézményi kártyák használatával összefüggő beszerzések elszámoltatása, vásárlási 

keret biztosítása.  

7. Az interneten történő VIP kártyával történt beszerzések elszámoltatása. 

8. Bizonylatok rögzítése a Forras.Net integrált pénzügyi-számviteli rendszerben. 

9. GIRO kártyák igénylése, cseréje, nyilvántartása. 

10. Egyéb feladatok: 

o Értéktár működtetése. 

o Feladata a szakterületén beazonosított kockázatok ismertetése, kezelése, új 

kockázatok jelzése az osztályvezető felé. 
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o Szakterületét érintően naprakészen vezeti az elektronikus monitoring 

táblázatokat.  

o A belső irányítási eszközök körében kiemelt feladata pénzkezelési szabályzat 

aktualizálására javaslatot tenni, a változtatások átvezetésében közreműködni, 

illetve a közérdekű adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó költségszámítás 

elvégzéséhez szükséges adatokat évente aktualizálni. 

Bérezés és juttatások: 

Megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek, elvárások: 

 minimum középfokú pénzügyi-számviteli végzettség, 

 legalább 3 éves központi költségvetési szerv számviteli területén szerzett gyakorlat, 

 MS Office (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete,  

 magyar állampolgárság, 

 büntetlen előélet. 

Előnyt jelent: 

 Forras.Net integrált pénzügyi-számviteli rendszer felhasználói szintű ismerete, 

 államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség (regisztrált). 

Elvárt kompetenciák: 

 felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság, 

 nagyfokú önállóság, 

 rendszerszemlélet, komplex gondolkodás, minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, 

precizitás), 

 kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, 

 rugalmasság, terhelhetőség. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 30. 

A pályázat elbírálásának rendje: 

Személyes meghallgatásra a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő pályázók kerülnek 

behívásra a pályázat benyújtását követően folyamatosan, a pályázati határidő leteltét követő 30. 

napig. 

A pályázatot a benyújtási határidőt követő 30. nap után lezártnak kell tekinteni. 

A pályázat benyújtásának helye és módja 

Jelentkezni az Állami Számvevőszék állásajánlataira csak az elektronikus felületen keresztül 

lehet. 

A jelentkezéshez szükséges űrlap a https://www.asz.hu/hu/palyazatok főlap jobb oldalán található 

JELENTKEZÉS gombbal érhető el. Az űrlap kitöltésével az Ön adatai bekerülnek pályázati 

rendszerünkbe. 

A pályázónak az űrlapon csatolnia kell: 

 szakmai önéletrajzot (jelentkezéskor letölthető) 

 motivációs levelet 

 szakképesítést, nyelvtudást igazoló bizonyítvány(ok) másolatát 

https://www.asz.hu/hu/palyazatok
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A pályázati részvételhez a pályázónak hozzájáruló nyilatkozatot kell adnia adatai kezeléséről, 

melyet az űrlap „Nyilatkozatok” részben tehet meg. 

Az űrlap „pozíció megjelölése” részén jelölje meg a „Pénzforgalmi munkatárs” munkakört. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a palyazat@asz.hu email címen kapható (pályázati 

anyagot ezen az email címen nem áll módunkban fogadni!). 

A munkáltatóval kapcsolatos itt tájékozódhat: www.aszhirportal.hu, www.asz.hu 

mailto:palyazat@asz.hu
http://www.aszhirportal.hu/
http://www.asz.hu/

