
 

MTA Nyelvtudományi Intézet  
                         

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

MTA Nyelvtudományi Intézet  
Gazdasági Osztályára 

 
pénzügyi ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Gazdasági események bizonylatolása; bejövő-, kimenő számlák kezelése. Feladások készítése 
a könyvelés részére, készletnyilvántartás analitikus vezetése. Kiküldetések elszámolása. 
Pályázati nyilvántartások vezetése, pályázati elszámolások elkészítése. Pénztáros időszakos 
helyettesítése; banki tranzakciók lebonyolítása Giro-rendszeren keresztül.  

Illetmény és juttatások: 

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

�         Középfokú képesítés,  
�         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,  
�         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
�         Eco-Stat integrált számviteli program ismerete  
�         Mérlegképes könyvelői végzettség  

Elvárt kompetenciák:  

�         Költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         a pályázó részletes szakmai önéletrajza  
�         iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata  
�         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 1.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a MTA Nyelvtudományi Intézet címére történő 

megküldésével (1394 Budapest, Pf. 360. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/K/2018 , valamint a 
munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.  

�         Elektronikus úton Máté Ildikó részére a linginst@nytud.mta.hu E-mail címen 
keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatást követően a gazdasági vezető dönt a pályázatról. Az elbírálás 
eredményéről a pályázókat a Nyelvtudományi Intézet honlapján tájékoztatjuk, a pályázat 
nyertese külön értesítést kap.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.nytud.mta.hu - 2018. április 12. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.mta.hu honlapon 
szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja:  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.  
  
 


