
 

  

A 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése 
alapján  

 

pályázatot hirdet 

 

a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Pénzügyi és Számviteli Osztályán 

 

számviteli feladatok ellátására 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.  
 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  

Számlák, számviteli bizonylatok kiállítása. A Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

számláinak kezelése és rögzítése a FORRÁS.NET rendszerben (a továbbiakban: 

Számviteli rendszer). A Hivatal követelésállományának kezelése, rögzítése a 

Számviteli rendszerben. Egyenlegközlők, fizetési felszólítások küldése ügyfelek 

részére, végrehajtások kezdeményezése a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál és önálló 

bírósági végrehajtóknál. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet, 

• Gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség, és 

gazdaságtudományi szakképesítés, vagy érettségi végzettség és 
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szakmajegyzék szerinti Gazdálkodási és menedzsment ágazatban szerzett 

szakképesítés,  

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Mérlegképes könyvelői végzettség,  

• Közigazgatási gyakorlat,  

• FORRÁS.NET rendszer ismerete. 

 

Elvárt kompetenciák:  

• Terhelhetőség, szorgalom,  

• Szabálykövetés,  

• Rendszerszemlélet,  

• Pontosság,  

• Proaktivitás. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai 

önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, 

• Motivációs levél, 

• Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló 

dokumentumok másolata, 

• Három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely 

igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról 

szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott 

büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben 

meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik. 

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja: 

A feladatkör legkorábban 2022. március 1. napján betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Beáta nyújt a 06 

88/620-062-es telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 



3 
 

  

• Elektronikus úton: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztály vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu e-

mail címen keresztül. Kérjük az emailben feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: VE/71/01139-1/2022, valamint a feladatkör 

megnevezését: számviteli feladatok. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a 

hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör 

gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A 

pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli 

értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

www.kozigallas.hu 

www.jobinfo.hu 

http://www.kozigallas.hu/

