
KSH Népességtudományi Kutató Intézet  
                         

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

KSH Népességtudományi Kutató Intézet  
 

könyvelő  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Részmunkaidő, heti 30 órás 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1024, Buday László utca 1-3. B épület 6. emelet  

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

Az intézet könyvelési feladatainak ellátása (eszköz, személyi juttatások, előirányzatok, stb.) 
Közreműködés az éves költségvetési beszámoló, a Magyar Államkincstár felé benyújtandó havi 
és időszaki jelentések, egyéb adatszolgáltatások, adóbevallások összeállításában. 
Munkaköréhez kapcsolódó egyeztetési feladatok ellátása.  

Illetmény és juttatások: 

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

 Középiskola/gimnázium, államháztartási szakon szerzett mérlegképes 
könyvelői szakképesítés,  

 Költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat,  

 Felhasználói szintű FORRÁS SQL program ismerete,  
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
 Felhasználói szintű KGR program,  
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes önéletrajz, végzettséget, igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2016. október 3. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 20.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Elektronikus úton Csintalanné Fekete Melinda részére a fekete@demografia.hu E-mail 

címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 26.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A Kutató Intézet a hazai és nemzetközi tudományos élet elismert szereplője. Munkatársaitól 
kreatív, szakszerű, precíz munkát vár el. A munkahely családbarát, a munkahelyi légkör 
közvetlen. A munkaidővel kapcsolatosan a kiíró további egyeztetésre nyitott.  
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