
 
          
 

 ELNÖKE 

 

 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.  

 4001 Debrecen, Pf. 131. 

 

 

A Debreceni Törvényszék Elnöke 

pályázatot hirdet 

 

a Debreceni Törvényszék Gazdasági Hivatalában  

 

főosztályvezető-helyettesi állás 

 

betöltésére gazdasági pénzügyi területen, határozatlan idejű, teljes munkaidős jogviszonyban. 

 

A munkavégzés helye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. 

 

A munkakörökhöz tartozó főbb feladatok: 

- Előkészíti az éves költségvetést, elemi költségvetést, a féléves és éves költségvetési 

beszámolót. 

- Közreműködik a Törvényszék által megkötendő szerződések előkészítésében, 

véleményezésében. 

- Koordinálja a közérdekű gazdálkodási adatok közzétételét. 

- Vezeti az előirányzat nyilvántartást, hó végén egyeztet a főkönyvi könyveléssel.  

- Nyomon követi a feladatkörébe tartozó jogszabály- és szabályzatváltozásokat, és 

előkészíti a szabályzat-módosításokat. 

- Elkészíti a jogszabály által előírt bevallásokat és továbbítja a NAV-nak.  

- Figyelemfelhívással él a GH főosztályvezetője felé az előirányzatok és 

kötelezettségvállalások szükség szerinti rendezésére. 
- Ellenőrzi az ERA rendezések helyességét. 

- Felügyeli a közhatalmi bevételek előírásával, nyilvántartásával, beszedésével, 

végrehajtásra adásával összefüggő feladatokat. 

 

Kinevezéshez szükséges feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- cselekvőképesség, 

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,  

- könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély, a Szt. 151.§. (3) bekezdés 

szerinti regisztráció, 

- hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására (Iasz.11/A. §), 

- legalább 5 éves költségvetési területen szerzett szakmai gyakorlat 

- kinevezés esetén vagyonnyilatkozat  

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- FORRÁS SQL vagy más integrált pénzügyi rendszer ismerete, használatában való 

gyakorlat, 

- adóbevallások elkészítésével és elektronikus beküldésével kapcsolatban szerzett 

jártasság, 

- közbeszerzési eljárás szabályainak ismerete. 

 



Elvárt egyéni készségek: 

- önálló munkavégzés, 

- csapatszellem, 

- együttműködési készség 

- rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség 

- jó kommunikációs készség 

- megbízhatóság 

- jó szervezőkészség, eredményorientáltság. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes fényképes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza  

az eddigi munkaviszonyai, szolgálati és egyéb jogviszonyai pontos megnevezését, 

valamint időtartamát (év, hó, nap), 

végzettségeinek pontos megnevezését, megszerzésének időpontját (év, hó, nap). 

- rövid motivációs levél, a főosztály szakmai tevékenységéhez kapcsolódó elképzelések 

ismertetésével. 

 

Bérezés: 

Az illetmény megállapítása az Iasz. rendelkezései szerint történik.  

 

Alkalmazási forma:  

A sikeres pályázóval a Debreceni Törvényszék határozatlan időre szóló kinevezéssel 

igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt létesít, főosztályvezető-helyettesi 

megbízással. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 10. 

A pályázatok 30 napon belül elbírálásra kerülnek.  

Jelentkezés módja:  

Elektronikus úton, a kahleri@debrecenit.birosag.hu e-mail címen keresztül. 

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Pályázat a Gazdasági Hivatal főosztályvezető-

helyettesi állásra”. 

 

mailto:kahleri@debrecenit.birosag.hu

