
 
   

    
 ELNÖKE 

 

 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.  

 4001 Debrecen, Pf. 131. 

 

A Debreceni Törvényszék Elnöke 

pályázatot hirdet 

 

a Debreceni Törvényszék Gazdasági Hivatalában 

számviteli és költségvetési ügyintéző munkakör 

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

 

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

 

A munkakörökhöz tartozó főbb feladatok: 

- Közreműködik az éves költségvetés és az éves költségvetési beszámoló 

előkészítésében. 

- Részt vesz a havi bérfeladás és a főkönyvi nyilvántartás adatainak egyeztetésében. 

- Adminisztratív tevékenységet lát el a költségvetési és bérgazdálkodási csoportnál 

jelentkező feladatok végrehajtásával összefüggésben. 

- Közreműködik az irányító szervtől történő előirányzat igénylések dokumentációjának 

előkészítésében. 

- Részletező kimutatásokat vezet az intézményi adatszolgáltatások teljesítéséhez. 

- Rendszerezi az intézményi adóbevallási kötelezettségek teljesítését megalapozó 

dokumentumokat. 

- Elemzéseket, adatszolgáltatásokat készít a Gazdasági Hivatal szakmai jellegű 

beszámolóihoz. 

 

Kinevezéshez szükséges feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- cselekvőképesség, 

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség,  

- mérlegképes könyvelői képesítés, 

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

- legalább 3 éves költségvetési területen szerzett szakmai gyakorlat, 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek, 

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

gyakorlat. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- központi költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat, 

- ECDL vizsga, 

- bérgazdálkodás területén végzett szakmai tevékenység. 

 

Elvárt egyéni készségek: 

- önálló munkavégzés, 

- csapatszellem, 

- együttműködési készség, 

- rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség, 

- jó kommunikációs készség, 

- megbízhatóság, 

- eredményorientáltság. 



 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes fényképes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkaviszonyai, 

szolgálati és egyéb jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát, 

végzettségeinek pontos megnevezését, megszerzésének időpontját, 

- rövid, saját kézzel írt motivációs levél. 

 

Bérezés: 

Az illetmény megállapítása az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 

1997. évi LXVIII. törvény rendelkezései szerint történik.  

 

Alkalmazási forma:  

A sikeres pályázóval a Debreceni Törvényszék tartósan távollévő dolgozó távollétének idejére 

szóló kinevezéssel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt létesít. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 27. 

A pályázatok 30 napon belül elbírálásra kerülnek.  

Munkakör betöltésének várható időpontja: 2020. október 1.  

Jelentkezés módja:  

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

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Pályázat a Gazdasági Hivatalnál számviteli és 

költségvetési ügyintézői munkakör betöltésére”. 

 

mailto:kahleri@debrecenit.birosag.hu

