
 

Nemzeti Örökség Intézete  

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

pályázatot hirdet 

 

Nemzeti Örökség Intézete  

Gazdálkodási Igazgatóság 

 

pénztáros  

 

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

 

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

 

1086 Budapest, Fiumei u. 16-18.  

 

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

 

A Nemzeti Örökség Intézete Gazdálkodási Igazgatóságához tartozó pénztár helyiségében 

pénztárosi feladatok ellátása; készpénzkészlet kezelése; számlák kiállítása; előlegek kezelése; 

pénztári forgalom bizonylatolása, nyilvántartások vezetése; szigorú számadású 

nyomtatványok kezelése.  

 

Illetmény és juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 

         Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli végzettség,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Magyar állampolgárság,  

         Cselekvőképesség,  

         Büntetlen előélet,  

         MS Office felhasználó szintű ismerete. 

 



 

 

  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

           Felhasználói szintű Forrás SQL program ,  

          Államháztartási szervezetek költségvetési gazdálkodásának ismerete.  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

         Részletes szakmai önéletrajz  

         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata  

         Erkölcsi bizonyítvány  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik, illetve a pályázathoz kapcsolódó adatokat a Nemzeti Örökség 

Intézete kezelheti. 

  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15. 

  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péter Hajnalka nyújt, a 

+36(1)8961051 -os telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Örökség Intézete címére történő megküldésével (1086 

Budapest, Fiumei u. 16-18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: NÖRI-HUM/154-1(2018) , valamint a munkakör megnevezését: pénztáros.  

 

vagy 

 

        Elektronikus úton dr. Kutschné Lucz Emőke részére a human@nori.gov.hu E-mail címen 

keresztül.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 30.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 

           www.nori.gov.hu - 2018. szeptember 29. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 29. 

 

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.  
 


