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Új Szent János Kórház és Szakrendelő  

                         
az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján 

  pályázatot hirdet 

Szent Margit Kórház  

Számviteli Csoport 

 

Könyvelő  

munkakör betöltésére.  

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű jogviszony.  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: 

1125 Budapest, Diós árok 1-3.  

1032 Budapest, Bécsi út 132.  

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

Tárgyi eszközökhöz és immateriális javakhoz kapcsolódó összes számviteli feladat ellátása a 

pénzügy-számviteli programban. - Eszköz- és készletnyilvántartás teljes körű vezetése a 

hatályos jogszabályok szerint, analitikus könyvelése, selejtezés lebonyolítása, leltározásban 

való részvétel. - Állományba vétel dokumentációjának elkészítése. - Eszközök ellátása egyedi 

azonosítóval. - Értékcsökkenés elszámolása. - Befektetett eszközök főkönyvi kartonjainak 

vezetése. - Analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetése. - Leltárkörzetek között történő 

eszközmozgatás nyilvántartásba vétele. - Kapcsolódó statisztikák elkészítése 

adatszolgáltatások előkészítése, egyeztetése és beküldésének elvégzése. - Aktív részvétel a heti, 

havi és eseti riportok készítésében.  

Illetmény és juttatások: 



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

XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2021.03.01-től hatályos egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. 

(XI.28.) Korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm.rendelet az 

irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

 Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli középfokú szakképesítés. 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). 

 Magyar állampolgárság.  

 Büntetlen előélet.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Felsőfokú képesítés, felsőfokú gazdasági végzettség. 

 Költségvetési és/vagy egészségügyi intézményben, hasonló munkakörben 

szerzett szakmai tapasztalat.  

 Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.  

 Mérlegképes könyvelő.  

 Felhasználói szintű CT EcoSTAT program ismerete.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz.  

 Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai.  

 Az előnyt teljesítő feltételek esetén annak igazolása.  

 Koronavírus elleni védőoltás, és az emlékeztető (harmadik) oltás felvételének 

igazolása (védettségi igazolvány vagy igazolás).  

 Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálás szempontjából 

fontosnak tart.  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak az eredményes pályázótól).  

 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok 

szerint az erre jogosult bizottság megismerheti.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 24.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Elektronikus úton Bakonyi-Szabó Krisztina gazdasági igazgató részére a 

gazdig@janoskorhaz.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag 

azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek.  

mailto:gazdig@janoskorhaz.hu


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Szent Margit Kórház honlapja - 2022. február 28. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A Szent Margit Kórház, mint álláspályázatot hirdető, az álláspályázati jelentkezés keretében 

benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati 

anyagot megsemmisíti. A Szent Margit Kórház arra illetékes munkatársai és vezetői munkaköri 

feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges 

mértékben, a pályázó személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. 


