
 

Zala Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet  

a Pannon Egyetem hallgatói részére a duális képzéshez tartozó gyakorlat teljesítéséhez 

pénzügyi és számviteli alapképzési szakon 

 A munkavégzés helye: 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. 

A pénzügyi és számviteli szakterület ismertetése: 

A Zala Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya ellátja a Hivatal 

előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással, valamint 

a Hivatal működtetésével, üzemeltetésével, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat. A 

működtetéssel, üzemeltetéssel, beruházással, vagyonvédelemmel, vagyon használatával, 

hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása az irányító szerv által engedélyezett módon, és 

a felelősség átruházása nélkül szolgáltatás megrendelésével is történhet. 

A vonatkozó jogszabályok előírásait figyelembe véve gondoskodik a Hivatal számviteli 

politikájának kialakításáról, előkészíti a Hivatal pénzkezelési és egyéb gazdálkodással, illetve 

vagyonkezeléssel kapcsolatos szabályzatait, valamint a kormánymegbízott intézkedéseit. 

Gondoskodik a költségvetés tervezésével és végrehajtásával, a könyvvezetéssel és egyéb 

pénzügyi nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokról. 

                        

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet 

Előnyt jelentő kompetenciák:  

 Kiemelkedő szintű kreativitás, precizitás, önálló munkavégzés, jó szóbeli és írásbeli 

kommunikációs készség,  

 Kiemelkedő szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési 

képesség, rendszerszemlélet 

 Kiemelkedő szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési 

képesség. 

 Kimagasló tanulmányi eredmények 

Felvehető hallgatók maximális létszáma: 3 fő 

Juttatások: 

Juttatások: 

A képzési program keretében a hallgatót a képzés teljes időtartamára az Nftv. 44. § 3 

bekezdés a) pontja szerint díjazás illeti meg, melynek mértéke legalább a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka. 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes önéletrajz,  

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

 Iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai, 

 Nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt 

személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,  

 Motivációs levél. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30. 

A pályázat benyújtásának és a jelentkezés módja: 

https://zek.uni-pannon.hu/index.php/hu/felvetelizoknek2/dualis-kepzes.html 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot a Zala Megyei Kormányhivatal vezetője bírálja el.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30. 

 

https://zek.uni-pannon.hu/index.php/hu/felvetelizoknek2/dualis-kepzes.html

