
 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS 

belső ellenőr munkakör betöltésére 

 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű állami szolgálati 

jogviszony. 

 

A munkavégzés helye:  

Baranya Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály 

7623 Pécs, Rákóczi u. 30.  

 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 21. §-ában foglalt feladatok ellátása.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra az állami 

tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.), valamint a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

 

Feltételek: 

 magyar állampolgárság; 

 cselekvőképesség; 

 büntetlen előélet; 

 a pályázó nem állhat a Kttv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt; 

 egyetemi vagy főiskolai végzettség, a költségvetési szervnél belső ellenőrzési 

tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, 

valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső 

kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 

1/A. §-ában foglaltak szerint;  

 legalább kétéves szakmai gyakorlat ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, 

számviteli vagy a költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen; 

 az Áttv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott közigazgatási tanulmányok 

szakirányú szakképzettség vagy megszerzésének vállalása a kinevezéstől 

számított két éven belül; 

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság. 



 

 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

 könyvvizsgálói végzettség és szakmai tapasztalat. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 jó kommunikációs képesség; 

 önálló munkavégzés; 

 kiváló szervező-, problémamegoldó-készség; 

 terhelhetőség, nagyfokú munkabírás; 

 motiváltság, csapatmunka. 

 

Benyújtandó iratok, igazolások: 

 végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a közszolgálati tisztviselők 

személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók 

személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati 

alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a 

tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012.(III.20.) Korm. 

rendelet 1. sz. melléklete szerint, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésére 

vonatkozó igazoló szelvény másolata, 

 hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálók 

megismerjék. 

 

Jelentkezés az állásra:  

A benyújtandó iratok, igazolások elektronikus úton történő megküldésével a 

belsoellenorzes@baranya.gov.hu e-mail címre. 

 

A jelentkezés határideje: 2018. március 20.  

 

Az elbírálás határideje: 2018. április 6.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálás után azonnal 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Az állással kapcsolatos további információ Dr. Timár Rita osztályvezetőtől kérhető a 

+36/72/795-740 telefonszámon. 
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