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                                                                                                                                                      BP/1401/00026-1/2020 

 
ÁLLÁSHIRDETÉS 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
Belső Ellenőrzési Osztályra 

vezető-hivatalitanácsos (belső ellenőrzési feladatok ellátására) munkatársat keres 
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű. 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye: 
1056 Budapest, Váci utca 62-64. 
 
Ellátandó feladatok: 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben (Bkr.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. §-
ban foglalt feladatok ellátása.  
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadóak.  
 
Jelentkezési feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 
• Cselekvőképesség, 
• Büntetlen előélet, 
• Felsőfokú végzettség az alábbiak szerint: 

a) jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus 
közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, okleveles közigazgatási szakértő, 
okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség vagy olyan főiskolai vagy egyetemi szintű 
végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 
kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi, vagy 
b) gazdasági mérnöki szakképzettséggel, vagy 
c) az a) és b) pontba nem tartozó felsőfokú iskolai végzettséggel és 
ca) okleveles pénzügyi revizori, 
cb) pénzügyi-számviteli szakellenőri, 
cc) ellenőrzési szakelőadó, 
cd) okleveles könyvvizsgálói, 
ce) költségvetési ellenőri, 
cf) mérlegképes könyvelői, 
cg) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), 
ch) az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi 
Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), 
ci) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, 
cj) felsőfokú költségvetési, 
ck) felsőfokú államháztartási, 
cl) államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, 
cm) elektronikus információbiztonsági vezetői, 
cn) integritás tanácsadói szakképesítéssel, és 
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az a) és c) pont szerinti esetben legalább kétéves, a b) pont szerinti esetben legalább ötéves 
ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi 
körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

• Felhasználói (alap) szintű számítógépes ismeret (Windows, Word és Excel). 
 
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent: 

• Közgazdász végzettség,  
• Ellenőrzési területen szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat,  
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
• Közigazgatási alap és szakvizsga  
• ÁBPE-I. vagy ÁBPE-II. továbbképzés teljesítése  

 
Elvárt kompetenciák:  

• jó kommunikációs készség írásban és szóban  
• önálló munkavégzés  
• rendszerszemlélet 
• csapatmunkához való alkalmazkodás 
• szabálykövetés 
• asszertivitás 
• megbízhatóság 
• lojalitás 
• felelősségtudat 
• precizitás 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklete alapján, letölthető: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata 
• Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Várhatóan 2020.02.15.  

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020.01.31. 

A jelentkezés benyújtásának módja:  
Elektronikus úton a staedel.ibolya@bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül. Az e-mail tárgyaként kérjük 
feltüntetni: „Álláshirdetés”.  

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: 
A bizalmasan kezelt jelentkezések a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A kiválasztott 
jelentkezők személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. 
A jelentkezők elektronikusan illetve telefonon értesítést kapnak.  

A jelentkezés elbírálásának határideje: 2020.02.10. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alatt, kormányzati 
szolgálati jogviszonyban történik. 
A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. 
A feladat ellátása nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához és vagyonnyilatkozat-tételhez kötött. 
Próbaidő: 6 hónap.  
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