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A Heves Megyei Kormányhivatal 

„A közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot 

hirdet 

a Heves Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztályán 

belső ellenőri (állami szolgálati jogviszony) 

munkakör betöltésére.  

 

A kormányzati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony             

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Eger, Kossuth L. u. 9., és hivatali telephelyek 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: 

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletének 6. pontja szerinti belső ellenőrzési feladatkör 

Ellátandó feladatok: 

A Heves Megyei Kormányhivatal működésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 70. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) korm. rendelet 21. §-ban 

meghatározott feladatok ellátása.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A vonatkozó jogszabályok, belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső 

Ellenőrzési Kézikönyv szerint a Kormányhivatal szervezeti egységeinél a belső ellenőrzések 

elvégzése, ellenőrzési jelentések készítése. A tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció, 

dokumentumkezelés és nyilvántartás. Részvétel az ellenőrzési terv elkészítésében, a kockázat 

elemzési folyamatokban, az éves ellenőrzési jelentés elkészítésében.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 

törvény, valamint a Kormányhivatal hatályos belső rendelkezései az irányadók.  

A belső ellenőri munkakör betöltéséhez szükséges pályázati 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 
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közigazgatási menedzser végzettséggel vagy olyan főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, 

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  

o okleveles pénzügyi revizori, 

o pénzügyi-számviteli szakellenőri, 

o ellenőrzési szakelőadó, 

o okleveles könyvvizsgálói, 

o költségvetési ellenőri, 

o mérlegképes könyvelői, 

o a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), 

o az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi 

Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), 

o közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, 

o felsőfokú költségvetési, 

o felsőfokú államháztartási, 

o államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, 

o elektronikus információbiztonsági vezetői, 

o  integritás tanácsadói szakképesítéssel. 

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§ (4) bekezdésében előírt engedély, 

vagy kiválasztás esetén a jogszabályok szerinti regisztráció. A nyilvántartással kapcsolatos 

részletszabályokat a 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet tartalmazza; 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés); 

 Hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához; 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Mérlegképes könyvelői képesítés (elsősorban államháztartási szak); 

 Államháztartási területen szerzett legalább 3 éves számviteli, gazdálkodási, vagy belső 

ellenőrzési tapasztalat; 

 Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga. 

Elvárt kompetenciák: 

 megbízhatóság, pontosság, precizitás,  

 kiváló elemző készség és rendszerező képesség,  

 jó problémamegoldó képesség, 

 magas szintű írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,  

 önálló munkavégzésre való képesség,  

 határozottság,  

 stressz tűrő képesség,  

 konfliktuskezelő képesség. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 motivációs levél; 

 a Pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. 

(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint; 

 legmagasabb iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok 

másolata; 

 amennyiben van, nyilvántartásba vételt, továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló 

dokumentumok másolata; 

 nyilatkozat büntetlen előéletről; 

 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, 

hogy a Heves Megyei Kormányhivatal a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a 

pályázati eljárással összefüggésben kezelje. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A pályázat elbírálását követően, az Áht. 70. § (4) bekezdésében foglalt engedély és megfelelő 

eredményű biztonsági szakvélemény rendelkezésre állását követően. 

A pályázat benyújtásának módja:  

Elektronikus levél esetén a tárgyban fel kell tüntetni: „Belső ellenőri álláspályázat”.  

A pályázatot elektronikus úton az alábbi e-mail címre lehet benyújtani: szabo.ibolya@heves.gov.hu 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt munkaidőben Szabó Ibolya belső ellenőrzési 

vezető nyújt a +36 (36) 521-588 telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25. 

A pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó tájékoztatás: 

Az önéletrajzok és motivációs levelek alapján előszűrés történik. A benyújtott pályázatot abban az 

esetben tekintjük érvényesnek, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – 

formai és tartalmi követelménynek megfelel. Az előszűrésen megfelelt Pályázókat a szükséges 

készségek felmérése céljából személyes meghallgatásra, tesztfeladat megoldására hívjuk be. A 

foglalkoztatott személyéről a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázat eredményéről a személyes 

meghallgatáson részt vett Pályázókat elektronikusan legkésőbb az elbírálásra előírt napot követő 2 

napon belül kiértesítjük.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 10. 

További közzététel: Heves Megyei Kormányhivatal honlapja 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A 

határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A kiírt munkakörre 

határozatlan idejű állami szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk 

a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön 

mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése 
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érdekében bekerül a Kormányhivatal kiválasztási adatbázisába legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha 

ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor – eredménytelen pályázat esetén – pályázati anyaga az 

adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, 

hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt 

valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) 

Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Jogi és Humánpolitikai Főosztály 

toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az 

üres/esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére 

történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, 

indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati 

lehetőségek (21.-22 §). 


