
  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 

 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján  

       

pályázatot hirdet 

 

Belső Ellenőrzési Osztály 

 

belső ellenőri 

feladatok ellátására 

 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Jókai Mór utca 3-5. 

 

Ellátandó feladatok:  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása. Különösen a 

vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok, a 

módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzés elvégzése, a 

belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és 

értékelése. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, következtetések és javaslatok 

megfogalmazása, a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy 

csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében. 

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeinél az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a, valamint a Bkr. szerinti ellenőrzés. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 

évi CXXV. törvény, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata 

rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési 

tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a 

költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú 

kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet szerinti végzettség és 

gyakorlat, 
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 A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri 

engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte az Áht. 70. § (4) bekezdés szerint, 

 Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához, 

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

 Megfelelés az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2/A. § (1)-(2) bekezdésének, mely szerint új 
foglalkoztatási jogviszony csak olyan személlyel hozható létre, aki a SARS-CoV-2 
koronavírus elleni védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) felvette, vagy e 
kötelezettség alól mentesül. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Mérlegképes könyvelői végzettség, 

 Költségvetési szervnél szerzett belső ellenőri gyakorlat, 

 ÁBPE I.- II. továbbképzés, 

 Érvényes nemzetbiztonsági szakvélemény, 

 Közigazgatási gyakorlat, 

 Felhasználói szintű LibreOffice (irodai alkalmazások ismerete), 

 „B” kategóriás jogosítvány. 

 

Elvárt kompetenciák: 

 Megbízhatóság, felelősségvállalás, 

 Problémamegoldó-, döntéshozatali-, és önálló munkavégzési képesség, 

 Együttműködési, konfliktuskezelési és konfliktus-megelőzési képesség, 

 Pontosság. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint, 

 Motivációs levél, 

 Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló 

dokumentumok másolata, 

 Három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a 

pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvény 82. § (2) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt, és vele 

szemben a (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. 

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja: 2022. március 1. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 18. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bónis Csilla főosztályvezető nyújt a 

88/620-080-es telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Elektronikus úton: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 

Főosztály vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu e-mail címére. Kérjük az e-

mailben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VE/71/01501-

1/2022., valamint a feladatkör megnevezését: Belső ellenőr. 

mailto:vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali vezetőkkel 

személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója legkésőbb a pályázatok 

benyújtásának határidejét követő 10 napon belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől 

számított 8 munkanapon belül a pályázót írásban értesítjük. A kormányzati szolgálati jogviszony 

létesítésekor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

www.kozigallas.hu  

 

 

http://www.kozigallas.hu/

