
Iktatószám: BO/06/03609-2/2022 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

 

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

pályázatot hirdet a 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál  

belső ellenőri 

 

álláshely betöltésére.  

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:  

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Belső Ellenőrzési Osztály 

3525 Miskolc, Csizmadia köz 1. 

 

Az álláshelyen 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: így  

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

útmutatók, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve szerinti belső 

ellenőrzés elvégzése. A belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelőségének vizsgálata, 

elemzése, értékelése; a belső kontrollrendszerek továbbfejlesztése érdekében végzett szabályszerűségi, 

pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi 

vizsgálatok teljesítése; a vizsgált folyamatokkal összefüggésben megállapítások, következtetések, javaslatok 

megfogalmazása és jelentésbe foglalása, az ehhez kapcsolódó egyéb ellenőri feladatok elvégzése, a Bkr. szerinti 

nyilvántartások vezetése. 

 

Az álláshelyen ellátandó feladatokhoz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM 

utasítás mellékletének 34. §-ában meghatározott belső ellenőrzési feladatok.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

2018. évi CXXV. törvény, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási 

szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló  

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

15/2022. (IV.28) Közszolgálati Szabályzatának 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 rendeletben meghatározott végzettség, 

• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (4) bekezdésében 
előírt regisztráció vállalása, 

• MS Office irodai alkalmazások és levelező rendszerek felhasználói szintű ismerete 

• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

• nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalása, illetve lefolytatása. 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• közigazgatási alap-vagy szakvizsga, 

•  az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció, 

•  ÁBPE I. vizsga, ÁBPE II. képzésen való részvétel, 

•  pénzügyi képzési területen szerzett végzettség, 

•  mérlegképes könyvelői képesítés, 

•  költségvetési ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlat, 

• 5 évnél nem régebbi nemzetbiztonsági ellenőrzés megléte. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes szakmai önéletrajz a 

közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak 

és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási 

szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

szerint; 

• motivációs levél; 

• három hónapnál nem régebbi – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §-a 

szerinti kizáró okot nem tartalmazó (speciális) – hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

• iskolai, illetve egyéb végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai; 

• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott önéletrajzban és a csatolt mellékletekben szereplő személyes 

adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

• írásbeli felhatalmazás a pályázatot elbírálók részére a pályázó személyes adatainak megismerésére 

és az elbírálási időszak alatti tárolására; 

• nyilatkozat összeférhetetlenségről 

• nyilatkozat annak tudomásulvételéről, hogy az álláshelyi feladat vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség alá esik 

• az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírt regisztráció igazolása, amennyiben rendelkezik vele. 

 
 

Az álláshely betölthetőségének időpontja: 

Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Koncz István osztályvezető nyújt, a 46/512-969-es 

telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Elektronikus úton az Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztály részére címezve a 

human@borsod.gov.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztott pályázók a munkáltatói jogkör gyakorlója képviselőjével 

személyes konzultáción vesznek részt. A pályáztató fenntartja azt a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a 

pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.kormanyhivatal.hu – 2022. december 14. 

 

A foglalkoztatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, így a foglalkoztatás 

kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. 

 

A foglalkoztatóval kapcsolatban további információ a www.kormanyhivatal.hu honlapon található. 

mailto:human@borsod.gov.hu
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