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A Békés Megyei Kormányhivatal 
Belső Ellenőrzési Osztály

BELSŐ ELLENŐR
álláshely betöltésére munkatársat keres.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idő, 6 hónap próbaidő kikötésével.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 

A  munkavégzés  helye:  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  (5600  Békéscsaba,  Derkovits  sor  2.)
illetékességi területe.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.
28.) MvM utasítás alapján ellátandó feladatkör:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott
rendeletekben,  így  különösen  a  költségvetési  szervek  belső  kontrollrendszeréről  és  belső
ellenőrzéséről  szóló  370/2011.  (XII.  31.)  kormányrendeletben  (a  továbbiakban:  Korm.  rendelet),
valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok.

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Bizonyosságot  adó  belső  ellenőrzés,  valamint  részvétel  a  belső  ellenőrzési  nemzetközi  és
magyarországi standardokkal összhangban lévő tanácsadási feladatok elvégzésénél. 

Az álláshely betöltője munkáját a nemzetközi,  valamint  az államháztartásért felelős miniszter  által
közzé tett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével a Korm. rendelet, valamint a
hatályos  Belső  Ellenőrzési  kézikönyv  szerint  végzi,  melyek  részletesen  tartalmazzák  a  feladat
ellátásához  tartozó  hatás-  és  jogköröket,  valamint  a  konkrét  munkavégzés  során  alkalmazott
eljárásrendeket.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi
CXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Kit.),  valamint  a  Békés  Megyei  Kormányhivatal  Közszolgálati
Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Az álláshely betöltésének feltételei:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
 alkalmas foglalkozás-egészségügyi vélemény,
 a Kit.  82. § (9) bekezdése alapján hozzájárulás a védett állományi körbe való soroláshoz és

megbízhatósági vizsgálathoz,
 regisztráció a PM által vezetett belső ellenőri névjegyzékben,
 Végzettség: 

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 2. §-ában előírt képzettségi
és szakmai gyakorlati előírásoknak történő megfelelés.

 Elvárt kompetenciák:



 megbízhatóság,
 felelősségvállalás,
 önálló munkavégzési képesség,
 együttműködési-, konfliktuskezelési- és konfliktus megelőzési képesség,
 pontosság,
 rendszerszemlélet.

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:
  „B” kategóriás vezetői engedély,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret,
 közigazgatási gyakorlat,
 közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga,
 tartalékos katonai szolgálat vállalása és teljesítése.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal 
 három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, vagy annak

igénylését igazoló irat,
 szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
 nyelvismeretet igazoló oklevél másolata,
 motivációs levél,
 nyilatkozat arról, hogy a jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,
 hozzájáruló  nyilatkozat  a  személyes  adatok  kezeléséhez,  a  benyújtott  önéletrajz  és  annak

mellékleteinek sokszorosításához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról,  valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló  rendeletének 6.  cikk  (1)  bekezdés a)  pontja,  továbbá az  információs  önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés alapján.

A jelentkezés benyújtásának határideje:
 2021. január 22.

Feladatellátás kezdete:
 Az  álláshely  a  beérkezett  jelentkezések  elbírálását,  valamint  a  kormányzati  szolgálati

jogviszony létrehozásához szükséges dokumentumok benyújtását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának módja: 
Postai úton:

Békés  Megyei  Kormányhivatal  Jogi,  Humánpolitikai  és  Koordinációs  Főosztály
Humánpolitikai Osztály
5601 Békéscsaba, Pf.: 250

és egyidejűleg elektronikus úton:
humanpolitika@bekes.gov.hu 

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Belső ellenőr, BE/05/81-1/2021.”

Az álláshirdetéssel kapcsolatban további információt Vichnál Edit a Békés Megyei Kormányhivatal
Belső Ellenőrzési Osztály vezetője nyújt a 06/30/995-9544 -ös telefonszámon. 

A  megfelelő  jelentkező  kiválasztása  a  jelentkezési  feltételeknek  megfelelt  jelentkezők  személyes
meghallgatása alapján történik.  
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