
 

Álláshirdetés BELSŐ ELLENŐRZÉS feladatkör betöltésére 

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, határozott idejű kormányzati szolgálati 

jogviszony 

 

A munkavégzés helye: Baranya Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály 

(7623 Pécs, József A. u. 5.) 

 

Ellátandó feladatok: 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 21. §-ában foglaltak alapján belső ellenőrzési 

feladatok ellátása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapításra és az egyéb juttatásokra a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

 

Az állás betöltésének feltételei: 

 magyar állampolgárság, 

 cselekvőképesség, 

 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság, 

 egyetemi vagy főiskolai 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 

foglaltak szerint, 

 legalább kétéves ellenőrzési vagy a szakmai végzettségnek megfelelő, vagy a 

költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai 

gyakorlat, 

 büntetlen előélet, 

 a jelentkező nem állhat a Kit. 82. § (2) bekezdésében meghatározott 

bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt, 

 nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásának vállalása, 



 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a kinevezéstől számított 

harminc napon belül, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően. 

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

 közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat 

 könyvvizsgálói végzettség és szakmai tapasztalat 

 

Elvárt kompetenciák: 

 kiváló írástudási képesség 

 jó kommunikációs képesség 

 önálló munkavégzés 

 kiváló szervező-, problémamegoldó-készség, 

 terhelhetőség, nagyfokú munkabírás 

 eredmény-orientáció 

 csapatmunka 

 szakszerűség, jogszerűség betartása 

 motiváltság 

 

Benyújtandó okiratok: 

  részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 

 végzettséget igazoló okiratok másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak 

megkéréséről. 

 hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálók 

megismerjék. 

 

A benyújtandó okiratokat a Belső Ellenőrzési Osztály kizárólag elektronikus úton a 

belsoellenorzes@baranya.gov.hu e-mail címére kell megküldeni. 

 

A beküldés határideje: 2020. augusztus 23. 

 

Az elbírálás határideje: 2020. szeptember 4.  

 

Az állás betöltésének kezdete: 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. 

 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt nyújt: 

dr. Timár Rita, a Belső Ellenőrzési Osztály vezetője a 20/225-7130-as telefonszámon. 
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