Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Belső Ellenőrzési Osztály
Belső ellenőr
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•
•
•
•
•
•
•

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglalt feladatok ellátása.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. §-a, valamint a Bkr. szerinti
ellenőrzések lefolytatása, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi
megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése.
Szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések keretében gazdaságossági,
hatékonysági és eredményességi vizsgálatok teljesítése.
Tanácsadó tevékenység ellátása, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása,
továbbfejlesztése érdekében.
A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe
foglalása.
A belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések végrehajtásának nyomon követése
Nyilvántartás vezetése az elvégzett ellenőrzésekről.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• szakirányú
felsőfokú
iskolai
végzettség
(közgazdász,
okleveles
közgazdász,
gazdaságinformatikus,
informatikus
közgazdász,
igazgatásszervező,
okleveles
igazgatásszervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser),
vagy olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők
nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt
lehetővé teszi, vagy más felsőfokú iskolai végzettség esetén a 370/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 24. § (2) bekezdésben előírt képesítések megléte,

•
•
•

legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli, vagy az adott
költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat
megléte,
hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,
számítógépes felhasználói ismeretek (elsősorban MS-Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, vagy okleveles
könyvvizsgálói, vagy mérlegképes könyvelői képesítés
• az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott belső ellenőri engedély (regisztráció)
• Közigazgatási szakvizsga
Elvárt képességek, készségek:
• felelősségvállalás, felelősségtudat,
• precizitás, megbízhatóság,
• kezdeményezőkészség,
• terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,
• mások megértése (empátia), tolerancia, emberismeret,
• jó koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség,
• konfliktuskezelés,
• kommunikáció (írásbeli, szóbeli, befolyásolás),
• csapatmunka, együttműködés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, iskolai
végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata. A munkakör betöltésének feltétele a
büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.
Az állás betölthető: a beérkezett pályázatok elbírálását követően azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Bárdos Zsófia, a 4585-510-es
telefonszámon hétköznapokon 9-14 óra között.
A munkakörrel kapcsolatban további információt nyújt, az 1/4585-565-ös telefonszámon Kelenvölgyi
Krisztina főosztályvezető-helyettes.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mkeh.gov.hu honlapon szerezhet.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a pályázatnak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal címére történő
megküldésével (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.), vagy e-mailben a
palyazat@mkeh.gov.hu címre. A tárgyban kérjük feltüntetni, hogy belső ellenőr munkakör.

