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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1-3.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII 31.) Korm. rendeletben 

meghatározott belső ellenőrzési feladatok ellátása. A belső kontroll rendszer kiépítése, 

működésének jogszabályokban és szabályzatoknak való megfeleltetésének elemzése. 

Rendelkezésre álló erőforrások megóvásának, vagyon gyarapítás, valamint, az elszámolások, 

beszámolók valóságának vizsgálata. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, 

következtetések és javaslatok megfogalmazása. Kockázati tényezők, hiányosságok 

megszüntetése, kiküszöbölése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében. Az 

ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) 

Korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm.rendelet. az 

irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú képesítés,  

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

• Outlook levelező rendszer ismerete. 



• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

• 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.§-a szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 70.§ (4) bekezdése szerinti előírások.  

• Elvárt tapasztalat: 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.§-ban előírt legalább 2-5 év szakmai 

tapasztalat.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Egészségügyi intézményben belső ellenőrzés területen szerzett tapasztalat.  

• Államháztartási Mérlegképes könyvelői képesítés és regisztráció.  

• ABPE-II továbbképzés megléte.  

• Informatikai-, Munkaügyi-, Műszaki ismeretek.  

Elvárt kompetenciák:  

• Jó szintű rendszerelmélet,  

• Kiváló szintű kommunikáció,  

• Precíz önálló munkavégzés,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Önéletrajz,  

• Végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok másolatai,  

• Belső ellenőrzési ABPE továbbképzés utolsó dokumentuma.  

• 3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány,  

• Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban 

részvevők megismerjék és véleményezzék.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 16.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Elektronikus úton Maróti Mónika csoportvezető részére a 

monika.maroti@janoskorhaz.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Jelentkezni magyar nyelvű, fényképes önéletrajzzal elektronikus úton lehetséges.  



A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.janoskorhaz.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és 

végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 

256/2013. (VII.05.) Korm.rendelet.  

  

  


