
A MK HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 

 

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. 

évi LVIII. törvény 2. §-a,  a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-

a, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. ren-

delet (továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdés alapján  pályázatot hirdet a  

 

Honvédelmi Minisztérium  Belső Ellenőrzési Főosztály  

főosztályvezetői 
 

munkakör betöltésére. 

 

A munkakört betöltő feladatai: 

 

A Honvédelmi Minisztérium államháztartási belső ellenőrzésének ellátása az államháztartás-

ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény XIII. fejezete, a Kormányrendelet, valamint a Honvé-

delmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján. A 

Honvédelmi Minisztérium fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének kialakítása, mű-

ködtetése szabályainak kidolgozása és folyamatos fejlesztése. 

 

Munkavégzés helye: 1134 Budapest, Lehel  út 35-37. 

 

Pályázati feltételek:  

 szakirányú felsőfokú iskolai végzettség ( közgazdasági, jogi, államigazgatási) vagy  

 más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendel-

kezik: 

a) okleveles pénzügyi revizori, 

b) pénzügyi-számviteli szakellenőri, 

c) okleveles könyvvizsgálói, 

d) költségvetési ellenőri, 

e) mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés, 

f) a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri képesítése,  

g) okleveles informatikai rendszerellenőr, 

h) közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő,  

        valamint legalább ötéves munkaviszony, köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogvi-

szony, hivatásos állományú szolgálati viszony megléte ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi 

vagy számviteli munkakörben; 

 rendelkezzen az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/D.§ (1) bekez-

dés szerinti engedéllyel; 

 magyar állampolgárság; 

 büntetlen előélet; 

 C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása;, 

 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 makroszintű komplex ellenőrzés tervezésében, végrehajtásában szerzett legalább 5 éves 

vezetői gyakorlat, 

 angol, német vagy francia nyelvből  középfokú nyelvvizsga; 
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Elvárt kompetenciák: 

 elemző-, tervező-, szervezőkészség, tárgyaló- és kommunikációs-képesség probléma-

megoldás, konfliktuskezelés; 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó részletes szakmai önéletrajzát; 

 a meghirdetett munkakör ellátására vonatkozó elgondolását; 

 a képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolatát; 

 idegen nyelvismeretet tanúsító bizonyítvány másolatát; 

 regisztrációs engedély másolata; 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt; 

 nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez történő hozzájárulásról; 

 nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,  

 korábbi munkajogviszonyok igazolásának másolatát.  

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

 

Besorolása, illetményének és juttatásainak megállapítása a kormánytisztviselők jogállásáról 

szóló 2010. évi LVIII. törvény, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény rendelkezései alapján történik. 

A pályázat benyújtásának módja és határideje: 

Postai úton, a pályázatnak a Honvédelmi Minisztérium címére történő megküldésével (1885. 

Budapest, Pf. 25. ) A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „HM belső elle-

nőrzési főosztályvezetői munkakör”  

A pályázat benyújtásának határideje:  a pályázati felhívásnak a Nemzeti Közigazgatási Intézet 

„KÖZIGÁLLÁS” honlapján, illetve a Honvédelmi Minisztérium honlapján történő megjele-

nésétől számított 15. nap. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A pályázatokat a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül a honvédelmi miniszter 

által kijelölt bizottság javaslata figyelembe vételével a honvédelmi miniszter bírálja el. 

A pályázók a pályázatuk eredményéről írásban kapnak tájékoztatást. 

A  munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázat elbírálását és a munkakörre vonatkozó feltételek teljesítését követően 

azonnal betölthető.  

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt  Hatvani Árpád  a HM humánpolitikai 

főosztályvezetője nyújt  a  474-1173 telefonszámon.  

     

           Dr. Hende Csaba sk. 

    MK honvédelmi minisztere 


