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A Debreceni Törvényszék Elnöke 
pályázatot hirdet 

 
a Debreceni Törvényszéken belső ellenőrzési vezető állás betöltésére, határozatlan idejű, 
teljes munkaidős jogviszonyban. 
 
A munkavégzés helye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. 
 
Az állásra azok a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok pályázhatnak, akik a 
költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező 
szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági 
vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM 
rendelet 1/A. §-ában, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15.§. (9) bekezdésében, 24/A. §-ában, 
továbbá az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. § (4) 
bekezdésében előírt követelményeknek megfelelnek.  
 
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet 21. - 22. §-ában foglalt feladatok maradéktalan ellátása.  
 
Kinevezéshez szükséges feltételek: 

- magyar állampolgárság 
- cselekvőképesség 
- az Iasz. 11/A. § (1) bekezdésére figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell 

igazolnia azt a tényt, hogy a 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény vele 
szemben nem áll fenn 

- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség 
- legalább 5 éves költségvetési ellenőrzési területen szerzett szakmai gyakorlat 
- az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel 
- kinevezés esetén vagyonnyilatkozat 
- az ÁBPE-II. továbbképzés megléte 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek 
 
Elvárt egyéni készségek: 

- önálló munkavégzés 
- csapatszellem 
- együttműködési készség 
- rugalmasság, mobilitás, terhelhetőség, 



- jó kommunikációs készség, 
- megbízhatóság, 
- jó szervezőkészség, eredményorientáltság. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes fényképes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza  
• az eddigi munkaviszonyai, szolgálati és egyéb jogviszonyai pontos megnevezését, 

valamint időtartamát, 
• végzettségeinek pontos megnevezését, megszerzésének időpontját, 

- a képesítési feltételek szerinti végzettség meglétét tanúsító oklevél, valamint 
tanúsítvány az Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételről, 

- rövid motivációs levél, 
- személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 

 
Bérezés: 
Az illetmény megállapítása az Iasz rendelkezései szerint történik. 
 
Alkalmazási forma: 
A sikeres pályázóval a Debreceni Törvényszék határozatlan időre szóló kinevezéssel 
igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt létesít, belső ellenőrzési vezetői megbízással. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 13. 
 
A pályázatok 30 napon belül elbírálásra kerülnek. 

 
Jelentkezés módja:  
Elektronikus úton, a kahleri@debrecenit.birosag.hu e-mail címen keresztül. 
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Pályázat belső ellenőrzési vezető állásra”. 


