
	  
MTA	  Könyvtára	  

	  
a	  “Közalkalmazottak	  jogállásáról	  szóló”	  1992.	  évi	  XXXIII.	  törvény	  20/A.	  §	  

alapján	  pályázatot	  hirdet	  a	  
	  

Magyar	  Tudományos	  Akadémia	  Könyvtára	  
Igazgatósága	  

	  
belső	  ellenőr	  

	  
munkakör	  betöltésére.	  

	  
A	  közalkalmazotti	  jogviszony	  időtartama:	  
Határozatlan	  idejű	  közalkalmazotti	  jogviszony.	  
	  
Foglalkoztatás	  jellege:	  	  
Részmunkaidő,	  heti	  20	  órás.	  
	  
A	  munkavégzés	  helye:	  	  
1051	  Budapest,	  Arany	  János	  utca	  1.	  
	  
A	  munkakörbe	  tartozó,	  illetve	  a	  vezetői	  megbízással	  járó	  lényeges	  feladatok:	  
Feladatait	  az	  államháztartásról	  szóló	  2011.	  évi	  CXCV.	  tv.,	  a	  költségvetési	  szervek	  belső	  
kontroll-‐rendszeréről	  és	  belső	  ellenőrzéséről	  szóló	  370/2011	  (XII.	  31.)	  korm.	  rend.	  
előírásai,	  valamint	  a	  jóváhagyott	  belső	  ellenőrzési	  munkatervben	  foglaltak	  és	  a	  
főigazgató	  utasítási	  szerint	  végzi.	  
	  
Illetmény	  és	  juttatások:	  
Az	  illetmény	  megállapítására	  és	  a	  juttatásokra	  a	  “Közalkalmazottak	  jogállásáról	  szóló”	  
1992.	  évi	  XXXIII.	  törvény	  rendelkezései	  az	  irányadók.	  
	  
Pályázati	  feltételek:	  

§ Egyetem,	  belső	  ellenőri	  ÁBPE	  tanfolyamok	  elvégzésének	  igazolása,	  az	  Áht.	  70.	  §	  
(4)-‐ben	  meghatározott	  engedély.	  	  

§ Belső	  ellenőrzési	  tevékenységben	  szerzett	  gyakorlat,	  költségvetési	  területen;	  
legalább	  3–5	  év	  szakmai	  tapasztalat.	  

§ Felhasználói	  szintű	  MS	  Office	  (irodai	  alkalmazások).	  
§ Büntetlen	  előélet.	  

	  
A	  pályázat	  elbírálásánál	  előnyt	  jelent:	  

§ Egyetem,	  jogi	  végzettség.	  
§ Költségvetési	  szervnél	  szerzett	  ellenőrzési	  vagy	  pénzügyi	  tapasztalat;	  legalább	  1–

3	  év	  szakmai	  tapasztalat.	  
§ Felhasználói	  szintű	  MS	  Windows	  NT/2000/XP.	  

	  
Elvárt	  kompetenciák:	  

§ Megbízhatóság,	  pontosság,	  rugalmasság	  
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Előnyt	  jelentő	  kompetenciák:	  
§ Kapcsolatteremtés.	  

	  
A	  munkakör	  betölthetőségének	  időpontja:	  
A	  munkakör	  a	  pályázatok	  elbírálását	  követően	  azonnal	  betölthető.	  	  
	  
A	  pályázat	  benyújtásának	  határideje:	  2012.	  július	  31.	  
	  
A	  pályázati	  kiírással	  kapcsolatosan	  további	  információt	  Czeglédi	  Katalin	  nyújt	  a	  411-‐
6493-‐as	  telefonszámon.	  
	  
A	  pályázatok	  benyújtásának	  módja:	  

§ Postai	  úton,	  a	  pályázatnak	  az	  MTA	  Könyvtára	  címére	  történő	  megküldésével	  
(1051	  Budapest,	  Arany	  János	  utca	  1).	  Kérjük	  a	  borítékon	  feltüntetni	  a	  pályázati	  
adatbázisban	  szereplő	  azonosító	  számot:	  Ig.	  324/2012,	  valamint	  a	  munkakör	  
megnevezését:	  belső	  ellenőr.	  

	  
vagy	  

	  
§ Elektronikus	  úton	  Czeglédi	  Katalin	  részére	  a	  czegledi.katalin@konyvtar.mta.hu	  e-‐

mail	  címen	  keresztül.	  
	  
A	  pályázatok	  elbírálásának	  módja,	  rendje:	  
A	  beérkezett	  pályázatok	  közül	  háromtagú	  bizottság	  választja	  ki	  a	  legalkalmasabb	  
jelölteket	  és	  a	  személyes	  beszélgetést	  követően	  a	  könyvtár	  vezetősége	  meghozza	  
döntését.	  
	  
A	  pályázat	  elbírálásának	  határideje:	  2012.	  augusztus	  3.	  
	  
A	  pályázati	  kiírás	  további	  közzétételének	  helye	  és	  ideje:	  
	  

• MTA	  Könyvtárának	  honlapja	  –	  2012.	  július	  10.	  
• MTA	  honlapja	  –	  2012.	  július	  10.	  

	  
A	  munkáltatóval	  kapcsolatos	  egyéb	  lényeges	  információ:	  
A	  munkáltató	  három	  hónapos	  próbaidőt	  ír	  elő..	  
	  
A	  munkáltatóval	  kapcsolatban	  további	  információt	  a	  http://konyvtar.mta.hu	  honalapon	  
szerezhet.	  


