
 
 

A Budapesti Távhőszolgáltató (FŐTÁV) Zrt. leendő munkatársat keres 
 

BELSŐ ELLENŐR 
 (Revizor) 

munkakörbe. 
 

Leendő munkatársunk feladatai lesznek: 

 belső ellenőrzési feladatok lefolytatása a FŐTÁV Zrt. Belső Ellenőrzési Kézikönyve, a köztulajdonban 

álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet, a 

nemzetközi és magyarországi belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók szerint,  

 a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelőségének vizsgálata, elemzése, 

értékelése,  

 a szabályszerű működés betartásának ellenőrzése a vonatkozó jogszabályoknak, belső 

szabályzatoknak, utasításoknak megfelelően, 

 a vizsgált folyamatokkal összefüggésben megállapítások, következtetések, javaslatok megfogalmazása, 

jelentésbe foglalása a Társaság eredményességének növelése, a belső kontrollrendszerek javítása, 

továbbfejlesztése, a belső szabályzatok tartalmát, szerkezetét illetően, a vizsgált folyamatokkal 

kapcsolatban azonosított kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése vagy csökkentése 

érdekében,  

 a megtett intézkedések nyomon követése, 

 soron kívüli ellenőrzések lefolytatása, tanácsadási tevékenység, ellenőrzési nyilvántartások vezetése,  

 az éves ellenőrzési munkaterv elkészítésében és végrehajtásában való részvétel;  

 rendszeres beszámolók készítése a vizsgálati jelentésekről, intézkedési tervekről;  

 különböző szakmai szervezetek tevékenységét érintő és általuk kidolgozott jelentések, tájékoztatók, 

időszakos beszámolók szakmai véleményezése a Felügyelő Bizottság igénye alapján, 

 részvétel a külső ellenőrző szervezetek feladatainak koordinálásában.  

 

A munkakör ellátásához szükséges feltételek: 

 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 szerinti szakmai követelményeknek való megfelelés, felsőfokú 

számviteli/pénzügyi, vagy műszaki szakirányú végzettség, 

 a PM rendeletben meghatározott a belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges regisztráció 

megléte,  

 számviteli és egyéb vonatkozó törvények, jogszabályok naprakész és átfogó ismerete;  

 MS Office programok gyakorlott, felhasználói szintű ismerete, 

 kiváló kommunikációs- és problémamegoldó képesség, 

 önálló munkavégzés, proaktivitás, konfliktuskezelés, megbízhatóság, 

 büntetlen előélet, erkölcsi feddhetetlenség. 

 

Előnyt jelent a munkakör betöltésénél:  

 könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői, végzettség,  

 SAP rendszer ismerete, 

 legalább 2 éves szakmai tapasztalat belső ellenőrzési területen, 

 BEMSZ regisztráció, BEMSZ továbbképzés 

 

Amit kínálunk:  

 versenyképes juttatási csomagot; 

 teljesítményértékelési rendszer keretében szerzett jutalmat; 

 szakmai kihívásokat, fejlődési lehetőséget; 

 stabil nagy múltú, ugyanakkor dinamikusan megújuló vállalati környezetet; 

 kedvezményes nyaralási, sportolási lehetőségeket, színes közösségi, családi programokat, 

egészségügyi szűrőprogramok igénybevételét; 

 

Jelentkezés módja: 

Kérjük, hogy motivációs levéllel ellátott szakmai önéletrajzát (korábbi munkahelyek, a betöltött munkakörök és az 

ellátott feladatok felsorolásával), a tárgy rovatban a pozíció (Belső ellenőr) és a bérigény megjelölésével küldje 

el számunkra az allas@fotav.hu címre. Továbbá kérjük, hogy jelentkezéséhez csatolja a képesítési feltételek 

szerinti végzettség meglétét tanúsító oklevelet, valamint a belső ellenőri nyilvántartásba vételről szóló 

tanúsítványt. 
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