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FELHÍVÁS  
álláshely betöltésére  

 

Szervezeti egység:  KSH Elnöke közvetlen  

Munkakör megnevezése: Informatikai biztonsági felelős 

Feladatkörök száma: 1. Adatfeldolgozói üzemviteli, rendszerszervező, programfejlesztő és 

szolgáltató feladatkör 

 54. Informatikai és számítógépes feladatkör 

 

Munkakör legkorábbi betöltésének időpontja:  elbírálást követően azonnal 

A munkaviszony ideje:    határozatlan   

Foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidős  

Munkavégzés helye:      1024 Budapest, Buday László utca 1-3.  

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogviszonyra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezései és az állami és önkormányzati 
szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény az irányadóak.  

 
Ellátandó feladatok: 

- Meghatározza a szervezet elektronikus információs rendszerei védelmének felelőseire, 
feladataira és az ehhez szükséges hatáskörökre, felhasználókra vonatkozó szabályokat, illetve 
kiadja az informatikai biztonsági szabályzatot, 

- Gondoskodik az elektronikus információs rendszerek védelmi feladatainak és felelősségi 
köreinek oktatásáról, saját maga és a szervezet munkatársai információbiztonsági 
ismereteinek szinten tartásáról, 

- Rendszeresen végrehajtott biztonsági kockázatelemzések, ellenőrzések, auditok lefolytatása 
révén meggyőződik arról, hogy a szervezet elektronikus információs rendszereinek 
biztonsága megfelel-e a jogszabályoknak és a kockázatoknak, 

- Gondoskodik az elektronikus információs rendszer eseményeinek nyomon követhetőségéről, 
- Biztonsági esemény bekövetkezésekor minden szükséges és rendelkezésére álló erőforrás 

felhasználásával gondoskodik a biztonsági eseményre történő gyors és hatékony reagálásról, 
és ezt követően a biztonsági események kezeléséről, 

- Felelős az érintetteknek a biztonsági eseményekről és a lehetséges fenyegetésekről történő 
haladéktalan tájékoztatásáért, 

- Megteszi az elektronikus információs rendszer védelme érdekében felmerülő egyéb 
szükséges intézkedéseket, 

- Köteles részt venni a vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott rendszeres szakmai 
képzésen, továbbképzésen. 

 
Az állás betöltésének feltételei: 

- Magyar állampolgárság,  
- Cselekvőképesség,  
- Büntetlen előélet,  
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- Főiskolai és/vagy egyetemi végzettség és elektronikus információbiztonsági vezető, vagy 
Certified Information Systems Auditor (CISA) vagy Certified Information Security Manager 
(CISM) vagy Certified in RIsk and Information Systems Control (CRISC) vagy Certified 
Information Systems Security Professional (CISSP) szakképesítés vagy információbiztonsági 
szakterületen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat, 

- Tárgyalóképes angol nyelvismeret szóban és írásban. 
 

Elvárt kompetenciák: 
- Analitikus, folyamatszemléletű gondolkodás 
- Önálló, precíz, részletekre igényes munkavégzés 
- Magyar és angol nyelven jó kommunikációs és tárgyalási készség 

   
Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- Közigazgatási szakvizsga 
 

A jelentkezéshez szükséges: 
- Közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti), 
- Motivációs levél,  
- Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,  
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39-42. § szerint igazolja, hogy nem áll közügyektől eltiltás 
hatálya alatt, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, nem áll 
büntetőeljárás hatálya alatt. (a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap c. 
formanyomtatvány 4. pontjánál a 4.2 és a 4.3 pontok megjelölése is szükséges!) 

- Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban résztvevők a pályázó anyagait megismerhetik 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2017. május 29. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:   2017. június 2. 
 
A pályázat benyújtására vonatkozó tájékoztatást Hársfai Anita (06-1-345-1231) nyújt. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 894” azonosító számot, Hársfai Anita részére az 
allashely@ksh.hu e-mail oldalon keresztül. 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a 
munkáltató figyelmét felkeltette, szóbeli meghallgatásra kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázókat 
írásban tájékoztatjuk. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

kozigallas.hu – 2017.05.15. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A KSH a magyar hivatalos statisztikai szolgálat első számú intézményeként állítja elő a gazdaság és a 
társadalom állapotát leíró statisztikákat. A statisztika előállításának teljes folyamata – adatgyűjtés, adat-
feldolgozás és tájékoztatás – elektronizált, informatikai rendszerekkel támogatott. Az adatgyűjtő 
informatikai rendszerek felhasználóinak száma több százezer, a publikus tájékoztatási rendszereket évente 
milliós nagyságrendben keresik fel az érdeklődők. 
A KSH informatikai rendszerének működtetése és fenntartása az Informatikai szolgáltató főosztály 
feladata. Tevékenysége az adatközpont és a végfelhasználói eszközök rendszertechnikai üzemeltetésétől 
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az adatfeldolgozáson és alkalmazásfejlesztésén keresztül a felhasználók támogatásáig és a szerződött 
partnerekkel történő közös munkavégzésig terjed. 
Nagy teljesítményű, korszerű informatikai infrastruktúrán hatékony munkát lehetővé tevő 
szoftvereszközökkel történik a fejlesztés és munkavégzés. Az informatikai biztonsági felelős feladata a 
KSH informatikai biztonságával kapcsolatos operatív feladatok ellátása. 
 
Szervezetünkről, könyvtárunkról, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat. 

 


