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FELHÍVÁS  
álláshely betöltésére  

 

Igazgatóság:    Architekturális Szolgáltatások Igazgatósága 

Főosztály:     Módszertani főosztály  

Álláshely megnevezése:  Osztályozási szakértő 

Álláshely besorolása:   Hivatali főtanácsos II. 

      

Álláshely legkorábbi betöltésének időpontja:   elbírálást követően azonnal 

A kormányzati szolgálati jogviszony ideje:  határozatlan idejű 

Foglalkoztatás jellege:     részmunkaidő, napi 4 óra 

Munkavégzés helye:      1024 Budapest, Fényes Elek utca 14-18. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

 

A jogviszonyra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvény kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

Ellátandó feladatok: 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Architekturális Szolgáltatások Igazgatóságán működő Módszertani 

főosztály egy dinamikus csapat, mely a KSH számára módszertani szolgáltatásokat, matematikai-statisztikai 

megoldásokat biztosít és szakértői támogatást nyújt a statisztikai módszertanok területén, a statisztikai 

adatelőállításban használt módszertanok fejlesztésében, standardizálásában és a modernizációban. Célunk a 

hivatalos statisztikák (termékek és azok előállítását végző folyamatok) minőségének folyamatos javítása, a 

minőségjavítási lehetőségek feltárása. 

Az álláshelyet betöltő kolléga aktívan járul hozzá a KSH statisztikai módszertanának fejlesztéséhez, 

standardizálásához, kimondottan az alábbi területeken: 

 A Módszertani főosztály szakmai felelősségébe tartozó statisztikai osztályozásokkal (TEÁOR, 

TESZOR, ÖVTJ, GFO) kapcsolatos feladatok ellátása: karbantartás, fejlesztési tervek kialakítása és 

fejlesztések koordinálása, osztályozások használatának támogatása, szakmai tanácsadás, hivatalon 

belüli kapcsolódó munkák koordinálása, oktatási munkákban való részvétel, publikációs tevékenység; 

 Közreműködés a szakmai felelősségben lévő osztályozások nemzetközi alapjainak (ENSZ: ISIC, CPC; 

EU: NACE, CPA) fejlesztésében, ezzel kapcsolatos hivatali munkák szervezésében, koordinálásában; 

 A szakmai felelősségben lévő osztályozásokra érkező besorolási kérdések, felülvizsgálati kérelmek és 

módszertani kérdések megválaszolása, állásfoglalások kialakítása, elbírálása; kapcsolattartás hivatali 

munkatársakkal a besorolásokhoz kötődő szakmai kérdésekben; 

 Szakmai kapcsolattartás, koordinációs feladatok a Hivatalos Statisztikai Szolgálat és a magyar 

közigazgatás statisztikai osztályozásokat alkalmazó intézményeivel; 

 Az osztályozásokra vonatkozó módszertani irányelvek betartásának elősegítése: a KSH felelősségébe 

tartozó osztályozások kidolgozásának, aktualizálásának, közzétételének, alkalmazásának támogatása; 
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 Jogszabálytervezetek, előterjesztések osztályozásokhoz kötődő szakmai véleményezése, hivatali 

szakmai javaslatok megfogalmazása; 

 A statisztikai osztályozásokhoz kötődő hazai és nemzetközi szakirodalom és fejlesztések nyomon 

követése; 

 Közreműködés az Európai Statisztikai Rendszer, valamint más nemzetközi szervezetek statisztikai 

módszertani tevékenységében, a jóváhagyott nemzetközi módszertani ajánlások hazai adaptálásában, 

kiemelten a statisztikai osztályozásokhoz kapcsolódó módszertanok területén. 

 

Az állás betöltésének feltételei: 

 

 Magyar állampolgárság 

 Cselekvőképesség; 

 Főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség 

 Angol általános és statisztikai szakmai nyelvismeret általános társalgási szinten; 

 Releváns területen szerzett tapasztalat; 

 Statisztikai ismeretek; 

 Magabiztos felhasználói szintű informatikai ismeretek; 

 Kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása 

 

 

Elvárt kompetenciák: 

 

 Erős felhasználó-központúság; 

 Módszertani, minőségi, egyéb szakmai elvárások szerinti teljesítés, határidők betartása; 

 Jó kapcsolatteremtő, kommunikációs, együttműködési és koordinációs képesség; 

 Önálló munkavégzés; 

 Precizitás, alaposság, összefüggések felismerése, következetesség; 

 Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség; 

 Jogszabályok olvasásának, értelmezésének, előkészítésének képessége. 

 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

 

 Közvetlenül felhasználóknak szóló visszajelzések, állásfoglalások készítésében való tapasztalat; 

 Statisztikai osztályozások terén szerzett gyakorlat; 

 Adatbázis alapismeretek. 

 

A jelentkezéshez szükséges: 

 

 Önéletrajz (Kit. 83. § (5) bekezdése szerint); 

 Motivációs levél (fizetési igény megjelölésével); 

 Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata; 

 Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. október 28. 
 

A pályázat elbírálásának határideje:   2019. november 4. 

http://www.ksh.hu/
http://www.ksh.hu/docs/hun/allas/nyilatkozat_szemelyes_adatok_kezelesenek_hozzajarulasarol.pdf
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A pályázati kiírás szakmai kérdéseivel kapcsolatosan további információt Vereczkei Zoltán főosztályvezető 

(06-1-345-6541), illetve a Módszertani főosztály (modszertan@ksh.hu) nyújt. A pályázat benyújtására 

vonatkozó tájékoztatást Fehérvári-Varga Judit (06-1-345-6841) nyújt. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 1081” azonosító számot, Fehérvári-Varga Judit 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 – 2019. október 1. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

 

 Szakmai fejlődési- és továbbképzési lehetőség; 

 Nemzetközi projektekben való részvétel; 

 Folyamatosan megújuló szervezet; 

 Home office lehetőség; 

 Családbarát munkahely; 

 Sport- és kulturális programok. 

 
Szervezetünkről, munkahelyünkről bővebben a www.ksh.hu honlapon tájékozódhat. 
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