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FELHÍVÁS  
álláshely betöltésére  

 

Főosztály:   Informatikai szolgáltató főosztály  

Osztály:   Rendszertechnikai osztály 

Munkakör megnevezése: főosztályvezető-helyettes 

 

Munkakör legkorábbi betöltésének időpontja:  elbírálást követően azonnal 

A kormányzati szolgálati jogviszony 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 az irányadóak. 

 

Ellátandó feladatok: 

- A főosztályvezető helyettesítése távolléte esetén valamennyi, felelősségi körébe tartozó 

feladatában. 

- Az informatikai és kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési és fejlesztési feladatainak 

irányítása és felügyelete, ezen feladatok esetében kapcsolattartás a külső szolgáltatókkal és a 

rendszer felhasználóival. 

- A Rendszertechnikai osztály vezetése. 

- Részvétel az informatikai stratégia kialakításában és végrehajtásának irányításában. 

 

Az állás betöltésének feltételei: 

- Magyar állampolgárság,  

-  Cselekvőképesség,  

- Büntetlen előélet,  

- Főiskolai és/vagy egyetemi szintű informatikai végzettség, 

- Középfokú angol nyelvismeret szóban és írásban, 

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 

Elvárt kompetenciák: 

- Önálló munkavégzés 

- Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség 

- Döntésképes stratégiai gondolkodásmód 

- Kompromisszumképes tárgyalási készség 

- ICT infrastruktúra üzemeltetési tapasztalat  

- Terhelhetőség 

   

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- Vezetői tapasztalat 

- Jártasság az informatikai irányítás, működés és az IT biztonság módszertanában (COBIT, ITIL, 

ISO 27000 stb.) 

http://www.ksh.hu/
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- Üzemeltetési tapasztalat ORACLE adatbázis, HP vagy IBM szerver, Cisco hálózati környezetben 

 

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:  2018. április 26. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:   2018. május 4. 

 

A pályázati kiírás szakmai kérdéseivel kapcsolatosan további információt Kópházi József főosztályvezető 

nyújt, a 06-1-345-6072-es telefonszámon. 

A pályázat benyújtására vonatkozó tájékoztatást Hársfai Anita (06-1-345-1231) nyújt. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 950_A” 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 – 2018.04.01. 

- cvonline.hu – 2018.03.29. 

 

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 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 vezető feladata az infrastruktúra fejlesztése és 

üzemeltetése, a Rendszertechnikai osztály vezetése mellett a munkatársak ismereteinek szinten tartása és a 

munkájuk hatékonyságának növelése. 

 

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

http://www.ksh.hu/

