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FELHÍVÁS  
álláshely betöltésére  

 

Főosztály:     Módszertani főosztály     

Osztály:     Módszertani főosztály közvetlen    

Munkakör megnevezése:  Osztályozási szakértő (statisztikus)     

Feladatkörök száma:   112. Statisztikai elméleti, módszertani fejlesztési feladatkör 

113. Statisztikai szervező, ellenőrző, tervező feladatkör 

114. Statisztikai koordinátori feladatkör  

Munkakör legkorábbi betöltésének időpontja:  2018. szeptember 2. 

A kormányzati szolgálati jogviszony ideje:  határozatlan 

Foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidős 

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

 

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 Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Módszertani főosztálya egy 36 főből álló 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. 

 

Az „Osztályozások” közvetlenül a főosztályvezető irányítása alá tartozó szakértői csoport, amely négy nagy 

osztályozást gondoz. A TEÁOR1-t, TESZOR2-t, ÖVTJ3-t és GFO4-t alkalmazó főosztályoknak elméleti és 

gyakorlati segítséget nyújt. A vállalkozói szférából érkező bonyolult besorolási kérelmeket, valamint a 

közigazgatásból érkező módszertani témájú leveleket megválaszolja, hozzájárulva ezzel a KSH szolgáltató 

szerepének erősítéséhez. Elősegíti az osztályozások közigazgatási alkalmazásának helyes alkalmazását. Az 

osztályozások koordinációja keretében támogatást nyújt más KSH főosztályok munkatársainak abban, hogy az 

osztályozások kidolgozása, aktualizálása egységes elvek szerint történjen. Részt vesz az osztályozások – az ENSZ, 

illetve az Eurostat égisze alatt folyó – nemzetközi harmonizációs munkáiban.  

 

A munkakört betöltő a szakértői csapat részeként foglalkozik majd a következő feladatokkal: 

 

- TEÁOR évenkénti aktualizálása és közzététele; 

- A vállalkozói szférából érkező bonyolult besorolási kérelmek és felülvizsgálati levelek megválaszolása; 

- A közigazgatásból érkező osztályozás-módszertani levelek megválaszolása; 

                                                 
1 TEÁOR – Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere 
2 TESZOR – Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere 
3 ÖVTJ – Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke 
4 GFO – Gazdálkodási formák osztályozása 

http://www.ksh.hu/
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- Az osztályozásokra vonatkozó módszertani irányelvek betartásának elősegítése: a más KSH főosztályokhoz 

tartozó osztályozások kidolgozásának, aktualizálásának, közzétételének, alkalmazásának támogatása; 

- Részvétel az osztályozásokkal foglalkozó különböző nemzetközi fórumok (ENSZ Statisztikai Bizottság, 

Eurostat) munkájában: dokumentumok véleményezése, uniós besorolási kérdésekre a magyar álláspont 

megküldése; 

- Jogszabálytervezetek, előterjesztések véleményezése fogalmi, osztályozási szempontból; 

- Előadások, oktatások, konzultációk tartása a TEÁOR-ról a KSH-s munkatársak, illetve a Hivatalos 

Statisztikai Szolgálat más szerveinek részére, igény szerint;  

- A statisztikai osztályozások közigazgatási alkalmazásának nyomon követése, véleményezése, javaslattétel 

a harmonizációra. 

 

A pozíció lehetőséget ad rá, hogy – önálló munkavégzést igénylő feladatokon túl – az osztályozásokkal foglalkozó 

szakértőkkel együttműködve javítsuk az osztályozások minőségét és a kapcsolódó szolgáltatásokat. 

 

Az állás betöltésének feltételei: 

- Magyar állampolgárság; 

-  Cselekvőképesség; 

- Büntetlen előélet; 

- Egyetemi szintű végzettség a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján.; 

- Középfokú angol nyelvismeret szóban és írásban (középfokú C típusú nyelvvizsga); 

- Magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; 

- Kinevezés esetén a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány bemutatása. 

 

Elvárt kompetenciák: 

- Precizitás, alaposság, összefüggések felismerése, következetesség; 

- Jó problémamegoldó képesség; 

- Együttműködési készség, csapatmunkára való nyitottság; 

- Jó kapcsolatteremtő, kommunikációs, és koordinációs képesség; 

- Felhasználó-központúság; 

- Folyamatok átlátásának igénye és képessége. 

   

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- Statisztika területén szerzett gyakorlat; 

- Statisztikai osztályozások területén szerzett gyakorlat; 

- 1-3 év munkatapasztalat; 

- Tárgyalóképes angol nyelvtudás. 

 

A jelentkezéshez szükséges: 

- Közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti), 

- Motivációs levél,  

- Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata,  

- Nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. július 13. 
 

A pályázat elbírálásának határideje:   2018. július 27. 

 

A pályázati kiírás szakmai kérdéseivel kapcsolatosan további információt Ercsey Zsófia szakmai tanácsadó (06-1-

345-6712), illetve a Módszertani főosztály (modszertan@ksh.hu) nyújt. A pályázat benyújtására vonatkozó 

tájékoztatást Hársfai Anita (06-1-345-1231) nyújt. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 985” azonosító számot, Hársfai Anita részére az 

allashely@ksh.hu e-mail oldalon keresztül. 

 

http://www.ksh.hu/
http://www.ksh.hu/docs/hun/allas/nyilatkozat_szemelyes_adatok_kezelesenek_hozzajarulasarol.pdf
http://www.ksh.hu/docs/hun/allas/nyilatkozat_szemelyes_adatok_kezelesenek_hozzajarulasarol.pdf
mailto:modszertan@ksh.hu
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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. június 17. 

- cvonline.hu – 2018. június 15. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Nap, mint nap több millió ember érdeklődik Magyarországon és a világon a KSH magas szakmai színvonalú adatai, 

elemzései iránt. A KSH a magyar hivatalos statisztikai szolgálat zászlóshajója, meghatározó szerepét a statisztika 

területén szerzett 150 éves tapasztalat, a kiválóan szervezett integrált informatikai rendszerek, a leghaladóbb 

adatgyűjtési és statisztika módszerek alkalmazása biztosítja. Tevékenysége átfogja a gazdaság és a társadalom 

minden szegmensét, a statisztikai adatok begyűjtésétől és minőségellenőrzésétől a tájékoztatási adatbázisok, 

adatsorok előállításán, közzétételén keresztül, az új fejlesztésű adatgyűjtő és feldolgozó informatikai rendszerekig. 

Az önálló szakmai felelősséggel rendelkező és új fejlesztési kihívásokat megvalósító, kiemelkedő nemzetközi 

aktivitású szervezet a statisztika egyik elismert európai intézménye is. A statisztikai munkafolyamat, az adat-

előállítás kiválóságra törekvő, folyamatos és magas színvonalú minőségbiztosításra alapozódik. Működése során 

nemcsak a környezet megóvására törekszik, de adatfelhasználóinak is egyre több környezetbarát szolgáltatást kínál, 

munkatársai számára pedig a kormánytisztviselői státuszhoz kapcsolódóan számos juttatást és jóléti szolgáltatást 

biztosít, melyeknek köszönhetően 2015-ben elnyerte a „Családbarát munkahely” díjat.  

 

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