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FELHÍVÁS  
álláshely betöltésére  

 

Főosztály:     Módszertani főosztály     

Osztály:     Adatfelvétel- és adatelőkészítés-módszertani osztály    

Munkakör megnevezése:  Osztályvezető     

Munkakör legkorábbi betöltésének időpontja:  2018. július 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. 

 

A Módszertani főosztály Adatfelvétel- és adatelőkészítés-módszertani osztályának fő feladata mind az adatgyűjtés-

jellegű (lakossági és gazdaságstatisztikai), mind adatátvétel-jellegű adatfelvételek módszertani feladatainak 

támogatása (survey módszertan terület, kiemelten: kérdőívek, illetve összeírások kialakításával kapcsolatos 

módszertani megoldások kialakítása, fejlesztése), az adatelőkészítéssel kapcsolatos módszertanok fejlesztése, az 

adminisztratív adatok átvételét célzó fejlesztések végzése, az adatok átvételét támogató KARÁT és ADAMES 

rendszerek szakmai felelőssége (fejlesztési tervek készítése, tesztelése, felhasználók támogatása); illetve ezen 

területeken KSH-s módszertani szolgáltatások biztosítása a hivatal számára.  

 

Az osztályvezető feladata a 9 fős osztály fenti témákhoz tartozó napi feladatainak szervezése, irányítása, 

fejlesztések tervezése, végigvitelének menedzselése, részvétel az osztály szakmai feladatainak ellátásában. 

Kiemelten: 

 

- A KSH felső vezetése által meghatározott hivatali, illetve a Módszertani főosztály által meghatározott 

főosztályi irányelvek szerint a Módszertani főosztály Adatfelvétel- és adatelőkészítés-módszertani 

osztályának vezetése; 

- Adatfelvétel- és adatelőkészítés-módszertani osztály által ellátott feladatok irányítása, koordinálása, 

adminisztrálása és rendszeres ellenőrzése; 

- Adatfelvétel- és adatelőkészítés-módszertani osztály szakmai tevékenységének támogatása, motiválása, 

kiemelten az alábbi feladatokban: 

 Adatfelvétel-módszertani standardok kialakítása és alkalmazásuk támogatása a szakfőosztályokon 

minden statisztikai adatfelvétel tekintetében; 

 Kérdőív-tervezéssel- és fejlesztéssel kapcsolatos módszertani fejlesztések és támogató feladatok 

ellátása; 

 Adatelőkészítés-módszertani standardok kialakítása és alkalmazásuk támogatása a 

szakfőosztályokon minden statisztikai adatgyűjtés tekintetében; 
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 Adminisztratív adatok statisztikai célú felhasználásának módszertani fejlesztési feladatai; 

 Másodlagos adatforrások (adminisztratív adatforrások és Big Data adatforrások) módszertani 

fejlesztési feladatai; 

 Statisztikai adatfelvételek adatbegyűjtési és adatelőkészítő IT rendszereinek szakmai felelősi 

feladatainak ellátása. 

- Adatfelvétel- és adatelőkészítés-módszertani osztályon folyó szakmai munka, a munkarend betartásának 

rendszeres ellenőrzése; 

- Adatfelvétel- és adatelőkészítés-módszertani osztály által végzett tevékenységek fejlesztésére vonatkozó 

elképzelések, tervek kialakítása, főosztályi célokhoz való igazítása; 

- Adatgyűjtés-módszertannal, adatátvételek módszertani fejlesztésével és adatelőkészítés-módszertannal 

kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalom figyelése, alkalmazásának irányítása. 

 

Az állás betöltésének feltételei: 

- Magyar állampolgárság; 

-  Cselekvőképesség; 

- Büntetlen előélet; 

- Egyetemi szintű szakirányú vagy vezetés-szervezési végzettség; 

- 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: 

 Vezetésre, motiválásra való képesség; 

 Stratégiai, innovatív gondolkodás; folyamatos megújulásra való törekvés; képesség a folyamatos 

minőségjavításra; 

 Szervezeti belüli szolgáltató szemlélet; 

 Rendszerszemlélet; folyamatokban való gondolkodás iránti igény; 

 Kiváló szervezőkészség; 

 Kiváló együttműködési készség; 

 Igényesség a munkával kapcsolatban; precizitás, pontosság; 

 Csapatmunkában való együttműködési készség; 

 Közvetlen, kommunikatív személyiség; határozott fellépés, megbízhatóság; 

 Stressztűrés, terhelhetőség; 

 Jó íráskészség. 

   

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

- Statisztika területén szerzett gyakorlat; 

- Vezetői tapasztalat; 

- Legalább 3 év munkatapasztalat; 

- Adatgyűjtések tervezésében, végrehajtásában, összeírásban, adatforrások statisztikai célú hasznosításában 

szerzett tapasztalat; 

- Projektmenedzsment ismeretek és tapasztalat; 

- Szervezési tapasztalat. 

- 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. június 26. 
 

A pályázat elbírálásának határideje:   2018. június 28. 

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

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a „KSH 986” 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 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. 

 

http://www.ksh.hu/
mailto:modszertan@ksh.hu
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