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FELHÍVÁS  
álláshely betöltésére  

     

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet 

Központi Statisztikai Hivatal – KSH Népességtudományi Kutatóintézet  

 

Tudományos kutató igazgatói megbízással (magasabb vezető)  

közalkalmazotti munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:  

A vezetői megbízás határozott időre (5 év) szól.  

A munkavégzés helye: 

1024 Budapest, Buday László utca 1-3.  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 Vezeti, irányítja és ellenőrzi az Intézet kutatási és egyéb működési tevékenységét; 

 Felelős az Intézet kutatási irányvonaláért, munkatervének teljesítéséért, a kutató munka 

színvonaláért, az Intézet hazai és nemzetközi kapcsolataiért; 

 Felelős az Intézetben dolgozók szakmai fejlődéséért, a munkafegyelem megtartásáért, az Intézet 

eredményes gazdálkodásért; 

 Képviseli az Intézetet hatóságokkal és harmadik személlyel szemben;   

 Jogosult az Intézet nevében kötelezettség vállalására, utalványozásra, kiadványozásra; 

 Gyakorolja az Intézet dolgozói tekintetében - az igazgató-helyettes és a gazdasági vezető kivételével 

- az érvényes jogszabályoknak megfelelően az összes munkáltatói jogkört; 

 Megállapítja és a KSH elnökének jóváhagyására benyújtja az Intézet Szervezeti és Működési 

Szabályzatát; 

 Végzi az Intézet dolgozóinak közalkalmazotti minősítését, a minősítésre vonatkozó hatályos 

törvények és rendeletek alapján. 

 Kidolgozza és végrehajtja az Intézet fejlesztési tervét; 

 Gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról, függetlenségéről és működtetéséről, valamint a 

működéshez szükséges források biztosításáról; 

 Képviseli az Intézetet a különböző fórumokon. 

http://www.ksh.hu/
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Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar 

Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást 

kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az 

irányadók.  

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet (Kjt. 20. §), 

 Főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség, 

 Középfokú komplex nyelvvizsga angol nyelvből, az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete,  

 Tudományos fokozat (PhD vagy annak megfelelő fokozat), 

 Legalább 5 éves szakmai tapasztalat empirikus elemzések területén, 

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

 A Kjt.-ben foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 az angol nyelven felül egyéb idegen nyelv ismerete 

 aktív részvétel nemzetközi kutatási kapcsolatokban 

 vezető európai felsőoktatási intézményben készített PhD dolgozat 

 Elvárt kompetenciák:  

 Vezetői feladatok ellátásához szükséges döntési, tárgyalási, szervező és kapcsolatteremtő készség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Az Intézet vezetésével, szakmai fejlesztésével, jövőjével kapcsolatos elképzelések összegzése, 

 Tudományos tevékenységet bemutató publikációs jegyzék, 

 Közszolgálati önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint),  

 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló 

feladóvevény.  

 Végzettséget, valamint az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata.  

 Nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban részt vevők a pályázó anyagait megismerhetik.  

 

A munkakör legkorábbi betöltésének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veroszta Zsuzsanna nyújt, a 

veroszta@demografia.hu elérhetőségen keresztül. 
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A pályázatok benyújtásának módja:  

Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a "KSH 1278" azonosító számot az allashely@ksh.hu e-mail 

címen keresztül.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, továbbá a pályázat a 

munkáltató figyelmét felkeltette, a pályázókat három tagú bizottság személyesen hallgatja meg. A 

kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati 

határidő lejártát követően dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. A 

pályázat eredményéről a pályázókat írásban tájékoztatjuk.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 27.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

o KSH honlapja - www.ksh.hu  - 2022. december 16.  

o KSH-NKI honlapja - https://demografia.hu – 2022. december 16.  

o Közigállás honlapja – https://kozszolgallas.ksz.gov.hu - 2022. december 17. 

 

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:   

 

A Népességtudományi Kutató Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. 

Az Intézet feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése és fejlesztése, ennek keretében 

alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén, a népesség és a 

népesedési folyamatok kutatása, a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, 

összefüggések feltárása, demográfiai előreszámítások készítése, a népesedéspolitika tudományos 

megalapozása, a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. Az Intézet a kutatásokat az 

interdiszciplinaritást érvényesítve – más tudományágakkal, intézményekkel kapcsolatrendszert kiépítve, 

ideértve a nemzetközi együttműködést is – folytatja. Az Intézet részt vesz a demográfusképzésben, 

közreműködik az ösztöndíjas tudósképzésben, posztgraduális képzésben és továbbképzésben. 

Az NKI feladatkörét a KSH elnökének az NKI alapító okiratáról szóló 2683-2/2017. KSH határozata 

állapítja meg.  
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