
Központi Statisztikai Hivatal  
                         

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

KSH Népességtudományi Kutató Intézet  
 

ügyvivő-szakértő, gazdasági vezetői megbízással  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama:  
 
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1024 Budapest, Buday László utca 1-3.  

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

(1) a pénzügyi, számviteli, munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok 
ellátása, a gazdasági szervezet vezetése, a munka ellenőrzése, meghatározott 
feladatok gyakorlati ellátása, a hazai kutatási programok finanszírozási rendjének 
felügyelete;  

(2) a KSH NKI vezető kutatóival együtt dolgozva közreműködés nemzetközi 
kutatási pályázatok elkészítésében, a nemzetközi kutatási projektek pénzügyi 
menedzselése, finanszírozási rendjének kidolgozása és felügyelete.  

Munkáját közvetlenül az igazgató irányításával végzi, együttműködve az irányító 
szerv gazdálkodást érintő szervezeti egységeivel. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         



Pályázati feltételek: 

�         Főiskola, pénzügyi vagy számviteli szakirányú főiskolai végzettség, 
mérlegképes könyvelői szakképesítés,  

�         Költségvetési, kutatási vagy oktatási intézményben, vagy közvetlenül az 
EU valamely intézményétől elnyert forrásokat felhasználó cégben, 
alapítványban, az utóbbi 5 évben megszerzett pénzügyi-számviteli 
gyakorlat, - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  

�         Alapfokú angol nyelvvizsga,  
�         Magyar állampolgárság,  
�         Büntetlen előélet.  

Előnyt jelentő kompetenciák: 

�      FORRÁS SQL program ismerete, 
� nemzetközileg (pl. EU keretprogramokból, PHARE forrásokból) 

finanszírozott kutatási projektek pénzügyi menedzselésében szerzett 
gyakorlat, 

�  középfokú angol nyelvvizsga, az angol nyelv gyakorlati használata 
(írásban, szóban)  

 

Elvárt kompetenciák:  

�         precizitás,  
�         önálló munkavégzés,  
�         kezdeményezőkészség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�    Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, az eddigi szakmai 
tevékenység leírásával, motivációs levél a bérigény esetleges 
feltüntetésével, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást 
igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány fénymásolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget teljesíteni fogja.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2014. június 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 5.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pongrácz Tiborné nyújt, a 
06-1-345-6669-es telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja:  
�     Postai úton, a pályázaton feltüntetve a "KSH 584" azonosító számot, a 

KSH Népességtudományi Kutató Intézet címére történő megküldéssel 
(1024 Budapest, Buday László utca 1-3.) és elektronikus úton a tárgyban 
feltüntetve a”KSH 584” azonosító számot, a speder@demografia.hu e-
mail címre.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek a jelentkező megfelelt, 
továbbá a pályázat a munkáltató figyelmét felkeltette, a pályázatokat véleményező 
bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázat eredményéről a 
pályázókat írásban tájékoztatjuk. A gazdasági vezetőt az NKI igazgatójának 
javaslatára a KSH elnöke nevezi ki, illetve bízza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 19.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         KSH honlap - www.ksh.hu - 2014.április 14. 
�         KSH Népességtudományi Kutató Intézet honlap - 

http://www.demografia.hu - 2014. április 14. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A KSH NKI a hazai alap és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. A 
költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységét saját gazdasági szervezettel látja el. 
A KSH NKI irányító szerve a Központi Statisztikai Hivatal. Az intézmény feletti 
irányítási jogkört a KSH elnöke látja el. A gazdasági vezető tekintetében a 
munkáltatói jogokat a KSH elnöke, ill. az NKI igazgatója a jogszabályi előírások 
szerint gyakorolja.  
  
 


