
A Központi Statisztikai Hivatal 
                         

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

Központi Statisztikai Hivatal - Népességtudományi Kutató Intézet  
 

Tudományos kutató igazgatói megbízással (magasabb vezető)  

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-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

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

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

Vezeti, irányítja és ellenőrzi az Intézet kutatási és egyéb működési tevékenységét: 
felelős az intézeti kutatómunka színvonaláért, az Intézet publikációs 
tevékenységéért, a kiadványok tartalmáért, hazai és nemzetközi kapcsolataiért, az 
Intézetben dolgozók szakmai fejlődéséért. Vezeti, irányítja és ellenőrzi az Intézet 
egyéb működési tevékenységét: felelős az Intézet munkatervének teljesítéséért, a 
munkafegyelem megtartásáért, az Intézet eredményes gazdálkodásáért és az Intézet 
anyagi eszközeiért. Képviseli az Intézetet hatóságokkal és harmadik személlyel 
szemben. Jogosult az Intézet nevében kötelezettség vállalására, utalványozásra, 
kiadványozásra. Az Intézet dolgozói tekintetében - az igazgató-helyettes 
kivételével - gyakorolja az összes munkáltatói jogot az érvényes jogszabályoknak 
megfelelően. 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. Képviseli 
az Intézetet a különböző fórumokon.  



Illetmény és juttatások: 

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

�         Főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség,  
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         Magyar állampolgárság  
�         Cselekvőképesség  
�         Büntetlen előélet  
�         Középfokú komplex nyelvvizsga angol, német vagy francia nyelvből, az 

angol nyelv tárgyalási szintű ismerete  
�         Tudományos fokozat (PhD vagy annak megfelelő fokozat)  
�         Tudományszervezési gyakorlat, legalább 5 éves  
�      A többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben és a 84/2011 (V. 

26.) kormányrendeletben foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való 
megfelelés.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
�      Szakirányú tudományos szervezetekben aktív munka végzése, nemzetközi 

tudományos kapcsolatok megléte.  
�       Aktív hazai és nemzetközi publikációs tevékenység.  

Elvárt kompetenciák:  

�         Vezetői feladatok ellátásához szükséges szervezői, döntési, tárgyalási 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 (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete 

szerinti)  
�    Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak 

megkérését igazoló feladóvevény.  
�         Végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata.  
�    Nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban részt vevők a pályázó 

anyagait megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  



A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 28.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapitány Balázs, igazgató-
helyettes nyújt, a 061-345-6657 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Elektronikus úton a tárgyban feltüntetve a "KSH 621" azonosító számot, 

Hársfai Anita részére az allashely@ksh.hu e-mail oldalon keresztül.  

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 pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 1.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         A KSH honlapja - 2014. november 6. 
�         KSH Népességtudományi Kutatóintézet honlap - 

http://www.demografia.hu - 2014. november 6. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A KSH NKI a hazai alap és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. A 
KSH NKI irányító szerve a Központi Statisztikai Hivatal. Az intézmény feletti 
irányítási jogkört a KSH elnöke látja el. Az Intézet feladatkörét a KSH elnökének a 
KSH Népességtudományi Kutató Intézet alapító okiratáról szóló 22/1999. (SK 2.) 
KSH határozata állapítja meg.  
  
 


