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ÁLLÁSHIRDETÉS 
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

Informatikai Főosztály 

informatikai biztonsági felelős 
feladatok ellátására munkatársat keres 

 

 

A munkaviszony időtartama: 

Határozatlan idejű (próbaidő időtartama 3 hónap). 

 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 
1139 Budapest, Teve utca 1/A-C. 

Ellátandó feladatok: 
 Jogszabályi megfelelés biztosítása (2013. évi L. tv) 
 Hatósági megfelelés elősegítése 
 Részvétel IT auditokban 
 A szervezet és az informatikai a rendszereink biztonsági osztályba sorolása, cselekvési terv 

készítése 
 Szabályzatok készítése 
 Részvétel az IT biztonsági rendszerek bevezetésében 
 Az informatikai biztonság érvényesítése a a fejlesztésekben és a projektekben, valamint az 

üzemeltetés során 
 Dokumentumok véleményezése 
 Együttműködés a szakterületekkel 

Feladat ellátásának feltételei:  
 Magyar állampolgárság; 
 Cselekvőképesség; 
 Büntetlen előélet; 

 

A feladatkör betöltéséhez szükséges végzettség: 

 
Felsőfokú végzettség: 

 Felsőfokú végzettség valamint szakirányú végzettség 
◦ Elektronikus információbiztonsági vezető 
◦ Certified Information Systems Auditor 
◦ Certified Information Systems Manager 
◦ Certified Information Systems Security Proffessional 



◦ Certified in Risk and Information Systems Control 
 Felsőfokú végzettség és információbiztonság területén szerzett 5 év igazolt szakmai gyakorlat, 

az alábbi területen: 
◦ információbiztonsági irányítási rendszer tervezése, kialakítása működtetése 
◦ információbiztonsági ellenőrzés vagy felügyelet 
◦ információbiztonsági kockázatelemzés 
◦ információbiztonsági tanúsítás 
◦ információbiztonsági tesztelés (etikus hacker tevékenység). 
 

Elvárt kompetenciák:  
 

 jó írásbeli és szóbeli kommunikáció 
 Konfliktustűrés, konfliktusvállalás 
 Érdekérvényesítő képesség 
 MS irodai szoftverek használata (Word, Excel, stb…) 
 problémamegoldó képesség 
 Rendszerszemlélet 
 Felelősségtudat 
 Önállóság 
 Rugalmasság 
 Megbízhatóság 
 Folyamatos tanulás igénye 

 
A jelentkező elbírálásánál előnyt jelent:  
 

 Üzemeltetési gyakorlat 
 Naplóelemző SIEM rendszer ismerete 
 SECUBE rendszer ismerete 
 IT biztonsági felelősként gyakorlat 

 
 
A jelentkezéshez csatolni kell:  

 Részletes fényképes szakmai önéletrajzot (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú 
melléklete alapján, letölthető: 
https://kozigallas.gov.hu/oneletrajz%20sablon%20v1.7%20KSZF.xlsx 
 

 Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet (és amennyiben releváns) a szakmai 
tapasztalatot, gyakorlatot igazoló okiratok másolatát; 

 A jogviszony létesítésének feltétele a Kit. 82. §-a szerinti 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány bemutatása és nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása. 

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja:  
Elbírálást követően. 
 
A jelentkezés benyújtásának határideje:  
Folyamatos. 

A jelentkezés benyújtásának a módja: 
Kérjük, hogy fényképes szakmai közigazgatási önéletrajzát és végzettségét, szakképzettségét igazoló 
okiratai másolatát elektronikus formában, a kerekgyarto.sandor@bfkh.gov.hu e-mail címre szíveskedjen 
eljuttatni. 
 
Az e-mail tárgyaként „Álláshirdetés” szíveskedjen feltüntetni. 

 


