
Nemzeti Népegészségügyi Központ 

                        
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján 

pályázatot hirdet 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Informatikai Főosztály, Infrastruktúra Üzemeltetési Osztály 

 

infrastruktúra üzemeltetési osztályvezető 

munkakör betöltésére. 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián utca 2-6. 

Ellátandó feladatok: 

Közreműködik a Főosztály informatikai stratégiájának kidolgozásában és az informatikai fejlesztési 

terv elkészítésében, módosításában. Közreműködik az informatikai fejlesztési és az infrastruktúra 

üzemeltetési szakterületet érintő, belső intézményi szabályozások készítésében. Koordinálja az NNK 

infrastruktúrájának fejlesztésével, üzemeltetésével, tesztelésével és szervezésével kapcsolatos 

tevékenységeket. Támogatja és irányítja az NNK projektjeinek az informatikai infrastruktúráját 

érintő feladatait. Fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási hivatal, valamint az BM 

népegészségügyi feladatainak ellátásához szükséges informatikai infrastruktúra üzemeltetésének 

felügyeletét látja el. Ellátja az NNK informatikai-, távközlési-, informatikai biztonsági infrastruktúra 

rendszerei üzemeltetési feladatainak, a folyamatok nyomon követését, riportolását. Koordinálja az 

infrastruktúra üzemeltetési területi informatikai problémák ügyfélszolgálati kezelését. Koordinálja a 

rendszerek biztonsági mentésének készítését, ellenőrzését. Közreműködik az NNK informatikai 

feladatai ellátáshoz szükséges és a területét érintő éves költségvetési tervezet összeállításában. 

Megszervezi és irányítja az infrastruktúra üzemeltetési osztály munkáját. Aktívan részt vesz az 

informatikai auditok lebonyolításában. Szakterületété érintő folyamatos, naprakész dokumentáltságot 

biztosít. A NNK-ra vonatkozó jogszabályok, belső előírások és szabályzatokat betartja, betartatja. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Közreműködik az Informatikai Főosztály működésében és irányítja, szervezi az Infrastruktúra 

Üzemeltetési Osztály munkatársainak munkáját. 



A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: 

 

Infrastruktúra Üzemeltetési Osztály 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4-6 fő 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. 

évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

• magyar állampolgárság, 

• cselekvőképesség, 

• büntetlen előélet, 

• egyetem/főiskola, 

• nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása, 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• jártasság az infrastruktúra fejlesztési, üzemeltetési és tesztelési folyamatokban 

• Microsoft és Linux infrastruktúra környezetek ismerete 

• adatbázis-kezelők ismerete: Oracle, MSSQL 

• hálózat diagnosztikai és monitoring rendszerek ismerete 

• virtualizációs környezetek üzemeltetésében szerzett tapasztalat 

• 3-5 év szakmai tapasztalat telekommunikációs-, hálózati-, szerver és határvédelmi 

rendszerek üzemeltetésében 

• szolgáltatói szemlélet 

• 3-5 év releváns informatikai vezetői tapasztalat 

• angol nyelvtudás (szakmai dokumentációk megértése és support igények kezelése) 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• szakmai angol nyelvismeret 

• közigazgatási tapasztalat 

• kormányzati, közigazgatási, egészségügyi rendszerek ismerete 

• CI/CD folyamatok ismerete 

• HA megoldások ismerete 

• konténer megoldások alkalmazásának ismerete 

• közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte 

Elvárt kompetenciák: 

• stressz- és konfliktustűrő képesség, 

• önálló, precíz, felelősségteljes munkavégzés, 

• megbízhatóság, 

• kiváló probléma felismerő- és megoldó képesség és analitikus gondolkodás, 

• szakma és a közszolgálat iránti elhivatottság, 

 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati 

alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a 

kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 

23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai 

életutat részletesen bemutató fényképpel ellátott magyar nyelvű önéletrajz 

• motivációs levél 

• erkölcsi bizonyítvány 

• iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a humpol@nnk.gov.hu e-

mail címen keresztül 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, 

személyes interjú. Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött 

dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt 

tekintjük érvényesnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 9. 
 


