BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ
munkakör

Foglalkoztatás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény alapján
Beosztás besorolása: tiszti besorolás E kategória
Hivatásos pótlék: a rendvédelmi illetményalap 400 %-a
A hivatásos jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Munkaidőrend: hivatali
A munkavégzés helye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Ellátandó feladatok:
• Információbiztonsági hatósági ügyintéző:
• információbiztonsági hatósági iratok elkészítése,
döntés-előkészítés;
• információbiztonsági hatósági eljárások lefolytatása;
• információbiztonsági hatósági tevékenységek során beszerzett, tapasztalt releváns információk megosztása;
• jogszabályi környezet folyamatos figyelemmel kísérése,
jogszabály módosító tervezetek előkészítése;
• hazai és nemzetközi szakmai fórumokon való részvétel;
• információbiztonsági regisztrálási folyamatok végrehajtása;
• nyilvántartás vezetése, karbantartása,
• jogosultaknak hozzáférés folyamatos biztosítása a nyilvántartás adataihoz;
• kapcsolattartás a nyilvántartásban szereplő szervezetekkel;
• incidensjelentések adatainak feldolgozása;
• információbiztonsági ellenőrzések megszervezése,
• információbiztonsági ellenőrzéshez szükséges háttér információk begyűjtése, feldolgozása;
• adatbekéréses, illetve helyszíni információbiztonsági ellenőrzések lefolytatása;
• információbiztonsági hatósági döntésekben foglaltak nyomon
követése;
Alkalmazási feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felsőfokú végzettség - elsősorban jogász, igazságügyi igazgatási, államigazgatási végzettség, felsőfokú műszaki végzettség
• gyakorlatban használható legalább középfokú angol
nyelvtudás;
• orvosi, pszichológiai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való
részvétel és alkalmas minősítés
• nemzetbiztonsági ellenőrzéshez való hozzájárulás
• csapatmunka, megbízhatóság, terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség.
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Előnyt jelent:
• CISA, CISSP, CISM végzettség,
• szakmai gyakorlat (hatósági, információ biztonsági,
rendvédelmi)
• elektronikus információbiztonsági vezető képesítés
• jogosítvány (legalább „B” típusú)
• tárgyalási szintű angol nyelvtudás, egyéb nyelvtudás
• jogi, közigazgatási, rendészeti szakvizsga
• Microsoft Office magas szintű ismerete
A benyújtandó iratok, igazolások:
• felsőfokú végzettséget és szakképzettséget
igazoló bizonyítványok másolata,
• részletes fényképes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 01.
Az önéletrajzokat az alábbi elérhetőségre, elektronikus úton
kérjük elküldeni: infobizt.allas@katved.gov.hu
A felvételi eljárás, a jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik.
A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetiben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
eredetben kell benyújtani.
A jelentkezőknek a munkába állását megelőzően egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük az 57/2009. (X. 30.)
IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján.
A jelentkezőket elektronikus úton értesítjük az eredményről.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a Katasztrófavédelem honlapján érhető el.
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BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZAKÉRTŐ
munkakör

Foglalkoztatás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény alapján
Beosztás besorolása: tiszti besorolás E kategória
Hivatásos pótlék: a rendvédelmi illetményalap 400 %-a
A hivatásos jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Munkaidőrend: hivatali, váltásos
A munkavégzés helye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Ellátandó feladatok:
• Bejelentések fogadása, elsődleges intézkedések megtétele,
• Információbiztonsági fenyegetésekről, sérülékenységekről,
trendekről, incidensekről információ gyűjtés, feldolgozás
(fordítás), szakmai anyagok készítése,
• Informatikai incidensek elemzése, minősítése (naplófájlok
elemzése, kiértékelése),
• Incidensben érintett rendszerek behatárolása,
• Nyilvántartás vezetése,
• Hazai és nemzetközi szakmai fórumokon való részvétel.
• Események korrelációjának feltárása,
• Dinamikus kockázatelemzés készítése,
• Biztonsági eseményekkel kapcsolatos helyzetkép készítése.
• Külső és belső sérülékenység elemzés végzése (speciális
szoftvereszköz használata),
• Informatikai műszaki szakértői támogató tevékenység végzése, távoli és helyszíni segítségnyújtás,
• Technikai riport készítése (feldolgozott adatok alapján),
• Szakmai anyagokkal kapcsolatos visszajelzések feldolgozása,
• Incidens kezelés helyszíni támogatása, naplóállományok
gyűjtése, helyszíni szakmai interjú végzése,
Alkalmazási feltételek:
• magyar állampolgárság,
• önálló cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• főiskolai vagy egyetemi végzettség – elsősorban mérnökinformatikus vagy villamosmérnök diploma,
• gyakorlatban használható legalább középfokú angol
nyelvtudás,
• orvosi, pszichológiai, fizikai alkalmassági vizsgálaton való
részvétel és alkalmas minősítés
• nemzetbiztonsági ellenőrzéshez való hozzájárulás
• csapatmunka, megbízhatóság, magas fokú terhelhetőség, jó
problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség,
• hivatásos szervezeti hierarchiában való tevékenység
tudomásulvétele.
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Előnyt jelent:
• CISA, CISSP, CISM, CRISC, CEH, CGEIT végzettség, Microsoft,
Cisco, Linux, Oracle, minősítések,
• 5 évnél több Microsoft Windows Server 2008 vagy újabb, Linux,
MS SQL 2008 vagy újabb, MySQL, Oracle9 vagy újabb, IBM DB2,
MS Exchange 2010 vagy újabb, PHP, ASP.Net, VoIP üzemeltetési
tapasztalatok, valamint naplóállományok ismerete,
• Kriptográfiai ismeretek,
• Tűzfal, IDS/IPS, WAF (Web Application Firewal), stb. üzemeltetési ismeretek,
• Hálózati forgalom elemzési gyakorlat,
• IT biztonsági incidenskelezési ismeretek, gyakorlat,
• Adatvédelmi szabályozási ismeretek (pl GDPR),
• NIST 800-53, ITIL, COBIT, ISO 27000 szabványcsalád ismerete,
• Szakmai gyakorlat (információ biztonsági, üzemeltetési,
rendvédelmi),
• Jogosítvány (minimum „B” típusú),
• Tárgyalási szintű angol nyelvtudás, egyéb nyelvtudás,
• Ipari irányító rendszerek ismerete,
• Infokommunikációs és információ védelmi eszközök és technológiák ismerete.
A benyújtandó iratok, igazolások:
• felsőfokú végzettséget és szakképzettséget és nemzetközi minősítéseket igazoló bizonyítványok, vagy oklevelek másolata,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 01.
Az önéletrajzokat az alábbi elérhetőségre, elektronikus úton
kérjük elküldeni: cert.allas@katved.gov.hu
A felvételi eljárás, a jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
Az előszűrés az önéletrajzok és motivációs levelek alapján történik.
A kiválasztott jelentkezőknek a személyes meghallgatáson eredetben kell bemutatni a végzettséget igazoló oklevelet, valamint
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
eredetben kell benyújtani.
A jelentkezőknek a munkába állását megelőzően egészségügyi
alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük az 57/2009. (X. 30.)
IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján.
A jelentkezőket elektronikus úton értesítjük az eredményről.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Katasztrófavédelem honlapján érhető el.
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