ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a több mint 11.000 főt foglalkoztató bírósági szervezet
központi igazgatási szerve. Az OBH Informatikai Főosztály a bírósági szervezetrendszer
informatikai hálózatának megbízható üzemeltetésével és innovatív fejlesztések
megvalósításával járul hozzá az OBH elnöke stratégiai céljainak eléréséhez.
Fenti célok mentén felmerülő feladatokhoz az OBH

Informatikai biztonsági felelős
munkatársat keres az OBH Ellenőrzési Főosztályára.

Amit kínálunk:
• stabil háttér, karrierlehetőség;
• felelősségteljes munka, kihívást jelentő feladatok;
• fejlődési lehetőség, önképzésben tréningeken való részvétel támogatása.
Főbb feladatok:
Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatait az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvényben meghatározottak szerint szükséges ellátni. Az ellátandó feladatok közé
tartozik különösen:
• kockázatelemzés,
• BCP/DRP kialakítása és gondozása,
• IT szabályozókörnyezet kialakítása, naprakészen tartása,
• IT biztonsági auditok elvégzése, üzleti folyamat alapú vizsgálatok, technológiai
vizsgálatok, sérülékenységi vizsgálatok, törvényi megfelelés vizsgálata,
• adminisztrációs feladatok elvégzése,
• projektek IT biztonsági szempontú minőségbiztosítása.
Általános feladatok:
• közreműködés az OBH információbiztonsági stratégia és politika kialakításában és
megvalósításában, a megvalósítás felügyeletében, a biztonsági folyamatainak,
rendszereinek és szabályozásainak működtetésében;
• közreműködés az OBH információbiztonsági szabályzatának kidolgozásában,
folyamatos aktualizálásában, az informatikai rendszer információbiztonsági
fejlesztéseiben, információvédelmi követelményeinek meghatározásában;
• közreműködés IT biztonsági szakterületet érintő szabályozók véleményezésében;
• közreműködés az információbiztonsági rendszerek üzemeltetésében, jelentések,
elemzések készítésében;

•
•
•

részvétel az informatikai incidensek feltárására, és a megfelelő védelmi
intézkedések meghozatalára indított projektekben;
az adatfeldolgozás és adatkezelés biztonságát sértő események, szabálysértések
kivizsgálása;
az informatikai rendszerben kialakított, aktuálisan beállított jogosultságok és a
jóváhagyott jogosultságok szúrópróbaszerű összevetése, ellenőrzése, jelentések
készítése.

A kinevezéshez szükséges:
• 26/2013.
(X.21.)
KIM
rendeletben
meghatározott
elektronikus
információbiztonsági vezetői képzettséget igazoló oklevél, vagy szakirányú
felsőfokú iskolai végzettség (CISA, CISM, CRISC, CISSP);
• minimum 5 év releváns szakterületi tapasztalat;
• legalább alapfokú komplex nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány angol
nyelvből;
• büntetlen előélet;
• magyar állampolgárság;
• hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására [Iasz. 11. § (4) bek.].
• nemzetbiztonsági ellenőrzés nyomán kiadott érvényes személyi biztonsági
tanúsítvány, vagy hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,
• hozzájárulás vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
Elvárt szakmai kompetenciák:
• IT üzemeltetés területen szerzett szakmai - legalább 1-3 év tapasztalat.
Előnyt jelent:
• ÁBPE I., ÁBPE II. vizsga megléte;
• közigazgatási szervezetrendszerben szerzett IT biztonsági felelősi tapasztalat;
• információbiztonsági projektekben szerzett tapasztalat.
Elvárt egyéb kompetenciák:
• nagyfokú precizitás,
• rendszerszintű gondolkodás,
• lényeglátás, jó problémamegoldó képesség,
• terhelhetőség,
• jó kommunikációs készség,
• megbízhatóság,
• alkalmasság, egyéni és csapatmunkára is,
• motiváltság, és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,
• logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, sokoldalúság,
• az új iránti fogékonyság, és együttműködés.

A jelentkezéshez csatolni kell:
• részletes fényképes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi
munkaviszonyai, szolgálati és egyéb jogviszonyai pontos megnevezését, valamint
időtartamát (év, hó, nap);
• motivációs levelet, lehetőség szerint referenciák feltüntetésével;
• valamint a végzettséget igazoló okiratok másolatát.
Bérezés:
• az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII.
törvény szerint.
Alkalmazási forma:
A kiválasztott munkatárssal az Országos Bírósági Hivatal – próbaidő egyidejű kikötésével
– határozott időre szóló igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt létesít, mely
határozatlan időre módosítható.
Jelentkezési határidő: 2019. október 7.
A munkavégzés helye: 1055 Budapest, Szalay utca 16., valamint 1122 Budapest, Tóth
Lőrinc utca 6.
Jelentkezés módja: Elektronikus úton a hr@obh.birosag.hu e-mail címen keresztül.
Kérjük az e-mail tárgyában a következőt feltüntetni: „Informatikai biztonsági felelős”.

