
A Fővárosi Főügyészség Windows környezetbe egy fő felsőfokú szakirányú végzettséggel, 

valamint egy fő középfokú végzettséggel és szakirányú emelt szintű szakképesítéssel rendelkező 

informatikai munkatársat keres informatikai üzemeltető munkakörbe.  

 

Felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs:  

Fő feladatok:  

•  A munkatársaktól érkező hívások, bejelentések fogadása,  

•  IT hardver és szoftver hibák felderítése, megoldása, 

•  címtár üzemeltetés, jogosultságok kezelése, 

•  az informatikai hálózatban működő munkaállomások napi 

üzemeltetése, 

•  alkalmazások zökkenőmentes működésének biztosítása, 

•  dokumentációk, oktatási segédanyagok készítése, oktatás, 

•  hardver és szoftver nyilvántartások vezetése. 

 

Szakmai követelmények:  

•  Felsőfokú szakirányú végzettség, 

•  középszintű hálózati ismeretek, 

•  Windows Server üzemeltetési ismerete, PowerShell Script 

írása, 

•  Active Directory ismerete, 

•  Windows (7 és 10) operációs rendszerek alapos ismerete, 

•  MS Office termékcsalád alapos ismerete. 

 

Szükséges kompetenciák:  

•  Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtési készség,  

•  rendszerszemlélet, 

•  önálló problémamegoldás, mérlegelés képessége,  

•  együttműködési készség, csapatmunkára való képesség, 

•  új ismeretek gördülékeny elsajátítása.  

 

Előnyt jelent:  

•  Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,  

•  kép és hangtechnikai szerkesztői ismeretek, 

•  System Center Configuration Manager ismerete. 

 

Középfokú végzettségű és szakirányú emelt szintű szakképesítéssel rendelkező 

munkatárs:  

Fő feladatok:  

•  A munkatársaktól érkező hívások, bejelentések fogadása,  

•  IT hardver és szoftver hibák felderítése, megoldása, 

•  címtár üzemeltetés, jogosultságok kezelése,  



 

 

 

•  az informatikai hálózatban működő munkaállomások napi 

üzemeltetése, 

•  alkalmazások zökkenőmentes működésének biztosítása, 

•  dokumentációk, oktatási segédanyagok készítése, oktatás, 

•  hardver és szoftver nyilvántartások vezetése. 

 

Szakmai követelmények:  

•  Középfokú végzettség és szakirányú emelt szintű szakképesítés, 

•  alapszintű hálózati ismeretek, 

•  Windows (7 és 10) operációs rendszerek alapos ismerete, 

•  MS Office termékcsalád alapos ismerete. 

 

Szükséges kompetenciák:  

•  Kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtési készség,  

•  rendszerszemlélet, 

•  önálló problémamegoldás, mérlegelés képessége,  

•  együttműködési készség, csapatmunkára való képesség, 

•  új ismeretek gördülékeny elsajátítása.  

 

Előnyt jelent:  

•  Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,  

•  kép és hangtechnikai szerkesztői ismeretek, 

•  közép szintű angol nyelvtudás, 

•  Active Directory ismerete, 

•  Windows Server üzemeltetési ismerete. 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 

 

Feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, megfelelő iskolai végzettség. 

 

A jogállásra és az illetmény megállapítására a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi 

alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

 

Jelentkezéseket a szakmai életút bemutatásával, telefonszám feltüntetésével és az 

adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozattal a fovaros.fou@mku.hu email címre kérjük 

küldeni. 

 

Jelentkezési határidő: 2020. július 10. 
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