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BELÜGYMINISZTÉRIUM 

 

Pályázati felhívás 

 
 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet „Az európai segélyhívószámra épülő Egységes 

Segélyhívó Rendszer” című kiemelt projekt keretében 

 

EDR szakértő 
 

feladatok elvégzésére. 

 

A jogviszony jellege, időtartama:  várhatóan 2013. február 21-től 2013. szeptember 30-

ig tartó határozott idejű megbízási szerződéses jogviszony.  

 

Feladatok: 

- Az informatikai tárgyú projektekhez kapcsolódó rádiótechnikai fejlesztések 

támogatása, részvétel a rendszerekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok 

végrehajtásában a műszaki specifikáció elkészítésétől a rendszer bevezetéséig 

- Az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer tevékenységirányítási integrációs 

feladatainak pályázati előkészítése 

- A fejlesztési igények felmérése, kapcsolattartás a felhasználókkal 

- A rendszerek közötti kapcsolatok fejlesztésének koordinálása 

- Folyamatleírások, logikai, funkcionális rendszertervek / specifikációk készítése 

- A fejlesztés felügyelete, kapcsolattartás a fejlesztőkkel, külső beszállítókkal 

- A rendszerek és megoldások rendszertesztelési feladatainak tervezése és ellátása 

- Felhasználó tesztek menedzselése / részvétel a tesztelésben 

- Dokumentációk elkészítése, átadása oktatáshoz illetve üzemeltetéshez, részvétel a 

rendszerekkel kapcsolatos oktatás elvégzésében, azok szervezésében 

 

Pályázati feltételek:  

- Magyar állampolgárság,  

- Cselekvőképesség,  

- Büntetlen előélet,  

- Rendészeti digitális (TETRA) rádiórendszer szakmai szintű ismerete 

- Szakirányú műszaki felsőfokú végzettség, vagy középfokú végzettség és 15 év 

rádiótechnikai / EDR tapasztalat 

- Magyar anyanyelv, angol szakmai szövegértés  

- Stresszhelyzetek hatékony kezelése 

- Kiváló kommunikációs képesség 

 

Előnyök: 

- Európai Uniós társfinanszírozású projektek végrehajtásában szerzett szakmai 

tapasztalat 

- Digitális (TETRA – TETRAPOL) rádiórendszerek működtetésében szerzett szakmai 

tapasztalat 

- Rendészeti szervek működésének, hierarchiájának ismerete 

- Bevetés irányítási rendszerek szakmai szintű ismerete, működésükben szerzett 

szakmai tapasztalat 
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A megbízási díj: megegyezés szerint, irányadó összeg havi bruttó 250.000 Ft, amely 

tartalmazza a megbízottnak a szerződés szerinti teljesítés során felmerülő mindennemű 

költségét és egyéb kiadásait. A díjazás havi részletekben, teljesítésigazolás alapján történik. 

Az elvégzett feladatokról nyilvántartást kell vezetni, és megfelelően dokumentálni kell a 

teljesített tevékenységeket. 

 

Egyéb információk:  

- A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 14., a jelentkezést a 

laszlo.szikorszky@bm.gov.hu e-mail címre várjuk. 

- A pályázathoz részletes fényképes szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, valamint 

az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát és a nyelvtudást igazoló 

bizonyítvány másolatát kell csatolni.  

- A pályázatra történő jelentkezéskor kérjük feltüntetni: „EDR szakértő”. 

- A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással Tóth Judit főosztályvezető 

asszony szolgál az 1/441-1112 telefonszámon, vagy a judit.toth@bm.gov.hu e-mail 

címen.  
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