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Szornbathelyi Országos Büntelós-végrehajtási Intózct
Sztlmhathely

Tel.: 06 19+ 1 5ló-70(), Fax: Oíl l94l 324-089
E-mail : szombathely.u k(á,bv. gov.hrr

Ikt.szám: 30529 -802l I4-8 l 201 4.Szem.

pÁrvÁzdTl FELHívÁs
A Szombathelyi Országos Büntetós-vógrehajtási Intézct Q]aO Szombathely, Söptei út)
parancsnoka pályázatot hirdet az intézet Biztonsírgi Osztálya osztályvezetői beosztásának
betöltésóre.

Pályázati feltételek:
- államilag elismert egyetemi vagy íiiisktllai ,,,égzettség

- felsőfokú büntetés-végrchajtási szaktanfolyami vizsga
- minimum 5 éves büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat
- legkevesebb 3 éves biztonsági tiszti vagy biztonsági szakterületen magasabb

beosztásban szerzett szakmai gyakorlat
- magyar állampolgátság. bürrtctlcn clőólct, ncmzeíbiztorrsági kiivctclrnényeknek való

megfelelós
- egészségi. pszichikai és fizikai alkalmasság
- vállalia a beosztássa| járővagyon-nyilatkozattételi kötelezettséget
- számítógóp alkalmazási sz,intű ismerete
- a 212073. (I.30.) BM rendelet 3_5 §. (2) bekezdése és a 36 §. (2) bekezdése alapján

szerepel a rendészeti utánpótlási és l,czetői adatbank utánpótlási nyilvántartásában,
vagy vállalja a felvételhez szükséges eljáráson történő részvételét a páIyázat
elbírálásáig, illetve rendelkezik rendészcti szakvizsgával és rendészcti t,czctő
képzővel, vagy vállalja annak sikeres elvégzését.

A f'egyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996, évi
XLm. törvóny (Hszt.) 45. §-ának (7) bckezdése alapján a beosztás klzárőlag olyan személlyel
tölthető be, aki a páIyázaton részt vett, és a páIyázati í-eltételeknek megfélelt.

Az osztályvezetői munkakör betöltéséhez sziikséges íijbb szakmai elvárások és vezetői
kompe tenciák:

- a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabál_vok és a biztonsági szakterületet érintő
belső szabályok naprakész ismcrcle

- biztonságiosztálytevékenységénekirányítása,összehangolása
- a szolgálatszcrvezóssel, a fegyverzcti- és műszaki eirryagokkal. a lövószctckkcl, a

szolgálati álIatokkal, a biztonságtechnikai rendszerekkel kapcsolatos ismeretek
- e llenőrzési rendszer folvanralos rnűködtetése, sziikséges intézkedések mcgtótele
- önálló murrkavégzés. magas szirrtű kornmunikációs és problémamegoldó készség
- vezetői rátcrmettsóg.

A pályamunkák elbírálásánál előrryt jclcnt:
- A Nemzeti Kiizszolgálati Egyetemen. illetve jogeiőct intézményeinél szerezett

végzcttség (RTF, ZMNE)
- biztonsági szakterületen vezetői rnunkakör ellátásában szerzett. tovirbbá ft-rgvatartási

szakterülct cn szerzetí szakmai gyakorlat
- idegennyelvtudás



L
Juttatások:

A Hszt. 6lB. számú rnelléklete alapján osztályvezclői illetménykategória.

A beosztás várhatóan 2014. május 01-től tölthető be.

ApáIyázat benyújtásának határideje 2074, április 01.
A pá|yázatokat a Szombathetyi Országos Büntetés-végrehajtási Intózct parancsnokához
(9700 Szombathely, Söptei út) kell benyújtani.

A pály ázathoz ké rj ük mellékelni :

- a lcglontosabb személyes adatokat Lartalmaző részletes szakmai önéletrajzot
- az állami, szakmai iskolai végzettséget, szakképzettsóget és iclegen-nyelv ismeretet

igazo|ő okiratok hiteles másolatát
- szakmai célkitűzéseit a pályázati í-eltételek ttikrében
- nyilatkozatot arra vonatkozőan, hogy,, a pályázall anyagot az, clbírálásban résztvevők

megismerhetik
- nyilatkozatol arra vonatkozóan, hogy rendclkczik vagyonnyilatkozattal, vagy vállalja

ezen kötel e zettség megtételót
- hatósági erkölcsi bizonyítványt és munkaköri alkalrnasságot alátámasztő orvosi

igazolást (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban clolgozik, az eíre
vonatkozó nyi l atkozatot)

- a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbank utánpótlási nyilr,ántarttisba vételt-, a
rcndészeti szakvizsga elvégzésóí-, a rendészeti vezctőképző clvégzósót igazoló
dokume nt umokat, vagy nyi l atkozaíát azok e lvé gzésének vál l al ás áról.

A benyújtott pályázatokaí az általam kijelölt bizottság - a személyes interjÚ, szakmai
szintf'elrnérő, valamint a vezető kiválasztási eljárás eredrrrényc atapján - 20l4. április 15-ig
bírálla el, amelynek eredményéről a pályázőt írásban éftesítenr.

Az intézetnek nem á1l módjába ll a páIyázó részére szolgálati lakást biztosítani.

A páIyázattal kapcsolatosan bővebb
osztályr"ezetőjétől, Farkas Piroska
telefonszámon.

Szombathely. 20 l 4. március 17.

telvilágosításí az intézeí Személyügl,i és szociális
bv. alezredestő| kérlretó a 06-94-5-16-719-es


