
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka pályázatot hirdet az Igazságügyi Megfigyelő és
Elmegyógyító  Intézet főigazgató  főorvos  beosztásának  betöltésére határozatlan  időtartamú
hivatásos szolgálati, vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban. 

Munkavégzés helye:
 Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

(1108 Budapest, Kozma utca 13.)  

Pályázati feltételek:
 az egészségügyi intézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről,

valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól
szóló  13/2002.  (III.  28.)  EüM  rendelet  1.  §-ában  meghatározottak  szerint  orvostudományi
egyetemi szintű végzettség, 

 mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, 
 legalább 5 éves vezetői gyakorlat
 Magyar Orvosi Kamarai tagság
 érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége
 rendvédelmi szerveknél szerzett szakmai és vezetői gyakorlat
 egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság
 kifogástalan életvitel ellenőrzésen történő megfelelés 
 magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások: 
 a  fogvatartottak  –  köztük  a  kóros  elmeállapotúak  –  gyógykezelését,  elmemegfigyelését  és

kivizsgálását végző országos hatáskörű intézmény vezetése, irányítása
 az intézmény törvényes és rendeltetésszerű működésének biztosítása
 az intézmény jogszabályok által rögzített tevékenységének megszervezése és ellenőrzése
 a végrehajtás hatékonyságának és a működés szabályszerűségének biztosítása
 a törvényben meghatározott intézkedési kötelezettségek végrehajtásának irányítása
 az intézmény biztonsági tevékenységének irányítása, ellenőrzése
 a fogvatartás rendjére és biztonságára veszélyt jelentő cselekmények megelőzése, elhárítása
 következetes  és  átgondolt  költségvetési  gazdálkodás  folytatása,  valamint  az  intézmény

likviditási egyensúlyának fenntartása
 a szervezeti elemek összehangolt működésének koordinálása,
 felelős a költésvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.

(XII. 31.) Korm. rendelet által előírt belő kontrollrendszer működtetéséért
 a személyi állomány megfelelő szolgálatellátási körülményeinek és feltételeinek biztosítása, a

munkakörülmények folyamatos javítása 
 jó problémamegoldó készség, célorientáltság, vezetői rátermettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 kórházi fekvőbeteg osztályon szerzett szakmai és/vagy vezetői gyakorlat

Juttatások:  A  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)  9. melléklete szerint vezetői
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besorolási  osztály  területi  szerv  vezetője  besorolási  kategória,  illetve  rendvédelmi  igazgatási
jogviszony  esetén  a  12.  melléklete  alapján  vezetői  munkaköri  osztály  főigazgató  munkaköri
kategória. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 20.

A  pályázatokat  a  Büntetés-végrehajtás  Országos  Parancsnoksága  Humán  Szolgálat
szolgálatvezetőjének  –  1054  Budapest,  Steindl  Imre  utca  8.  –  címezve  vagy  e-mail-ben,  a
bordas.aniko@bv.gov.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a legfontosabb személyes adatokat és a releváns szakmai tapasztalat/gyakorlat megjelölését

is  tartalmazó  részletes  önéletrajzot,  mely  időrendben  tartalmazza  a  munkahelyek  pontos
megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai
végzettségeket és egyéb képzettségeket,  ismereteket,  szakmai tapasztalatokat maximum 2
oldal terjedelemben

 motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben
 az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát
 nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázati  anyagot  az  elbírálásban  résztvevők

megismerhetik

A benyújtott pályázatokat kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről a pályázó írásban kap
értesítést.

Személyes interjú esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
 az állami, szakmai iskolai végzettséget 
 idegen-nyelv ismeretet igazoló eredeti okiratok
 Magyar Orvosi Kamarai tagság
 érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége

A beosztás a pályázat elbírálását követően betölthető. 

Egyéb lényeges információ:
A pályázat nyertese esetében a kinevezés feltétele – rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba
kinevezés esetén – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány [Hszt. 287/L. § (3)-(4)
bekezdés] benyújtása, és a munkaköri alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás bemutatása. 

Bővebb  felvilágosítás  –  hivatali  munkaidőben  –  a  Humán  Szolgálaton,  a  06-1/301-8386-os
telefonszámon, illetve az Egészségügyi Főosztályon a 06-1/301-8418-as telefonszámon kérhető.

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy
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