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ORSZÁGOS PARANCSNOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A büntetés-végrehajtás  országos  parancsnoka  (1054  Budapest,  Steindl  Imre  utca  8.),  mint
tulajdonosi joggyakorló pályázatot hirdet a 100% állami tulajdonban lévő bv. gazdasági társaság, az
Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft. (6300 Kalocsa,  Szent István Király utca
26.)  ügyvezető igazgatói  beosztásának betöltésére határozatlan  időtartamú hivatásos  szolgálati
jogviszonyba vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba.

A  társaság  célja:  a  fogvatartottak  foglalkoztatása,  mint  kötelező  állami  feladat  ellátása.  A  fő
tevékenységi köre konfekcionált textiláru, alapvetően egyenruha, munkaruha, illetve  síktextília és
kórházi  termékek  gyártása  és  ipari  kooperáció.  A  büntetés-végrehajtási  szervezet  részéről  a
központi  államigazgatási  szervek  és  a  rendvédelmi  szervek  irányában  fennálló  egyes  ellátási
kötelezettségekről,  a  termékek  és  szolgáltatások  átadás-átvételének  és  azok  ellentételezésének
rendjéről  szóló  44/2011.  (III.  23.)  Korm.  rendeletben,  illetve  a  9/2011.  (III.  23.)  BM rendelet
szerinti feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
 államilag elismert főiskolai vagy egyetemi végezettség, illetve felsőoktatásban alapképzési

szakon (BSc, BA) vagy mesterképzési szakon (MSc, MA) szerzett végzettség,
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel),
 legalább  3  év  vezetői  gyakorlat  (legalább  osztályvezetői  vagy  azzal  egyenértékű

beosztásban),
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségi alkalmasság.

A beosztás betöltéséhez szükséges szakmai elvárások és főbb kompetenciák: 
 a  gazdasági  társaság  törvényes,  rendeltetésszerű  és  hatékony  működőképességének

biztosítása az eredményes gazdálkodási tevékenység megvalósítása érdekében,
 a  társaság  üzleti  stratégiájának  és  annak  megfelelő  üzleti  tervnek  a  kidolgozása,  a

végrehajtás szervezése és ellenőrzése, illetve a társaság fenntartható eredményes működését
megalapozó stratégiai célkitűzések megvalósítása,

 a  társaság  kapacitásainak  fejlesztése  a  központi  ellátórendszerekben  történő  minél
hatékonyabb  részvétel  érdekében,  a  minőségi  termelés  feltételeinek  megteremtése  és
fenntartása, 

 a fogvatartottak minél nagyobb mértékű munkáltatásának megszervezése.

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb kompetenciák: 
 hatékony problémamegoldó képesség, célorientáltság, vezetői rátermettség,
 kiváló kommunikációs és konfliktuskezelési képesség,
 stratégiai szemlélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 vállalatirányításban szerzett gyakorlati tapasztalat,
 gazdasági vagy műszaki területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség,
 állami tulajdonú gazdasági társaságban szerzett ügyvezetői, illetve textilipari gyakorlat.
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Juttatások:  A  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati
jogviszonyáról  szóló  2015.  évi  XLII.  törvény  (a  továbbiakban:  Hszt.)  9.  melléklete  alapján
Szakirányító 2 besorolási kategória, illetve rendvédelmi igazgatási jogviszony esetén  a Hszt. 12.
melléklete alapján vezetői munkaköri osztály, igazgató munkaköri kategória. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15. 

A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat szolgálatvezetőjének – 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.
– címezve, vagy a bvop.gih@bv.gov.hu email címre kell benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a  legfontosabb  személyes  adatokat  tartalmazó  részletes  szakmai  önéletrajzot,  mely

időrendben tartalmazza a korábbi beosztásokat, szakterületeket, a munkaköri kötelezettségek
főbb tartalmi elemeit,  továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket,
ismereteket, szakmai tapasztalatokat maximum 2 oldal terjedelemben,

 motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben,
 a  társaság  működtetésére  vonatkozó  elképzeléseit,  szakmai  célkitűzéseit,  a  pályázati

feltételek tükrében,
 az állami, szakmai iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok

fénymásolatát, 
 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.

A beosztás a pályázat elbírálását követően, várhatóan 2019. november 1-jétől betölthető. 

Egyéb lényeges információ:
A  pályázat  nyertese  esetében  a  foglalkoztatás  feltétele  –  rendvédelmi  igazgatási  szolgálati
jogviszonyba kinevezés esetén – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány [Hszt. 287/
L.  §  (3)-(4)  bekezdés]  benyújtása  és  munkaköri  alkalmasságát  alátámasztó  orvosi  igazolás
megszerzése,  vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettség  teljesítése,  valamint  hozzájárulás  a
nemzetbiztonsági ellenőrzéshez. 

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a BvOP Humán Szolgálatán a 06-1/301-8427-es
telefonszámon, illetve a Gazdasági Társaságok Főosztályán a 06-1/301-8379-es vagy a 06-1/301-
8453-as telefonszámon kérhető.

                                    Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy

  



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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