
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
HUMÁN SZOLGÁLAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) pályázatot
hirdet  a Közgazdasági Főosztályon előadó (pénztáros) munkakörének betöltésére határozatlan
időtartamú rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban.

Pályázati feltételek:
 középfokú állami iskolai végzettség
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel)
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, állandó belföldi lakhely, egészségi alkalmasság.

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások és főbb kompetenciák: 
 a feladatai ellátásához szükséges okmányok vezetése, ennek során betartja az ügykezelési

szabályokat
 gondoskodnia kell arról, hogy az esedékes kifizetések teljesítéséhez mindenkor a megfelelő

mennyiségű és címletű készpénz (forint és valuta) rendelkezésre álljon
 gondoskodik a szükséges forint és valuta elkülönített nyilvántartásáról
 gondoskodik a valuta pénztárosi feladatok ellátásáról
 végzi a szigorú számadású nyomtatványok naprakész vezetését 
 szabálykövetés, precizitás
 komplex gondolkodás
 minőségi önálló munkavégzés, terhelhetőség
 gyors problémamegoldó készség
 jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Forras.Dot.Net program ismerete
 pénztárosi/valutapénztárosi végzettség 

Juttatások: a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 12. melléklete alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázatokat a BvOP Humán Szolgálat szolgálatvezetőjének – 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.
– címezve, vagy a gulicska.judit@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
 az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok másolatát
 nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázati  anyagot  az  elbírálásban  résztvevők

megismerhetik
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A benyújtott  pályázatokat  a 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 munkakör a pályázat elbírálását követően betölthető. 

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

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Humán Szolgálatán a 06-1/301-8386-os telefonszámon, illetve az Illetmény-számfejtési Osztályon a
06-1/301-8234-es telefonszámon kérhető.

                                                                       Az országos parancsnok nevében és megbízásából:

                 Sipos János bv. ezredes
                  megbízott szolgálatvezető
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