
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Parancsnoka felvételt hirdet

FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR
 

(a továbbiakban: FBÖ) munkakörbe.

Jogszabályi háttér:

- a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény
- a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 

1997. évi CLIX. törvény
- a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 

27/1998. (VI.10.) BM rendelet
- 11/2019. (II.28.) OP szakutasítás és fegyveres biztonsági őrség működéséről

Jelentkezés feltételei:

- 18-65. életév betöltése
- cselekvőképesség, magyar állampolgárság
- állandó belföldi lakóhely
- minimum szakmunkás végzettség
- büntetlen előélet

Felvételi eljárás menete:

- fényképes önéletrajz megküldése a saujhely.uk@bv.gov.hu e-mail címre, vagy az 
intézet postacímére

- állásinterjúztatás biztonsági és személyügyi szakterület által
- kiválasztást követően beszerzendő iratok:

 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM Együttes Rendelet alkalmassági kérdőíve 
házi orvostól

 bővített erkölcsi bizonyítvány
- elsőfokú orvosi alkalmassági vizsgálat
- pszichológiai alkalmassági vizsgálat (szakpszichológus)

Munkaviszony:

- határozatlan idejű munkaszerződés 3 hónap próbaidő kitöltésével
- munkabér bruttó 210.000 Ft
- egyéb juttatások:

 br. 200.000 Ft éves cafeteria (Szép kártya)
 útiköltség (86%-ban tömegközlekedési eszköz vagy 15Ft/km gépjárművel)
 egyenruházat (10 M gyakorló öltözet, felirattal)
 ingyenes sportolási lehetőség

- szabadság: 20 nap alapszabadság + életév alapján pótszabadság (1-10 nap)
- képzés: 5 hetes, ebből 4 hét FBŐ + 1 hét büntetés-végrehajtási képzés BVOTRK 

szervezésében, tanulmányi szerződés készül

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 35. telefon: (+36 47) 523-560 fax: (+36 47) 324-360 e-mail: saujhely.uk@bv.gov.hu
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FBŐ feladatai:

- a büntetés-végrehajtási szerv területére történő be- és kiléptetés végrehajtása,
- objektumvédelem tevékenység, 
- járőrözési tevékenység,
- területőrzés a büntetés-végrehajtási szervek határán kívül elhelyezkedő területen a bv. 

szervek anyagi javainak vagy az ott tartózkodó fogvatartottak őrzése érdekében.

Munkavégzés helye:

- Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön (3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.)

A részletekről  felvilágosítás  az intézet  Személyügyi  és Szociális  Osztályán  kérhető a (47)
523-565  vezetékes  telefonszámokon,  illetve  e-mail-ben  a  kovacsne.eva.sauj@bv.gov.hu,
virok.vivien@bv.gov.hu címeken.

Sátoraljaújhely, „az elektronikus dátumbélyegző szerint”

Rózsahegyi Tamás bv. ezredes
büntetés-végrehajtási főtanácsos

intézetparancsnok
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