
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
HUMÁN SZOLGÁLAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) pályázatot
hirdet a Humán Szolgálat Személyügyi Főosztály kiemelt főreferensi beosztásának határozott idejű
betöltésére.

Pályázati feltételek:
 felsőfokú állami iskolai végzettség,
 aktív hivatásos vagy rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony a bv. szervezetnél,
 belügyi szervnél szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,  
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel, Power Point),
 RZS NEO felhasználói szintű ismerete,
 fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt nem áll,
 a beosztáshoz/munkakörhöz előírt alkalmasság.

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások és munkaköri feladatok
 ellátja a Szervezeti Teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatokat,
 közreműködik  a  SZTÉR  és  a  TÉR  rendszerek  alkalmazásával,  fejlesztésével  és

működtetésével kapcsolatos szakmai feladatok eredményes végrehajtásában,
 közreműködik a felügyeleti szerv, illetve egyéb szervek/szervezetek által a BvOP-ra, illetve

a bv. szervezet létszámviszonyaira, továbbá a személyi állományra irányuló adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésének végrehajtásában,

 részt  vesz  a  BvOP  szabályozási  tevékenységében,  közreműködik  a  szakterületet  érintő
jogszabályok, belső rendelkezések előkészítésében.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 SZTÉR és TÉR programok felhasználói szintű ismerete,
 humánigazgatási szakterületen szerzett szakmai gyakorlat.

Juttatások: 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján hivatásos állományú pályázó esetében a
Tiszt besorolási osztály E besorolási kategóriája, rendvédelmi alkalmazott pályázó esetében a Hszt.
12. melléklete szerinti felsőfokú munkaköri osztály E munkaköri kategória, főelőadó munkakör.

A beosztás a pályázat elbírálását követően – várhatóan – 2021. október 1. naptól betölthető,
átrendelés és megbízás útján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 22.
A pályázatokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Humán Szolgálatához – postai úton
és  személyesen  a  1054  Budapest,  Steindl  Imre  utca  8.  vagy  elektronikusan  az
eisemann.krisztian@bv.gov.hu e-mail címre – kell benyújtani.
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A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a  legfontosabb  személyes  adatokat  tartalmazó  részletes  szakmai  önéletrajzot,  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,  amennyiben  van,  idegennyelv-ismeretet  igazoló

okiratok másolatát,
 nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázati  anyagot  az  elbírálásban  résztvevők

megismerhetik.

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

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Humán Szolgálatán a 06-1/301-8198-as, vagy a 06-1/301-8386-os telefonszámon kérhető.

Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint.

Az országos parancsnok 
     nevében és megbízásából eljárva:

                         
                                 Bordás Anikó bv. ezredes

                                                         szolgálatvezető



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

30500-2/67-17/2021.szemi. 
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