
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
HUMÁN SZOLGÁLAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A büntetés-végrehajtás  országos  parancsnoka  pályázatot  hirdet  a Büntetés-végrehajtás  Országos
Parancsnoksága  (1054  Budapest,  Steindl  Imre  utca  8.) Központi  Kivizsgáló  és  Módszertani
Intézet segédelőadói  státuszának  betöltésére,  határozatlan  időtartamú  hivatásos  szolgálati
jogviszonyban.

Pályázati feltételek:
 aktív hivatásos szolgálati jogviszony
 egészségi-, pszichológiai- és fizikai alkalmasság
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel)
 nincs folyamatban ellene fegyelmi vagy büntetőeljárás, és nem is áll annak hatálya alatt

A beosztás betöltéséhez szükséges szakmai elvárások és főbb kompetenciák: 
 közreműködés  a  kockázatelemzéshez  kapcsolódó  informatikai  felület  folyamatos

felügyeletében és a prediktív mérőeszközből származó adatok statisztikai elemzésében
 részvétel a kockázatkezelési és a kockázat-felmérési programok monitorozásában 
 a  Központi  Kivizsgáló  és  Módszertani  Intézet  szakirányítási  feladataihoz  köthetően

beérkezett és lekérdezett adatok rögzítése, nyilvántartása, kimutatások készítése
 részvétel a kockázatokra és szükségletekre reagáló programok kapcsán a személyi állomány

felkészítésének, továbbképzésének szervezésében
 kapcsolattartás  elsődlegesen a bv.  szervek nyilvántartási  és reintegrációs  szakterületeinek

munkatársaival 
 részvétel  a  Központi  Kivizsgáló  és  Módszertani  Intézet  kutatásaiban  és  vizsgálataiban

(adatgyűjtés, adatrögzítés, adatok karbantartása és rendszerezése)
 közösségben történő munkavégzésre való alkalmasság
 szabálykövetés, alaposság, precizitás
 minőségi önálló munkavégzés, terhelhetőség, rugalmasság
 szervezőkészség, gyors problémamegoldó készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 nyilvántartási vagy reintegrációs szakterületen szerzett tapasztalat
 Főnix3 illetve RzsNEO rendszerek korábbi napi szintű használata

Juttatások: 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015.  évi  XLII.  törvény  5.  melléklete  alapján  a  Tiszthelyettesi  besorolási  osztály  C  besorolási
kategória.   

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 10.

A pályázatokat  –  kizárólag  elektronikusan úton –  a  BVOP-KKMI@bv.gov.hu e-mail  címre  kell
benyújtani.
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A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a legfontosabb személyes adatokat és fényképet tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,

továbbá a meglévő ismereteket, szakmai tapasztalatokat, maximum 2 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.

A beosztás a pályázat elbírálását követően betölthető. 

Személyes interjú esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:
 az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok eredetben,

Egyéb lényeges információ:
Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Humán  Szolgálatán  a  06-1/301-8198-as  telefonszámon,  illetve  a  Központi  Kivizsgáló  és
Módszertani Intézet 200-2510 (NTG) vagy a +36-1/301-8308-es telefonszámán kérhető.

Budapest, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.

Az országos parancsnok 
nevében és megbízásából:

Bordás Anikó bv. ezredes
szolgálatvezető



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

30500-2/4-16/2023.szemi. 
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