
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
HUMÁN SZOLGÁLAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A  Büntetés-végrehajtás  Országos  Parancsnoksága pályázatot  hirdet a  Hivatal  Stratégiai,
Elemzési  és  Tervezési  Főosztály (1051  Budapest,  Steindl  Imre  utca  8.)  kiemelt  főreferensi
beosztásának betöltésére.

Pályázati feltételek:
 felsőfokú (BA vagy MA) állami iskolai végzettség
 büntetés-végrehajtási hivatásos vagy rendvédelmi igazgatási jogviszony
 legalább 3 év a büntetés-végrehajtási szervezetnél eltöltött szolgálati idő 
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel)
 Robotzsaru NEO felhasználói szintű ismerete

A kiemelt főreferensi munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
 részt vesz a főosztály napi szintű feladatainak ellátásában
 részt  vesz  a  Börtönügyi  Szemle  szerkesztésében,  gondoskodik  a  tanulmányok  szakmai-

tudományos véleményezéséről, publikálásra való előkészítéséről
 részt  vesz  a  Büntetés-végrehajtási  Szervezet  Évkönyvének  szerkesztésében,  nyomdai

előkészítésében
 döntésre előkészíti és adminisztrálja az országos parancsnok hatáskörébe tartozó kutatási és

szakdolgozati kérelmeket
 részt vesz a tudományszervezési feladatok ellátásában, a büntetés-végrehajtás területén folyó

tudományos,  kutatási  tevékenységben.  Ennek  megfelelően  kapcsolatot  tart  felsőoktatási
intézményekkel,  kutató  intézetekkel,  tudományos  műhelyekkel,  képviseli  a  bv.  szervezet
stratégiai, tudományos, kutatási érdekeit, szempontjait 

 időszaki jelleggel statisztikai háttérelemzéseket végez

A beosztás betöltéséhez szükséges elvárt szakmai elvárások és főbb kompetenciák: 
 magas szintű stressztűrő képesség
 szabálykövetés, fegyelmezett munkavégzés
 kiváló íráskészség
 kiemelkedő kommunikációs- és fogalmazó készség
 gyorsaság, precizitás 
 terhelhetőség, kompromisszumkészség
 jó szervezőkészség
 gyors problémamegoldó készség
 elemzési képesség, jó szintetizáló képesség
 rendszerszemlélet, komplex gondolkodás
 képesség önálló- és csapatban történő munkavégzésre

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 aktív hivatásos szolgálati jogviszony
 10 évet meghaladó büntetés-végrehajtási szolgálati idő
 rendészeti szervező végzettség (bv. szakirány) vagy felsőfokú bv. szaktanfolyam
 rendészeti szakvizsga
 kiadványszerkesztésben szerzett tapasztalatok
 fotókészítési és fotószerkesztési ismeretek
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 közgazdasági vagy társadalomtudományi területen szerzett főiskolai vagy egyetemi szintű
végzettség

 magas szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office)
 elemzési  területen,  vezetői  összefoglalók,  döntés-előkészítő  anyagok  írásában  szerzett

tapasztalat
 fogvatartotti alapnyilvántartó rendszer felhasználói szintű ismerete
 középfokú  vagy  felsőfokú  (az  Európai  Unió  valamely  tagállamának  hivatalos  nyelvéből

szerzett) államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga
 rendvédelmi  vagy  közigazgatási  feladatokat  ellátó  szervnél  szerzett  korábbi  szakmai

tapasztalat

Juttatások: 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény alapján a Tiszti besorolási osztály E besorolási kategória szerint, illetve
rendvédelmi alkalmazott esetében a Hszt. 12. melléklete figyelembevételével a felsőfokú munkaköri
osztály, főelőadói munkakör „E” munkaköri kategóriája alapján.   

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 25.

A beosztás legkorábban 2019. március 1-jétől tölthető be.

A beérkezett pályázatok folyamatosan kerülnek elbírálásra. 
A  pályázatokat  a  Büntetés-végrehajtás  Országos  Parancsnoksága  Humán  Szolgálat
szolgálatvezetőjének – 1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. – címezve vagy  e-mail-ben, a  BVOP-
Strategia@bv.gov.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a legfontosabb személyes adatokat és a releváns szakmai tapasztalat/gyakorlat megjelölését

is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,  mely időrendben tartalmazza a munkahelyek
pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, 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

Bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Humán Szolgálatán a 06-1/301-8427-es telefonszámon kérhető.

                   Az országos parancsnok megbízásából:

          Dr. Csató Kornélia bv. ezredes
            bv. főtanácsos, szolgálatvezető
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