
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
HUMÁN SZOLGÁLAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) pályázatot
hirdet a Közbeszerzési és Projekt Főosztály Közbeszerzési Osztály (1054 Budapest, Steindl Imre
utca 8.)  kiemelt főreferensi státuszának (1 fő) betöltésére határozatlan időtartamú  rendvédelmi
hivatásos vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban. 

Pályázati feltételek:
 felsőfokú állami iskolai végzettség
 közbeszerzési referensi, vagy ennél magasabb szintű, közbeszerzési tárgyú végzettség (pl.

közbeszerzési menedzser, közbeszerzési szakjogász)
 a hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok naprakész ismerete
 EKR gyakorlati ismerete
 gyakorlat közbeszerzési eljárások lebonyolításában
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, belföldi lakóhely, egészségi alkalmasság
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel)
 hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához
 hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb kompetenciák: 
 jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
 minőségi önálló munkavégzés, terhelhetőség
 gyors problémamegoldó készség
 szabálykövetés, precizitás
 komplex gondolkodás

A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások: 
 a  BvOP Közbeszerzési  és  Projekt  Főosztály  hatáskörébe  tartozó  közbeszerzési  eljárások

előkészítése  és  lebonyolítása,  különösen:  közbeszerzési  dokumentumok  elkészítése,
bizottsággal történő egyeztetése, a szükséges minőségellenőrzési folyamat lebonyolítása, az
eljárás EKR-ben történő teljeskörű lebonyolítása;

 közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó közzétételi feladatok ellátása;
 közbeszerzési eljárások eredményeként kötendő szerződések tervezeteinek előkészítése;
 adatszolgáltatások teljesítése a feladatkörébe tartozó ügyekről;
 a BvOP szakfőosztályaival való együttműködés;
 a középirányítói tevékenység kapcsán szakmai iránymutatás nyújtása a bv. intézetek részére;
 a felügyeleti szervvel történő kooperatív szakmai kapcsolattartás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 2  évet  meghaladó  közbeszerzési  eljárások  előkészítésében  és  lebonyolításában  szerzett

közbeszerzési gyakorlat/tapasztalat
 FAKSZ jogosultság
 közbeszerzési  szaktanácsadó vagy menedzser  szakirányú oklevél,  közgazdász végzettség,

műszaki felsőoktatásban vagy közbeszerzési területen szerzett képzettség
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Juttatások:  A  rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati
jogviszonyáról  szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján Tiszti besorolási
osztály  E besorolási  kategória,  illetve  rendvédelmi  igazgatási  szolgálati  jogviszony esetén  a
Hszt. 12. melléklete alapján F munkaköri kategória. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A  pályázatokat  a  Büntetés-végrehajtás  Országos  Parancsnoksága  Humán  Szolgálat
szolgálatvezetőjének  –  1054  Budapest,  Steindl  Imre  utca  8.  –  címezve  vagy  e-mail-ben,  a
gerendas.gabor@bv.gov.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a legfontosabb személyes adatokat és a releváns közbeszerzési 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

A benyújtott pályázatokat 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 beosztás a pályázat elbírálását követően betölthető. 

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

Bővebb  felvilágosítás  –  hivatali  munkaidőben  –  a  Humán  Szolgálaton,  a  06-1/301-8386-os
telefonszámon, illetve a Közbeszerzési és Projekt Főosztályon a 06-1/301-8212-es telefonszámon
kérhető.

                                                                         Az országos parancsnok nevében és megbízásából:

                       Bordás Anikó bv. ezredes
                       szolgálatvezető
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