
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az  Állampusztai  Országos  Büntetés-végrehajtási  Intézet (6327.  Állampuszta,  Fő  út  1.)
parancsnoka  pályázatot  hirdet  az  Állampusztai  Mezőgazdasági  és  Kereskedelmi  Kft  Solti
Kerület főművezetői beosztás betöltésére.

Jogviszony: hivatásos szolgálati viszony, határozatlan idejű.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 állandó belföldi lakóhely,
 büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzésének vállalása,
 egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
 államilag elismert nyelvvizsga,
 számítógép alkalmazási szintű ismerete (Word, Excel),
 főiskolai,  vagy  egyetemi  diploma  (villamosmérnök,  gépészmérnök,  informatikus,

környezetmérnök végzettség).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 SAP rendszerben való jártasság,
 rendészeti szervező bv. szakirányú szakképzettség, rendészeti szakvizsga.

A munkakörrel járó főbb feladatok:
 Az  Állampusztai  Kft.  munkahelyeinél,  üzemeinél  felmerülő  műszaki  problémák

koordinálása, a végrehajtás ellenőrzése.
 Meghatalmazás alapján hivatali ügyek intézése. (közüzemi szolgáltatókkal, forgalmi

engedélyek, földügyek)
 Az  Állampusztai  Kft.  gépjárműveinek,  azok  műszaki  állapotának  figyelemmel

kísérése, műszaki vizsgaidőpontok intézése, a műszakira való alkalmasság ellenőrzése.
 Távollét  esetén  a  műszaki  igazgató,  fenntartási  üzemvezető,  gépműhely  vezető

helyettesítése.

Juttatások: 
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati  jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 351.§ és 355.§, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló
rendvédelmi  feladatokat  ellátó  szerveknél  a  hivatásos  szolgálati  beosztásokról   és   a
betöltésükhöz   szükséges  követelményekről  szóló  30/2015.  (VI.16.)  BM  rendelet  6.
melléklete alapján tiszti C besorolás kategória.

A beosztás a pályázat elbírálását követően, előreláthatóan 2021. január 1-től tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.

6327 Állampuszta, Fő út 1. telefon: (+36 78) 407-860  fax: (+36 78) 408-351 e-mail: apuszta.uk@bv.gov.hu



A pályázatokat az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet  parancsnokához  –
6327. Állampuszta, Fő út 1.– kell benyújtani.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a  legfontosabb  személyes  adatokat  tartalmazó  részletes  szakmai  önéletrajzot

maximum 2 oldal terjedelemben, 
 motivációs levelet maximum 1 oldal terjedelemben,
 az  állami,  szakmai  iskolai  végzettséget,  idegennyelv-ismeretet  igazoló  okiratok

másolatát,
 írásbeli  hozzájáruló  nyilatkozatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  pályázati  anyagot  az

elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek, valamint az abban foglalt
személyes adatokat a pályázati eljárás során kezelhetik.

A  pályázati  eljárás  részét  képezi  a  személyes  interjú,  melyre  a  pályázóval  előre
egyeztetett időpontban, 2020. december 14-15-én kerül sor. A benyújtott pályázatokat az
általam kijelölt bizottság bírálja el, amelynek eredményéről a pályázót értesítem.

Bővebb  felvilágosítás  –  hivatali  munkaidőben  –  az  Állampusztai  Országos  Büntetés-
végrehajtási  Intézet  Személyügyi  és  Szociális  Osztályán  a  78/407-860-as  telefonszám
3. mellékén kérhető.

Kelt Állampusztán, 2020. „az elektronikus dátumbélyegző szerint”.

     Molnár István bv. ezredes 
 büntetés-végrehajtási tanácsos

intézetparancsnok
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