
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Parancsnoka felvételt hírdet

FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR

a továbbiakban (FBŐ) munkakörbe. 

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- 15-65. életév betöltése,
- cselekvőképesség, 
- állandó belföldi lakóhely, 
- minimum szakmunkás végzettség,
- büntetlen előélet.

Felvételi eljárás menete: 
- fényképes önéletrajz megküldése a saujhely.uk@bv.gov.hu e-mail címre, vagy az inté-

     zet postacímére (3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.),
- állásinterjúztatás biztonsági és személyügyi szakterület által,
- bővített erkölcsi bizonyítvány, 
- elsőfokú orvosi alkalmassági vizsgálat,
- pszichológiai alkalmassági vizsgálat.

Munkaviszony:
- határozatlan idejű munkaszerződés 3 hónap próbaidő kitöltésével,
- munkabér bruttó 270.000.-Ft,
- egyéb juttatások: 

a. br. 200.000.-Ft éves cafeteria (szép kártya)
b. útiköltség (86%-ban tömegközlekedési eszköz vagy 15.-Ft/km gépjárművel)
c. egyenruházat

- szabadság: 20 nap alapszabadság + életév alapján pótszabadság (1-10nap) + 16 éven
aluli gyermekek esetén pótszabadság (2 nap)

- képzés:  5  hét.  Ebből  4  hét  FBŐ + 1 hét  büntetés-végrehajtási  képzés  a  BVOTRK
szervezésében.

FBŐ feladatai: 
- a büntetés-végrehajtási szerv területére történő be- és kiléptetés végrehajtása,
- objektumvédelem tevékenység, 
- járőrözési tevékenység,
- területőrzés a büntetés-végrehajtási szervek határán kívül elhelyezkedő területen a bv.

szervek anyagi javainak vagy az ott tartózkodó fogvatartottak őrzése érdekében. 

Munkavégzés helye: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 35. telefon: (+36 47) 523-560 fax: (+36 47) 324-360 e-mail: saujhely.uk@bv.gov.hu



            3980. Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.
Munkarend: teljes munkaidőben, kombinált szolgálati időrendszerben

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 24.

A beosztás 2022. április 1-től, illetve áthelyezés esetén az állományilletékes parancsnok által
meghatározott időponttól. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A felvétel  részét  képezi  egy  szóbeli  elbeszélgetés,  melyre  a  pályázóval  előre  egyeztetett
időpontban kerül sor.  A beérkezett  pályázatok az intézetparancsnok által  kijelölt  bizottság
javaslata alapján kerülnek elbírálásra  2022. március 24-ig,  melynek eredményéről minden
pályázót írásban értesítünk.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető – hivatali munkaidőben – az alábbi
telefonszámokon:  (47)  523–560,  NTG:  105-1500,  105-1501,  illetve  a
kovacsne.eva.sauj@bv.gov.hu és a  virok.vivien@bv.gov.hu e-mail  címeken a Személyügyi és
Szociális osztályon. 

Sátoraljaújhely, „az elektronikus dátumbélyegző szerint”

Rózsahegyi Tamás bv. ezredes
büntetés-végrehajtási főtanácsos

intézetparancsnok



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

30524-2/102-1/2022.szemi. 
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