
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Parancsnoka
pályázatot hirdet

KÖRLET FELÜGYELŐ

hivatásos tiszthelyettesi beosztás betöltésére,
teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra. 

Munkavégzés helye:
- Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
3980. Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 35.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- állandó belföldi lakóhely,
- 18.  életév  betöltése,  és  életkora  a  hivatásos  szolgálatra  irányadó  felső  korhatárnál

legalább tíz évvel kevesebb, 
- büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzés vállalása,
- egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
- állami középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány),  a bizonyítvány hitelességének

vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- fennálló hivatásos szolgálati jogviszony,
- büntetés-végrehajtási felügyelő képzés (vagy ezzel egyenértékű),
- büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat.

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások:
- pontos, jogszabályoknak megfelelő feladatellátás.

Beosztáshoz tartozó főbb feladatok és szükséges kompetenciák:
- a fogvatartottak napi tevékenységének irányítása, ellenőrzése,
- szolgálati okmányok vezetése,
- fogvatartottak intézeten kívüli előállítása,
- fegyelmezettség, határozottság,
- jó probléma-megoldó készség, megfelelő konfliktus-kezelő képesség, hivatástudat.

Illetménye: 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  betöltésükhöz  szükséges  követelményekről  szóló  30/2015.  (VI.16.)  BM
rendelet  5.  melléklete  alapján  (Helyi,  Tiszthelyettesi  besorolási  osztály  B  besorolási
kategória).

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



Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, ruházati illetmény, albérleti hozzájárulás

Munkarend: teljes munkaidőben, kombinált szolgálati időrendszerben

Pályázathoz kérjük mellékelni:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az  állami,  szakmai  iskolai  végzettséget,  szakképzettséget  és  idegen-nyelv  ismeretet

igazoló okiratok másolatát,
- hozzájárulási  nyilatkozatát,  hogy  az  elbírálásban  résztvevők  a  pályázati  anyagot

megismerhessék, abba betekintsenek, valamint az abban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárás során történő kezeléséhez.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20. 
Pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön parancsnokához – 3980. Sátoraljaújhely,
Kazinczy  u.  35.  címen  –  kell  benyújtani.  Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  munkakör
megnevezését:  Körletfelügyelő.  A  pályázatokat  elektronikus  formában  a
saujhely.uk@bv.gov.hu e-mail címre is megküldheti. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A felvétel  részét  képezi  egy  szóbeli  elbeszélgetés,  melyre  a  pályázóval  előre  egyeztetett
időpontban kerül sor. A benyújtott pályázatokat az intézetparancsnok által kijelölt bizottság
bírálja el, melynek eredményéről a pályázók írásban értesítésre kerülnek. 

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

Sátoraljaújhely, 2018. október 17.

Rózsahegyi Tamás bv. ezredes
büntetés-végrehajtási főtanácsos

intézetparancsnok


		1051000
	2018-10-17T11:33:30+0200
	3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy út 35.
	Kiadmányozta Rózsahegyi Tamás bv. ezds Saját kezűleg




