
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

PÁLYÁZAT

a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Parancsnoka pályázatot hirdet az intézet pszichológiai
osztályának 

SZAKPSZICHOLÓGUSI

hivatásos, tiszti beosztás betöltésére,
teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

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

Pályázati feltételek:
 magyar  állampolgárság,  büntetlen  előélet,  kifogástalan  életvitel  ellenőrzés

követelményeinek való megfelelés,
 állandó belföldi lakóhely,
 18. életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső

korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
 szakirányú (szakpszichológusi) egyetemi állami iskolai végzettség,
 államilag elismert nyelvvizsga 
 felhasználói szintű számítógép ismeretek (kiemelten MS Word, Excel).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 klinikai szakpszichológusi végzettség,
 fizetési fokozat szempontjából beszámított legalább 8 év szolgálati idő
 büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat,
 rendészeti szervező szaktanfolyami vizsga megléte,
 Robotzsaru Neo és a FANY program ismerete,
 B kategóriás jogosítvány.

Beosztáshoz tartozó főbb szakmai elvárások, feladatok:
 Pszichológusi tevékenységet  végez  az  intézetben  elhelyezett fogvatartottak, valamint az

intézet személyi állománya körében.
 Együttműködik  a  fogvatartottakkal  közvetlenül  foglalkozó szakterületekkel,  kiemelten  a

reintegrációs  szakterülettel,   tájékoztatást  nyújt  a  fogvatartottakkal  kapcsolatos
megállapításairól, javaslatot tesz a szükséges kezelési módokra.

 Kiemelt   figyelemmel   kíséri   a   suicid  veszélyeztetettség  körébe  tartozó fogvatatottak
pszichés állapotát.

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a fogvatartottak hangulatát befolyásoló tényezőket, mindent
megtesz a prizonizációs ártalmak enyhítésére.

 A felvételre  jelentkezők,  illetve  a  hivatásos  állományban  szolgálatot teljesítők  esetében  a
jogszabályban   előírt   pszichikai   alkalmassági  vizsgálatok   szakszerű   és   egységes
szempontrendszer  alapján  történő végrehajtása.



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   a
betöltésükhöz  szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI.16.) BM rendelet 6. melléklete alapján
tiszti D besorolás kategória.

Egyéb juttatások: cafeteria, ruházati illetmény, utazási költségtérítés, albérleti hozzájárulás. 
Az intézet szolgálati lakást biztosítani nem tud.

Pályázat tartalmazza:
 legfontosabb  személyes  adatokat,  elérhetőséget  tartalmazó  részletes szakmai, fényképes

önéletrajzot,
 az  állami,  szakmai  végzettséget,   szakképzettséget  és  idegen  nyelv ismeretét  igazoló

okiratok másolatát,
 motivációs levelet,
 a jelenlegi munkahelyének és beosztásának megnevezését,
 a  büntetés-végrehajtás  területén  esetlegesen  megszerzett munkatapasztalatokat,
 írásbeli   hozzájáruló   nyilatkozatot   arra   vonatkozóan,   hogy   a   pályázati  anyagot  az

elbírálásában részvevők megismerhetik,  abba betekinthetnek,  valamint   az   abban  foglalt
személyes  adatait  a  pályázati  eljárás  során kezelhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július  10. 

A beosztás 2020. július 15-től, illetve áthelyezés esetén az állományilletékes parancsnok által
meghatározott időponttól, civil pályázó esetén az alkalmasság megszerzését követően tölthető
be.

A pályázat benyújtásának helye:
A  pályázatot  postai  úton,  a Sátoraljaújhelyi  Fegyház  és  Börtön  címére  –  3980
Sátoraljaújhely,  Kazinczy  u.  35.,   vagy  a saujhely.uk@bv.gov.hu e-mail  címre  -  kell
eljuttatni.  Kérjük  feltüntetni  a  munkakör  megnevezését:  „Pályázat,  szakpszichológus  –
SAUJHELY”.

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  2020.  július  10-ig,  melynek  eredményéről  minden  pályázót  írásban
értesítünk.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az intézet személyügyi és szociális osztályán
kérhető a 47/523-565-as (EKG: 105-1500, 105-1501) telefonszámon.

Sátoraljaújhely, az elektronikus dátumbélyegző szerinti időpontban.
                    

                         Rózsahegyi Tamás bv. ezredes
büntetés-végrehajtási főtanácsos

intézetparancsnok
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