
SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön Parancsnoka
pályázatot hirdet

BIZTONSÁGI  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:
- őr-, készenléti- és járőr szolgálati feladatok ellátása,
- előállítási, szállítási és kísérési feladatok, 
- a fogvatartott őrzése, felügyelete és ellenőrzése, 
- biztosítási feladatok ellátása, 
- biztonsági szemle, -vizsgálat és –ellenőrzés végrehajtása,
-  szolgálati  feladatait  a Hszt.  102. §-ának szolgálatteljesítésre  vonatkozó szabályait
rögzítő rendelkezései, valamint a Szolgálati Szabályzat előírásai szerint köteles ellátni,
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-  szolgálati  feladatai  ellátása  során  a  büntetés-végrehajtási  szervezet  mindenkor
hatályos  Alaki  és  Öltözködési  Szabályzatában  foglaltakat  köteles  maradéktalanul
betartani, 
-  ismerje  a  szakmai  tevékenységét  érintő  jogszabályokat,  valamint  a  szerv  belső
normáit,  folyamatosan  törekedjen  a  korszerű  szakmai  ismeretek  elsajátítására,
megőrzésére  és  gyarapítására,  feladatellátása  során  ezek  felhasználásával,  legjobb
tudása szerint eljárva,

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  A  besorolási
kategória).

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

Munkaideje: teljes munkaidőben, vezényléses, illetve váltásos szolgálati időrendszerben.

Pályázathoz kérjük mellékelni:
 legfontosabb  személyes  adatokat,  elérhetőséget  tartalmazó  részletes  szakmai,

fényképes  önéletrajzot  (jelenlegi  és  korábbi  munkahelyek  és  beosztások
megnevezésének feltüntetésével)

 az  állami,  szakmai  végzettséget,  szakképzettséget,  idegen  nyelv  ismeretét  és  a
jogosítványt igazoló okiratok másolatát,

 motivációs levelet,
 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,

 önéletrajzának személyügyi  nyilvántartásba  vételére  vonatkozó hozzájáruló,  vagy a
hozzájárulást megtagadó nyilatkozatot.

Pályázat benyújtásának határideje: minden hónap utolsó napja (folyamatos) 
Pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követő hónap 10. (folyamatos)

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:

2



SÁTORALJAÚJHELYI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN

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 saujhely.uk@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, 2019. február 7.

Rózsahegyi Tamás bv. ezredes
büntetés-végrehajtási főtanácsos

intézetparancsnok
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