SOMOGY MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
SZEMÉLYÜGYI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 133. §-a alapján
pályázatot hirdet Biztonsági Osztálya állományába
segédelőadó (műveleti)
hivatásos tiszthelyettesi beosztások (2 fő) betöltésére,
teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhely;
 18 életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál
legalább tíz évvel kevesebb;
 egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság;
 büntetlen előélet, kifogástalan életvitel;
 legalább 4 év hivatásos állományban eltöltött büntetés-végrehajtási szakmai gyakorlat;
 "B" kategóriás gépjárművezetői engedély;
 középfokú polgári iskolai végzettség (érettségi bizonyítvány);
 felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel;
 átlagon felüli kommunikációs képesség.
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
 középfokú bv. szakmai képzettség;
 speciális szerepkörhöz tartozó egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság megléte;
 büntetés-végrehajtás biztonsági szakterületén vagy műveleti csoportban szerzett
szakmai gyakorlat, tapasztalat;
 PÁV1 vizsga;
 a beosztással kapcsolatos speciális képzettség, illetve küzdősportban,
intézkedéstaktikai eljárásokban való jártasság.
A nyertes pályázóknak – a büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített hivatásos
szolgálati beosztások alkalmasságvizsgálati kategóriába sorolásáról, valamint a hivatásos
állomány egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálatának végrehajtásáról szóló
74/2020. (XII. 30.) BVOP utasítása alapján – a speciális szerepkör IV. alkalmasságvizsgálati
kategória (fizikai, egészségi és pszichikai) feltételeinek meg kell felelnie, alkalmasnak kell
lennie.
A munkakörrel járó főbb feladata:
 kiemelten veszélyes és/vagy veszélyeztetett fogvatartott szállítása,
 kiemelten veszélyes és/vagy veszélyeztetett fogvatartott előállítása
tárgyalásra, ügyészi meghallgatásra, illetve egyéb célból,
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helyszíni tárgyalás biztosítása,
magas biztonsági kockázatú fogvatartotti rendezvények biztosítása,
polgári egészségügyi intézménybe kihelyezett fogvatartott őrzése,
fogvatartott előállítása közvetlen hozzátartozójának temetésére,
fogvatartott előállítása súlyos beteg hozzátartozó meglátogatására,
azonnali beavatkozást igénylő csapattevékenységben való részvétel,
terrorcselekmény megszakítása, felszámolása, elkövetők elfogása halaszthatatlan
esetben történő végrehajtás során,
fogolyzendülés megszakítása és felszámolása,
zárkatorlasz felszámolása,
kitörési kísérlet megakadályozása,
megszökött fogvatartott felkutatása, elfogása,
fogvatartott erőszakos kiszabadításának megakadályozása,
objektumvédelmi feladatok végrehajtása,
a személyi állomány képzésében való részvétel,
együttműködés és kapcsolattartás a társ fegyveres rendvédelmi szervek hasonló jellegű
különleges egységeivel,
a bv. intézet parancsnoka által meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.

Munkavégzés helye: Somogy Megye, Kaposvár, Kossuth Lajos u. 19.
Illetménye: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben meghatározottak, 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
Tiszthelyettesi besorolási osztály helyi szervű segédelőadó beosztásának C
besorolási kategóriája alapján történik.
Egyéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, albérleti hozzájárulás, ruházati illetmény.
Munkarendje: Teljes munkaidőben, vezényléses munkarendben.
Pályázat tartalmazza:
 a legfontosabb személyes adatokat, elérhetőséget tartalmazó részletes szakmai,
fényképes önéletrajzot;
 az állami, szakmai iskolai végzettséget, szakképzettséget és a jogosítványt igazoló
okiratok másolatát;
 motivációs levelet;
 a jelenlegi munkahelyének és beosztásának megnevezését;
 a büntetés-végrehajtás biztonsági szakterületén vagy műveleti csoportban esetlegesen
megszerzett munkatapasztalatokat;
 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők
megismerhetik;
 önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételére vonatkozó hozzájáruló, vagy a
hozzájárulást megtagadó nyilatkozatot.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elbírálásának határideje:

2021. október 26.
2021. november 5.
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A beosztás – a speciális szerepkör IV. alkalmasságvizsgálati kategóriához tartozó
alkalmassági vizsgálatok függvényében – várhatóan 2021. november 15-étől, illetve
áthelyezés esetén az áthelyezésre jogosult szerv vagy szervezeti egység vezetőjének
hozzájárulása alapján tölthető be.
A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokához – postai
úton: 7401 Kaposvár, Pf.: 267. vagy személyesen: 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 19. vagy
elektronikusan: horvath.zoltanne@bv.gov.hu e-mail címre – kell benyújtani.
A felvétel részét képezi egy szóbeli elbeszélgetés, személyes meghallgatás, melyre 2021.
november 3-án 11 órakor kerül sor.
A benyújtott pályázatokat az általam kijelölt bizottság véleményezi és javaslatát továbbítja
felém. Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk.
A pályázattal bővebb felvilágosítást – hivatali munkaidőben – az intézet személyügyi és
szociális osztályán a 82/529-757-es (NTG: 119-1500-as) telefonszámon Gerhardt Zoltán bv.
alezredes, bv. tanácsostól kérhető.
Kaposvár, „az elektronikus dátumbélyegző szerint”
Nagy István bv. ezredes
intézetparancsnok
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