
 
FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka pályázatot hirdet 

 

kutyavezetői 
 

beosztás betöltésére, hivatásos jogviszonyba, 

teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra. 

 

Pályázati feltételek: 

 hivatásos szolgálati jogviszony, 

 fizikai, pszichikai, egészségi alkalmasság, 

 büntetés-végrehajtási felügyelő képzés (vagy ezzel egyenértékű), 

 magyar állampolgárság 

 büntetlen előélet, kifogástalan életvitel 

 az alapfokú kutyavezetői tanfolyam sikeres elvégzésének vállalása. 

 

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent: 

 büntetés-végrehajtás biztonsági szakterületén vagy kutyavezetői területen korábban 

szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások: 

 pontos, jogszabályoknak megfelelő feladat-ellátás. 

 

Munkarend: vezényléses munkarend 

Munkavégzés helye: Műveleti Osztály  

 

Beosztáshoz tartozó főbb feladatok és szükséges kompetenciák: 

 konkrét feladatait szolgálati és őrutasítások tartalmazzák, 

 gondoskodik a szükséges dokumentációk, iratok napra készen történő vezetéséről,  

 gondoskodik a rábízott szolgálati kutyáról és annak felszereléseiről, folyamatosan 

képzi, gyakoroltatja, gondoskodik az utánpótlás betanításáról, munkába állításáról; 

 vezetői utasításra részt vesz az intézetek által szervezett, közös biztonsági feladat 

végrehajtásában 

 bűnfelderítő, bűnmegelőző tevékenységet folytat, gondoskodik a tárgyi bizonyítékok 

felkutatásáról, vizsgálatra való biztosításáról, a rábízott szolgálati kutyát célhoz 

kötötten alkalmazza, a szolgálati kutyával járőrözik, nyomon követ, személyt keres 

 a szolgálati kutyák elhelyezési körletét, szükség szerint az általuk használt területeket 

és alkalmazási helyet köteles rendben tartani, takarítani, fertőtleníteni; 

 szükség szerint kiképzési célú kábítószert kezel; 

 



Munkarend: teljes munkaidőben, váltásos munkarendben. 

 

Munkavégzés helye: 1108 Budapest, Venyige utca 1-3. 

Illetménye:  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 5. számú melléklete alapján Tiszthelyettesi 

besorolási osztály B besorolási kategóriája. 

 

A pályázat tartalmazza: 

- a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot, 

- állami iskolai végzettség, szakképzettséget, valamint idegen-nyelv ismeretet tanúsító 

okiratok másolatát, 

- hozzájáruló nyilatkozatot, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhessék, abba betekinthessenek, valamint az abban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárás során történő kezeléséhez, 

- önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatást 

vagy a hozzájárulást megtagadó nyilatkozatát (esetleges sikertelen pályázat esetén)  

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2019.11.20. 

 

A pályázat elbírálása:    2019.11.25.  

 

A beosztás, áthelyezés esetén az állományilletékes parancsnok által meghatározott időponttól 

tölthető be, civil pályázó esetén az alkalmassági feltételeknek megszerzését követően.    

 

A pályázat benyújtásának helye: 

A pályázatokat postai úton a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet (1055 Budapest, Nagy 

Ignác utca 5-11.) címére, vagy elektronikusan a fovarositoborzas@bv.gov.hu e-mail címre 

kell benyújtani. Postai úton történő benyújtás esetén a borítékra kerüljön feltüntetésre 

„Pályázat kutyavezető pozíció betöltésére” megjegyzés. 

 

A pályázat elbírálásának rendje, módja: a feltételeknek megfelelő érvényes pályázatot 

benyújtó személyeket az intézetparancsnok által kijelölt bizottság személyesen meghallgatja, 

javaslatot tesz annak elbírálására. A pályázat eredményéről minden pályázót írásban 

értesítünk. 

 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás – hivatali munkaidőben – az intézet 

Személyügyi és Szociális Osztályán Rohályné Oláh Edit bv. őrmester, mb. főelőadótól 

kérhető a 06-1/475-5546 (EKG:116-1504) telefonszámon. 

 

 

 

Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok 

     büntetés-végrehajtási főtanácsos 

parancsnok 
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