KÖZÉP-DUNÁNTÚLI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
PÁLYÁZAT
a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoka pályázatot hirdet az
intézet büntetés-végrehajtási osztályának

PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI
beosztásának betöltésére.
A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Heti 40 óra, hivatali munkarendben
Munkavégzés helye:
Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
Baracskai objektum, 2471 Baracska-Annamajor
Székesfehérvári objektum, 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 2.
Martonvásári objektum, 2462 Martonvásár
Pályázati feltételek:
 felsőfokú végzettség, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 10.
Igazságügyi feladatkör szerint (felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi,
társadalomtudományi, hittudományi, pedagógus, andragógus, pszichológus,
művelődésszervező szakképzettség; felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
szociális, addiktológiai, gyermek- és ifjúságvédelmi, mentálhigiénés felsőfokú
szakképesítés)
 „B” kategóriás jogosítvány
 magyar állampolgárság
 felhasználói szintű informatikai ismeretek (Word, Excel)
 egészségügyi alkalmasság,
 cselekvőképesség
 állandó belföldi lakóhely
 büntetlen előélet
 nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
 büntetés-végrehajtási területen szerzett szakmai tapasztalat,
 közigazgatásban szerzett tapasztalat
 szociális területen szerzett tapasztalat
 Robotzsaru Neo program ismerete






FANY rendszer ismerete
PTTR rendszer ismerete
Vezetői szignáló program ismerete
rendészeti alapvizsga

A munkakörrel járó főbb feladatok:
 bv. bíró megkeresésére a feltételes szabadságra bocsátás elbírálásához pártfogó
felügyelői vélemény készítése,
 ellátja a gondozás és utógondozás keretében végzett reintegrációs tevékenységet,
 illetékességi területén bv. bírói határozat alapján ellátja a feltételes szabadság
tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelet alá helyezettek
felügyeletét,
 illetékességi terület ellátja a reintegrációs őrizetbe helyezettek felügyeletét,
 a hozzá benyújtott kérelmekben fogvatartotti meghallgatásosokat tart,
 a jogszabályban meghatározott esetekben környezettanulmányt készít,
 a részére megállapított ügyfélfogadási időben fogadja a pártfogoltak és az
 utógondozást kérelmező szabadult elítélteket,
 a pártfogoltak ellenőrzésével és irányításával elősegítse annak megakadályozását,
hogy ismételten bűncselekményt kövessen el,
 segítséget nyújt a társadalomba szükséges visszailleszkedéshez, és az ehhez szükséges
 szociális feltételek megteremtéséhez.
 az intézet által részére biztosított gépjárművel, havi rendszerességgel, önállóan
ellenőrzi a reintegrációs őrizeteseket az őrizet helyén
A munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
 pontosság, megbízhatóság, felelősségvállalás,
 problémamegoldó-, döntéshozatali- és önálló munkavégzési képesség,
 konfliktuskezelési és konfliktus megelőzési képesség,
 kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
Illetmény:
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 288. §-a és a 12. melléklete alapján a felsőfokú munkaköri
osztály „E” munkaköri kategóriája.
Egyéb juttatások: cafeteria, utazási költségtérítés, albérleti hozzájárulás.
Az intézet szolgálati lakást biztosítani nem tud.
A pályázathoz kérjük mellékelni:
 a legfontosabb személyes adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot,
az állami és szakmai iskolai végzettséget, képzettségeket és idegennyelv-ismeretet
igazoló okiratok másolatait,
 motivációs levelet és a beosztás ellátásával kapcsolatos feladatok teljesítésére
vonatkozó szakmai elképzeléseit,
 nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők
megismerhessék.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elbírálásának határideje:

2021. május 15.
2021. május 25.

A beosztás 2021. június 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 Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet címére - 2471 Baracska,
Annamajor Pf. 13., vagy a baracska.uk@bv.gov.hu e-mail címre - kell eljuttatni. Kérjük
feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pályázat Büntetés-végrehajtási osztály, pártfogó
felügyelő – KDOBVI”.
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 2021. május 25-ig, melynek eredményéről minden pályázót írásban
értesítünk.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az intézet személyügyi és szociális osztályán
kérhető a 22/454-023-as (EKG: 109-1500, 109-1501) telefonszámon.
Baracska, a dátumbélyegző szerinti időpontban.
Dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok,
bv. főtanácsos, parancsnok

