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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka pályázatot hirdet az intézet 

Biztonsági Osztályán 

BIZTONSÁGI FELÜGYELŐ 

hivatásos tiszthelyettesi beosztás betöltésére, 

 

A szolgálati hely címe: 7100 Szekszárd, Béla király tér 4. 

Jogviszony: határozatlan idejű rendészeti igazgatási alkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős. 

 

A pályázat feltételei: 

 

- magyar állampolgárság, 

- állandó belföldi lakóhely, 

-     18. életév betöltése és maximum 55 éves életkor, 

- büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzés vállalása, 

- állami középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány), a bizonyítvány 

hitelességének 

- vállalása, 

-  egészségi -, fizikai -, pszichikai alkalmasság, 

- felhasználó szintű számítógépes ismeretek. 

 

Előnyt jelent: 

 

- alapfokú büntetés-végrehajtási szaktanfolyami vizsga, 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges szakmai elvárások: 

 

- precíz és pontos munkavégzés,  

- terhelhetőség, átlagon felüli stressz tűrő képesség, türelem, 

- önálló munkavégzésre való képesség, 

- magas szintű problémamegoldó készség. 

 

Főbb feladatok: 

 

-   őr-, készenléti – és járőr szolgálati feladatok ellátása, 

-  előállítási, szállítási és kísérési feladatok, 

-   a fogvatartott őrzése, felügyelete, ellenőrzése, 

-  biztonság 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 során a mindenkor hatályos Alaki és Öltözködési 

Szabályzatban foglaltakat köteles maradéktalanul betartani, 

-   ismerje  a  szakmai  tevékenységét  érintő  jogszabályokat,  valamint  a  szerv  

belső normáit, folyamatosan törekedjen a korszerű ismeretek elsajátítására, 

megőrzésére és gyarapítására,  feladatellátása  során  ezek  felhasználásával,  

legjobb  tudása szerint eljárva. 

 

Az illetmény: 

 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló 2015. évi LXII. törvény 12. melléklete alapján („A” munkaköri kategória). 

 

A pályázat tartalmazza: 

 

- a pályázó személyes adatait, 

- részletes szakmai önéletrajzot, 

- állami, szakmai végzettséget, idegen nyelvismeret és a jogosítványt igazoló 

okiratok másolatát, 

- az önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételére vonatkozó hozzájáruló 

vagy a hozzájárulást megtagadó nyilatkozatot (esetleges sikertelen pályázat 

esetén), 

- hozzájárulási nyilatkozatát, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát 

megismerhessék, abba betekinthessenek, valamint az abban foglalt személyes 

adatinak a pályázati eljárás során történő kezeléséhez, 

 

A pályázat benyújtásának rendje: 

 

A pályázatot a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokához elektronikusan 

kell benyújtani, a szekszard.uk@bv.gov.hu e-mail címre továbbítva.  

 

A pályázat elbírálásának rendje: 

 

A pályázatot az intézet parancsnoka által kijelölt bizottság folyamatosan bírálja el. A 

beérkezett pályázatok alapján – amennyiben az előírt feltételeknek megfelel – a személyes 

meghallgatás értesítés alapján történik. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 

három napon belül a pályázók e-mailben írásbeli értesítést kapnak.  

  

A pályázat beküldésének határideje: folyamatos  

 

Elbírálásának határideje: folyamatos 
 

A beosztás legkorábban 2019. április 01-től tölthető be.  

 

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézet Személyügyi és Szociális Osztály osztályvezetője, Takács Róbert János bv. alezredes 

ad a 06-74-505-835-ös, vagy a 124-1500 telefonszámon. Esetleges távollétében Vincze 

Csabáné ka. személyügyi és szociális főelőadó a 74-505-831, vagy a 124-1001-es telefonon. 

Az intézet szolgálati lakást kiutalni nem tud, igény esetén albérleti hozzájárulás biztosítható. 
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