P Á L Y Á Z A T I FELHÍVÁS
Az Országgyűlési Őrség parancsnoka pályázatot hirdet az Országgyűlési Őrség (1055 Bp.
Balassi Bálint u. 5.) Objektumvédelmi Igazgatóság hivatásos állományába, objektumőr
(tiszthelyettesi besorolási osztály A besorolási kategória) beosztás betöltésére.
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidőben foglalkoztatott.
Munkavégzés helye: Országház (1055 Bp., Kossuth tér 1-3.), Képviselői Irodaház (1055 Bp.,
Széchenyi rakpart 19.), Országgyűlési Őrség (1055 Bp., Balassi Bálint u. 5.)
A betöltendő munkakör célja:
Az Országgyűlési Őrség által védett objektumok őrzés-védelmi feladatainak ellátása.
Munkarend: kombinált.
Ruhanorma: egyen.
Jogállás, illetmény, juttatások:
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény, az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő
humánigazgatási tárgyú szabályokról 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet, és az Országgyűlési
Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM
rendelet szerint.
A beosztás betöltéséhez szükséges követelmények:
- érettségi,
- rendőr tiszthelyettes szakképesítés,
- egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
- férfiak esetében minimum 180 cm, nők esetében minimum 170 cm testmagasság,
- nemzetbiztonsági ellenőrzésen való megfelelés.
Elbírálásnál előnyt jelent:
- a rendőrség hivatásos állományában eltöltött legalább öt év szakmai tapasztalat,
- objektumvédelmi területen szerzett tapasztalat,
- sugárvédelmi, bombakutatói szaktanfolyam,
- az Országgyűlési Őrség által őrzött objektumokban szerzett helyismeret,
- államilag elismert nyelvvizsga
- érvényes nemzetbiztonsági szakvélemény
Elvárt kompetenciák:
- monotóniát tűrő, nyugodt, higgadt személyiség,
- magabiztos, határozott, udvarias fellépés,
- megbízhatóság,
- körültekintő, felelősségteljes munkavégzés.

2
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- személyes adatokat (név, születési adatok, anyja neve), elérhetőségeket
(lakcím/levelezési cím, telefonszám, e-mail),
- a pályázott beosztás megnevezését,
- motivációs levelet,
- állami iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, nyelvismeretét, valamint azok
megszerzésének időpontját,
- jelenlegi munkahelyét és beosztását, korábbi munkahelyeit és beosztásait
(munkaköreit), illetve, hogy az adott beosztást (munkakört) mettől meddig töltötte be.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás betöltésére előreláthatólag 2019. augusztus 1-jén kerülhet sor, az alkalmassági
vizsgálatok és a nemzetbiztonsági ellenőrzés lezárulását követően.
Pályázat benyújtásának határideje:
2019. március 22.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat elektronikus úton az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni (az e-mail tárgyában
kérjük, hivatkozzon a pályázott beosztásra): human@orszaggyulesiorseg.hu
A pályázat elbírálásának módja:
- előszűrés: annak vizsgálata, hogy a pályázatok a pályázati kiírásban foglalt
feltételeknek megfelelnek-e,
- a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők személyes meghallgatása,
- a fizikai, az egészségügyi és a pszichológiai alkalmasság vizsgálata,
- nemzetbiztonsági ellenőrzés.
A pályázatokat az Országgyűlési Őrség Parancsnoka által kijelölt bírálóbizottság bírálja el.
A pályázatok elbírálását követően a bírálóbizottság vezetője minden pályázót írásban értesít
pályázatának értékeléséről, sikertelen pályázat esetén annak egyidejű visszaküldésével.
A pályázatról további tájékoztatásért az Országgyűlési Őrség Humángazdálkodási Főosztály,
Humánigazgatási Osztály, Személyügyi Csoportjának munkatársaihoz fordulhat (Bodnár
Enikő tel.: 06-1/441-4782, Gregor Andrea 06-1/441-4784, Czibere Györgyi 06-1/441-4788,
Szeker Bernadett 06-1/441-7422).
A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2019. április 19.
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