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Az Orszitggytlesi 6rsdg parancsnoka piiydzatot hirdet az Orszdggytildsi 6rs6g (1055 Bp.
Balassi B6lint u.5.) Objektumv6delmi Igazgat6siig hivatisos rillomrfury6ba, objektum6r
(tiszthelyettesi besorol6si osztdly A besoroHsi kateg6ria) beosztds betiilt6s6re.
Foglalkoztatris jellege: hat6rozatlan idejii, teljes munkaid6ben foglalkoztatott.
Munkav6gz6s helye: Orsz6ghaz (1055 Bp., Kossuth t6r 1-3.), Kdpvisel6i Irodahaz (1055 Bp.,
Szdchenyi rakpart 19.), Orsz6ggyrildsi 6rs6g (1055 Bp., Balassi Britint u. 5.)

A bettiltend6 munkaktir c6lja:
Az Orsziggyiillsi 6rsdg 6ltat v6dett objektumok 6rz6s-vddelmi feladatainak elLitrlsa.
Munkarend: kombin6lt.
Ruhanorma: egyenruha
Jogdllds, illetm6ny, juttat{sok:
A rendv6delmi feladatokat elkit6 szervek hivatiisos dllomriny:iLnak szolgiilati jogviszonyiir6l
sz6l6 2015. dvi XLII. tdrvdny, az Oszitggyillsi 6rs6g hivatiisos rillomriny6t 6rinto
hum6nigazgat6si t6rgyu szabilyokr6l 5612012. (Xl. 22.) BM rendelet, 6s az Orsz6ggyrilesi
6rs6g hivat6sos rillomrinyrit 6rinto gazdas|gi trirgyri szabrityok6l sz6l6 8512012. (XII. 28.) BM
rendelet szerint.

A beosztds bettilt6s6hez sziiks6ges ktivetelm6nyek:

-

6retts6gi,
rend<ir tiszthelyettes szakk6pesitds,
eg6szs6giigyi, pszichikai, fizikai alkalmassrlg,
fdrfiak esetdben minimum 180 cm, n<ik eset6ben minimum 170 cm testmagassdg.
nemzetbiztons6giellen6rzdsenval6megfelelds.

Elbirdl6snil el6nyt jelent:

-

a rend6rseg hivatdsos rillomriLny6ban

eltdltdtt legal6bb h6rom 6v szakmai tapasztalat,

objektumv6delmi tertileten szerzett tapasztalat,
sug6rv6delmi, bombakutat6i szaktanfolyam,
az Orsz|ggytldsi 6rseg 6ltal orzott objektumokban szerzett helyismeret,
rillamilag elismert nyelvvizsga.
6rv6nyes nemzetbiztonsrigi szakvdlem6ny.

Elv{rt kompetenci6k:

-

monotonit6st triro, nyugodt, higgadt szem6lyis6g,
magabiztos,hatrirozott, udvariasfelldpds,
megbizhat6s6g,
k<rriiltekint6, feleloss6gleljes munkav6gz6s.
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A pilyinat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazoldsok

-

szakmai lnelelrajz, motivrici6s levdl,
a piiy{zotl beoszt6s megnevez6se,
6 ami. rendvddelmi iskolai vdgzettsdgeit, szakk6pzetts6geit, nyelvismeretdt igazol6
dokumentumok miisolata,
hozzilitrul6 nyilatkozat arr6l, hogy a ptiyiaal anyagriban foglalt szem6lyes adatainak a
piiy azati elj arAssal Ssszeffigg6sben sziiks6ges kezel6s6hez hozzdjirul,
jelenlegi munkahely6t ds beoszt6s6t, kor6bbi munkahelyeit 6s beosz6sait, illetve, hogy
az adott beosztest mett6l meddig t6ltdtte be.

A beosztris bettilthet6s6g6nek iddpontja:
A beosztds betriltdsdre az alkalmassiigi vizsgiilatok

a

6s

nemzetbiztons6gi ellenorz6s

leziirul6siit k6vet6en kertilhet sor.
P 6ly

inat benyrijt6sf nak hat:irideje

2021. mrijus 31.

A pilyi.zzt benyrijtdsrinak m6dja:
A pitlylzatokat elektronikus tton az al6bbi e-mail cimre kdrjiik elktildeni (az e-mail tflrgybban
kerjtik, hivatkozzon a piiyitzott beosztiisra): human@orszaggl,ulesiorseg.hu

A pilyinat elbirdl6sdnak m6dja:
- eloszr.ir6s: annak vizsgdlata, hogy

-

a

phly{zatok

a

piiyAzati kiir6sban foglalt

felt6teleknek megfelelnek-e,
a piiyiaati felt6teleknek megfelel6 jelentkez6k szemdlyes meghallgatilsa,
nemzetbiztons6giellen<irz6s,
a fizikai, az egdszs6giigyi 6s a pszichol6giai alkalmassdg vizsgiiata.

A p6tyrlzatokat az Orszriggytildsi 6rs6g Parancsnoka 6ltal kijel6lt bir6l6bizotts6g birdlja el. A
pllyiualok elbir6l6sdt k<ivetcien a birdl6bizottsri g vezetoje minden p6ly6z6t irdsban 6rtesit
pllyiuatanak 6rt6kel6sdr6t, sikertelen prily6zat eset6n annak egyidejri visszakiild6s6vel.

A

pttlyiaatr6t tov{ibbi t6j 6kozt al sdrl az Orszdggyritdsi 6rs6g Humdngazd6lkoddsi F6osztiily,
Humdnigazgatrisi Osztiiy munkatarsaihoz fordulhat (Pais D6ra lel.: 06-11441-4784, Bodnrir
Eniko tel.: 06-1/441-4782, Czibere Gycirgyi 06-ll44l-4788, Szeker Bemadett06-l/441-7422).

A p{lydzatok elbirdl6sdnak virhat6 id6pontja:

2021

.

jflius

15.

Az Orszlggyillsi 6rs6gnek a foglalkoztatdsi jogviszony l6tesit6sdnek el5kdszit6s6hez, illetve
kezdemdnyez6s6hez kapcsol6d6 adatkezel6si tev6kenys6gr6l (p6lyfuatok, 6n6letrajzok
kezeldse) sz6l6 adatv6delmi tajdkoztat6ja megtal6lhat6 az Orszfuggytlesi 6rs6g hivatalos
weboldal6n (www.orszaggyulesiorseg.hr-r/adatvedelem).
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Tibor ogy. vez6r6rnagi
parancsnok

