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ALY AZATI FELHIVAS

Az

Orszriggyiildsi 6rsdg p arancsnoka prilyizatot hirdet az Orszriggyiitdsi 6rsdg
(1055 Bp. Balassi Bdlint u. 5.) lgazgatrisi ds Koordiniici6s lgazgat6siig SzabilyozriLsi ds Jogi
Osztrily 6llomrinyiiba, kiem elt f6referens (tiszti besoroldsi oszt6ly D besoroldsi kateg6ria)
beoszt6s betiilt6s6re.

Foglalkoztatds jellege: hatiirozou idejii (vdrhat6an 2023. okt6ber I l-ig), teljes munkaid6ben
foglalkoztatott.
Munkav6gz6s helye: Orsziggyiildsi 6rs6g (1055 Bp.. Balassi Brilint u. 5.)

A bettiltend6 munkaktir c6lja:

Az Orsz6ggyril6si Ors6g jogszab6lyokban ds a vonatkoz6 bels6 normiikban meghat6rozott
feladatainak ellAtAsii'hoz sztiksdges jogi tevdkenysdg6nek ell6tdsa.

Feladata kiterjed:,.
Az Orszriggyfil6si Orsdg mtik<iddsdt szabiiyoz6 normativ rendelkez6sek (ogszab6lyok, bels6
normik. egytittmiikdd6si megdllapodrisok) el6k6szitdse, koordiniiliisa.
A szerv mr.ikdd6s6vel dsszeffigg6sben jogi rill6sfoglaldsok k6szitdse, szerz<iddsek
vdlem6nyez6se.

Munkarend: hivatali
Ruhanorma: polgriri
Jogdll6s, illetm6ny, juttatrisok:
A rendv6delmi feladatokat elliit6 szervek hivatiisos 6llomanyanak szolgiilati jogviszonyiir6l
sz6l6 2015. 6vi XLII. 16rv6ny, az Orszirggyillsi 6rs6g hivat6sos rillomtinyrit drint6
humdnigazgatrisi t6rgyi szabrilyokr6l 5612012. (Xl. 22.) BM rendelet, 6s az Orsziiggyiil6si
6rs6g hivatrisos rillom6nydt 6rinto gazdas6gi t6rgyt szabiilyokr6l sz6lo 8512012. (XII. 28.) BM
rendelet szerint.

A beoszt6s bettilt6s6hez sziiks6ges kiivetelm6nyek:
- jogi egyetemi v6gzetts6g

-

fels6fokurenddszeti szakkdpzetts6g
renddszetiszakvizsga
eg6szsdgiigyi,pszichikai,fizikaialkalmass6g,
nemzetbiaonsiigiellen6rzdsenval6megfelelds,
rendv6delmi, vagy mds fegyveres szervn6l legal6bb l0 6v jogviszonyban eltdltdtt id6,

Elbirikisnr{l el6nyt jelent:
Word, Excel felhaszn6l6i szintfi ismerete
6rv6nyes nemzetbiztonsrigi szakv6lemdny

Elv6rt kompetencirik:

-

komplexfeladatelliitiis,6n6ll6munkav6gz6s,
pszich6sterhelhet6sdg,alkalmazkod6s,
egytittmiikdd6si k6szs6g, felel6ssdgvrillal6s.

A pilylf.zat r6szek6nt benyrijtandr5 iratok, igazoldsok

-

szakmai dndletrajz, motiviici6s levdl,
a pAlyttzott beoszt6s megnevezds6t,
rillami, rendvddelmi iskolai v6gzetts6geit, szakkdpzettsdgeit, nyelvismeret6t igazol6
dokumentumok miisolata,
hozzijirul6 nyilatkozat arr6l. hogy a piiyiaal anyagdban foglalt szemdlyes adatainak a
pAly Azati eljrinissal dsszefiigg6sben sztiks6ges kezelesdhez hozzitjini,
jelenlegi munkahelydt ds beosztds6t. kordbbi munkahelyeit ds beosztdsait, illetve, hogy
az adott beosztrist mett6l meddig tdltdtte be.

A beosztds bettilt6s6nek id6pontja:
A beosztris betdlt6sdre az alkalmass6gi vizsgrilatok 6s a nemzetbiztonsdgi ellen6rz6s leziiruliisdt
kcivet6en kertilhet sor.
P Aly

inat benyrij tris6nak hatiridej

e:

2021 . augusztus 15.

A plly hzat benyrijtrisrinak m6dja:
A piilyiizatokat elektronikus riton az al6bbi e-mail cimre k6rjtik elki.ildeni (az e-mail targyaban
k6rjiik, hivatkozzon a piiyitzotl beosztiisra): human@orszaggyulesiorseg.hu
A p{lyizat elbirdlds:inak m6dja:
- el<isziir6s: annak vizsg6lata, hogy

-

a piiyiuatok a plllyiuali kiir6sban

foglalt

feltdteleknek megfelelnek-e,
a piiyhzati feltdteleknek megfelel6 jelentkezok szemdlyes meghallgatdsa,
nemzetbiztonsiigiellenorz6s,
egdszs6giigyi, pszichol6giai, fi zikai alkalmass ttg v izsgiiata.

A p6lyiiaatokat az OrszAggyiillsi 6rsdg Parancsnoka iiltal kijeldlt bir6l6bizotts6g biretja el.

A

p6lyAzatrll tovabbi tejdkoa atasefl az Orszriggyiil6si 6rs6g I{um6ngazd6lkodrisi Foosztrily,
Hum6nigazgatrisi Oszt6ly munkat6rsaihoz fordulhat (Pais D6ra lel.: 06-l144l-4784, Bodnrir
Enik6 tel.: 06-11441-4782, Czibere Gydrgyi06-l/441-4788, Szeker Bemadett 06-11441-7422).

A p6ly6zatok elbir:il:isrinak vrirhatri id6pontj a:2021. szeptember

15.

Az Orsziggyil€si 6rs6gnek a foglalkoztatrisi jogviszony l6tesit6s6nek el6k6szit6s6hez, illetve
kezdem6nyez6s6hez kapcsol6d6 adatkezeldsi tev6kenys6gr<il (pilybzatok, dn6letrajzok
kezel6se) sz6l6 adatvddelmi t6j6koztat6ja megtal6lhat6 az Orszitggyilesi Ors6g hivatalos
weboldaliin (www.orszaggyulesiorse g.hr.r/adatvedelem).
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