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PALYAZA"fI FELHIVAS
Az Orsz6ggyiil6si 6rsig parancsnoka palydzatot hirclet az Orsziiggyr-ilisi 6rsdg (1055

Bp.

Balassi Biilint u.5.) Objektumv6delmi Igazgatosag hivatasos iillomdnyiiba, beosztott
tiizoltr5 Il. (tiszthelyettesi besorol{si oszt{ly A besorol{si kategr5ria) beoszt{s bettilt6s6re.
Foglalkoztat6s jellege: hatiirozatlan idej [, teljes munkaidoben foglalkoztatott.
Munkav6gz6s helye: Orsziighdz ( 1055 Bp., Kossuth tdr I -3.). Kdpviseloi Irodahiiz ( 1055 Bp..
Szdchenyi rakpart 19.). Szabad Gycirgy Irodahriz (1055 Bp. Kossuth tdr 6-8.). Orszriggytil6si
Orseg 1 I 055 Bp.. Balassi Biilint u. 5. t

A bettiltend6 mun-kakiir c6lja:
Az Orszriggytil6si Orsdg feladatkdrdbe ta(oz6 trizbiztonsdgi 6s trizolt6si feladatok elliitiisa.

Munkarend: kombinrilt.
Ruhanorma: egyenruha.
Jogdll6s, illetm6ny, j uttatisok:
A rendv6delmi feladatokat ell6t6 szervek hivatiisos 6llomriny6nak szolgiilati .jogviszonyiir6l
sz6l6 2015. dvi XLII. tdrv6ny, az Orsz6ggyiildsi 6rs6g hivatrisos iillomiinyiit drinto
humrinigazgatiisi trirgyti szab6lyokr6l 56/2012. (Xl. 22.) BM rendelet. 6s az Orsziiggyiil6si
Ors6g hivat6sos rillom6ny6t drint6 gazdasagi t6rgy[ szabiilyokrdl sz6l6 8512012. (XII. 28.) BM
rendelet szerint.

A beosztis bettilt6s6hez sziiks6ges ktivetelm6nyek:

-

-

6rettsdgiv6gzettsdg.
alapszint[iszakkdpesites:
' tiizolt6 [I. r6szszakk6pesit6s vagy
. tiizolt6 I. szakk6pesit6s vagy
. 6 hetes trizolt6 alapfokri tanfolyam vagy h6rom ds fdl vagy 6t h6napos
tiszthelyettes-k6pz<i szakon szerzett kdpesit6s vagy
. t[izolt6szakk6pesit6s.
eg6szs6giigyi. pszichikai, fizikai alkalmassdg,
nemzetbiztonsdgiellenorzdsenval6megfelelds.
a koronavirus elleni v6dooltiisnak az i|lami 6s dnkormrinyzati int6zm6nyekn6l
loglalkoztatottak 6ltal tdrt6n6 kdtelezo igdnybevdteldr6l sz,6lo 59912021. (X. 28.)
Korm. rendelet 6rtelmdben kdtelezo SARS-CoV-2 koronavirus elleni v6d6oltiis.

ElbirrlL{snr{l el6nyt jelent:
- kcizdpszintiitrizolt6szakk6pesitds.
- ipari alpinista vdgzettseg.
- Orszdghrizon beliili helyismeret.
- katasztr6fav6delmi szerv hivatiisos iillomiinyiiban eltdltdtt legatribb 6t 6ves szakmai
tapasaalat,
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vonul6s trizolt6i tapasztalat,
rillamilag elismert nyelvvizsga,
az elmrilt dvre vonatkoz6 kivril6 minrisit6s

Elvirt kompetenci6k:

-

magas szintii. naprakdsz szakmai ismeretek,
monotonitiist tt.ir<!. nyugodt. higgadt szemelyisdg.

magabiztos. hat6rozott. udvarias felldpds.
megbfzhat6siig.
krjrtiltekinto, f'elelossdgtelles munkav6gzes.

A pitlyizat r6szek6nt benyrijtand15 iratok, igazokisok

-

szakmai 6ndletra.iz. motiviici6s lev6l,
a palydzotL heosztdrs megnerezdse.
rillami. rendvddelmi iskolai vdgzetts6geit. szakk6pzettsdgeit, nyelvismeretdt igazol6
dokumentumok mdsolata.
hozziti|rul6 nyilatkozat arr6l. hogy a piiyivat anyagriban fbglalt szemdlyes adatainak a
pirlyirzali eljiirdssal dsszefiigg6sben sziiks6ges kezelds6hez hozzttltrul,
jelenlegi munkahelydt 6s beosztiisiit, koriibbi munkahelyeit ds beosztiisait. illetve. hogy
az adott beosztiist mettol meddig tdltdtte be.

A beosztris bettilthet6s6g6nek id6pontja :
A beosztiis betdltdsdre az alkalmass6gi vizsgrilatok ds

a

nemzetbiztonsiigi ellenorzes

lez6rukisrit kdvetoen keriilhet sor.
P

6ly

izat benyrijt{srinak hatirideje

2021. november 30.

A phly 6zat benyrijtrisdnak mridja:
A p{ilyAzatokat elektronikus fton az akibbi e-mail cimre kdrjtik elktildeni (az e-mail tiirgyiiban
kdrjtik, hivatkozz.on a piiydzotl beosztiisra): human@orszaggyulesiorseg.hu

A pilyAzat elbir{l:isrinak m6dja:
- el<jszfirds: annak vizsgiilata. hogy

-

a

prilyrizatok

a

pLlydzati kiiriisban foglalt

lelt6teleknek me gfe lelnek-e,
a pAlyAzati felt6teleknek megfelelti jelentkez5k szemdlyes meghallgatrisa.
nemzetbiztonsrigi ellenorz6s.
a fizikai. az egdszsdgtigyi ds a pszichol6giai alkalmassiig vizsgiilata.

A p6ly6zatokat az Orsziiggyril6si 6rsdg Parancsnoka rittal kteldlt birAl6bizottsrig bfrrilja el. A
prilyrizatok elbfrrikisrit kcivetoen a birdl6bizottsiig vezetoje minden prilydz6t iriisban 6rtesit
pdly Azatinak d(dkeldsdrot.

A p6lyrizatr6l tovabbi tej6kozt^tasert az Orszdggytildsi Orsdg Humiingazddlkodrisi Fooszllly.
Humrinigazgatiisi Osztiily munkat6rsaihoz fordulhat (Pais D6ra tel.: 06-l/441-4784, Bodniir
Eniko tel.: 06-11441-4782. Czibere Gydrgyi 06-l144l-4788, Szeker Bemadett06-11441-7422).

A p6ly:izatok elbirril:isrinak v:lrhatri idtipontja: 2021 . dcccmbcr

3I

.

Az Orsz:iggyril6si 6rsignek a fbglalkoztatdsi jogviszony litesft6sdnek elokiszitesihez. illetve
kezdemdnyezdsdhez kapcsol6do adatkezeldsi tevdkenysdgrol (p:ilyrizatok. tiniletrajzok
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kezeldse) sz6l6 adatv6delmi trijdkoztat6ja megtalilhat6 az Orszdggy dsi
weboldaliin (www.orszaggyulesiorseg.hu/adatvedelem ).
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