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PALY AZAT I FELHIVAS
Az Orszriggyi.ildsi Ors6g parancsnoka p|lyizatot hirdet az Orszriggyiil6si Orsdg ( 1055 Bp.
Balassi Biilint u.5.) Objektumvddelmi Igazgat6s6g hivatrisos 6llomdnyiiba. objektumdr
(tiszthelyettesi besorol:isi osztrily A besorol6si kategriria) beosztis betiilt6s6re.
Foglalkoztatris jellege: hatdrozatlan idej[. teljes munkaidoben loglalkoztatott
Munkav6gz6s helye: Orsziighiiz (1055 Bp., Kossuth tdr l-3.), K6pvisel6i lrodahriz (1055 Bp.,
Sz6chenyi rakpart 19.), Orszriggyiitdsi 6rsdg (1055 Bp., Balassi Brilint u. 5.)

A bettiltendS munkaktir c6lja:
Az Orszriggytil6si Ors6g riltal v6dett objektumok orz6s-v6delmi f-eladatainak elkitdsa

Munkarend: kombindlt
Ruhanorma: egyenruha
Jogrilkis, illetm6ny, juttat6sok:
A rendvddelmi feladatokat ell6t6 szervek hivat6sos 6llomiinyiinak szolg6lati jogviszonyiir6l
sz6l6 2015. 6vi XLII. tdrv6ny. az OrszAggyillsi 6rs6g hivat6sos 6llom6nyrit 6rinto
humdnigazgat6si trirgy-r szabrily okrol 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet. 6s az Orsziggyril6si
6rs6g hivatiisos 6llom6nyiit drintci gazdasrigi trirgyt szabiilyokr6l sz6l6 85/2012. (XII. 28.) BM
rendelet szerint.

A beoszt6s bettilt6s6hez sziiks6ges ktivetelm6nyek:

-

dretts6gi.
rend<jrtiszthelyettes szakkdpzettsdg.
egdszsdgiigyi,pszichikai.fizikaialkalmass69,
fdrflak esetdben minimum 180 cm. n6k eset6ben minimum I 70 cm testmagassiig.
nemzetbiztonsrigi ellenorzdsen val6 megfelel6s.

Elbir:ilisnril el6nyt jelent:

-

a rendcirs6g hivat6sos iillom6ny6ban eltdttdtt legakibb hrirom dv szakmai tapasztalat.

objektumvddelmi teriileten szerzetttapasztalat,
sugrirvddelmi,bombakutat6i szaktanfolyam.
az Orszitggyiildsi Orsdg iital orzdtt objektumokban szerzett helyismeret.
rillamilag elismert nyelvvizsga.
6rv6nyes nemzetbiztonsiigi szakv6lemdny.

Elv6rt kompetenci6k:

-

monotonit6st tiir6. nyugodt. higgadt szemdlyis6g.
magabiztos. hatarozott, udvarias fetl6p6s.
megbfzhat6s6g.
kdrtiltekinto. t'e le lci ssdgte lj es munkav6gzds.
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A pily{zat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazol6sok

-

-

szakmai cindletrajz. motiviici6s lev6l,
a palyizott beosztds megnevez6se,

iillami. renddszeti iskolai v6gzetts6geit, szakk6pzetts6geit, nyelvismeret6t igazol6
dokumentumok miisolata.
hozzi\Arul6 nyilatkozat arr6l. hogy api y6zat anyag6ban foglalt szemdlyes adatainak a
ptiyinati eljiiriissal <isszefugg6sben sziiksdges kezeldsdhez hozziijdrul,
jelenlegi munkahely6t ds beosztdsrit, korribbi munkahelyeit 6s beosztrisait, illetve, hogy
az adott beosztdst mettol meddig tdltdtte be.

A beosztfs bettilthet6s6g6nek id6pontja:
A beosztris betdlt6s6re az alkalmassdgi vizsgrilatok 6s

a

nemzetbiztonsrigi ellenorzds

lez6ruliisiit kdvetoen keriilhet sor.

A munkakrir betdltdsdnek legkoribbi d6tuma: 2023. janudr
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irlyinat benyrijt6sinak hat6rideje

2022. jr'rnius 2.

A pilyizat benyfjtdsrinak m6dja:
A p6lyr2atokat elektronikus tton az akibbi e-mail cimre k6rjiik elkiildeni

(az e-mail t:irgyriban

kdrjiik, hivatkozzon a piiy6zott beosztiisra): human@orszaggyulesiorseg.hu

A p6lyizat elbird16s{nak m6dja:
- e[<iszi.ir6s: annak vizsgrilata, hogy

-

a piiyizatok a

pttlyizati kiinisban foglalt

lelt6teleknek megfelelnek-e,
a p lyiaati felt6teleknek megfelelo jelentkez6k szem6lyes meghallgatrisa,
nemzetbiztons6giellenorzds,
a fizikai, az eg6szs6gtigyi 6s a pszichol6giai alkalmass6g vizsgiiata.

A p6lyrizatokat az Orszriggyril6si Ors6g Parancsnoka iiltal kijekilt bir:il6bizotts6g bfrrilja el. A
p{ly{zatok elbiriiliisrit krivet<ien a bfriil6bizotts6g vezetcije minden p6lyiiz6t iriisban drtesft

pi

yAzatanak 6(6kel6sdrol, sike(elen piilyrizat esetdn annak egyidejri visszakiildds6vel.

A pitlydzalrll

tov6bbi trijdkozt atdsert az Orszriggyril6si 6rs6g Humringazd6lkodrisi Foosztdly.
Humrinigazgatrisi Oszt6ly munkatiirsaihoz lordulhat (Pais D6ra tel.: 06-11441-47 84. Bodnrir
Eniko tel.: 06-11441-4782, Czibere Gydrgyi 06-ll44l-4788, Szeker Bernadett06-11441-7422).

A prilyrizatok elbir{l6sdnak v6rhat6 id6pontja: 2022. jtnius 30.
Az Orsziggyril6si Orsdgnek a foglalkoztatiisi jogviszony ldtesitdsdnek el<ikdszit6s6hez. illetve
kezdemdnyez6sdhez kapcsol6d6 adatkeze16si tev6kenysdgr6l (p6ly6zatok. <in6letrajzok
kezeldse) sz6l6 adatv6delmi t6jdkoztat6ja megtaliilhat6 az Orszirggyiilesi 6rsdg hivatalos
weboldaliin (www.orszaggyulesiorseg.hu/adatvedelem).
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