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PALYAZATI FELHIVAS
Az Orszriggltildsi Ors6g parancsnoka pilyrizatot hirdet az Orszriggy rlil6si Ors6g (1055 Bp.
Balassi B:ilint u.5.) Objektumvddelmi Igazgattisag hivatisos dllomdnl6ba. objektumtir
(tiszthely'ettesi besorol{si oszt{l} A besorol{si kateg6ria) beosztis bettilt6s6re.
Foglalkoztatris jellege: hatiirozatlan idejti. telles rnunkaidoben fbglalkoztatott.
Munkav6gz6s hel"v.'e: Orsziighaz ( 1055 Bp.. Kossuth tdr l-3.). Kdpviseloi lrodahiiz (1055 Bp..
Szdchenyi rakpart 19.). Orszriggyrildsi 6rsdg (1055 Bp.. Balassi 86lint u. 5.).

A bettiltend6 munkakiir c6lja:
Az Orszriggyiil6si 6rsdg iiltal vddett objektumok <irzis-v6delmi f'eladatainak elldtdsa
M

unkarend:

konr biniilt.

Ruhanorma: eevenruha
Jogrilkis, illetm6ny, juttat:isok:
A rendvddelmi f'eladatokat elliit6 szervek hivatdsos dllom6nyiinak szolgiilati jogviszony6r6l
sz6l6 2015. dvi XLII. tdr\liny. az Orsziiggy r.ildsi 6rs6g hivatiisos 6llomiinyiit 6rinto
humanigazgatisi tirgyl szab6lyokr6l 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet. 6s az Orsziiggyrildsi
Ors6g hivatrisos :illom6nyrit 6rinto gazdasrigi trirgyt'r szabrilyokr6l sz6l6 8512012. (XII. 28.) BM
rendelet szerint.

A beoszt:ls bettilt6s6hez sziiks6ges ktivetelm6nyek:

-

dretts6gi.

rend<jrtiszthelyettes szakkdpzettsdg.
eg6szsdgiigyi. pszichikai. fizikai alkalmassiig.
ftrfiak esetdben minimum [ 80 cm. nok eset6ben minimum 170 cm testmagassag.
nemzetbiztonsiigi ellenorzdsen val6 megf-elelds.

Elbirri16sndl el6nyt jelent:
- a rendors6g hivatiisos iillomriny6ban elt6ttdtt legal6bb h6rom 6v szakmai tapasztalat.
- obj ektumvddelmi tertileten szerzett lapaszlalat.
- sugiirvddelmi. bombakutat6i szaktanfblyam.
- az Orszitggyiil6si Ors6g iiltal drzdtt objektumokban szerzett helyismeret.
- dllamilag elismen ny elvvizsga.
- 6rv6nyesnemzetbiztons6gi szakvdlem6ny.

Elvirt kompetenci{k:

-

monotonitdst trird. nyugodt. higgadt szemdlyisig.
magabiaos. hatArozott. udvarias felldp6s.
megbizhat6srig.
krirtiltekinto. felelossdgteljes munkavdgzds.
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A pd'ly.'izat r6szek6nt benyrijtand6 iratok, igazol6sok

-

fdnykdpes szakmai cindletrajz. motivaci6s lev6l.
a pAlyazott beosztiis megnevezdse.

-

hozz|jirulo nyilatkozat arr6l. hogy apt y|zat anyag6ban fbglalt szemdlyes adatainak

-

p6,lyivati eljiiriissal osszetiiggdsben sziiksdges kezeldsdhez hozziijiirul,
jelenlegi munkahelydt 6s beosztrisdt. korribbi munkahelyeit ds beoszt6sait. illetve. hogy
az adott beosztdst mettol meddig tdltotte be.

iillami. renddszeti iskolai vdgzettsegeit. szakkipzettsigeit. nyelvismeretdt igazolo
dokurnentumok miisolata.

A beoszt{s bettilthet6s696nek id6pontja:
A beosztds betciltisdre az alkalmassiigi vizsgiilatok 6s

a

a

nemzetbiztonsiigi ellenorzds

lezirul6srit kcivetoen kertilhet sor.
A munkak<ir betdltdsdnek legkorribbi drltuma: 2023. mrij us l.
P 6ly 6zat ben"v-rijt:is6nak hat{rideje:
2022. okt6ber 31.

A p6lyAzat benyrijt6s6nak mridja:
A piilyrizatokat elektronikus [rton az al6bbi e-mail cimre kdrjiik elktildeni

(az e-mail tiirgydban

k6rjiik. hivatkozzon a pily6zoll beoszt6sra): human@orszaggyulesiorseg.hu

A pily6zat elbirikis:inak mridja:
- eloszfr6s: annak vizsgdlata, hogy

-

a

prilyrizatok

a

piLlydzati kiirrisban tbglalt

tblt6teleknek meglblelnek-e.
a pAlyazali leltdteleknek megfelel<i jelentkezok szem6lyes meghallgatiisa,

nemzetbiztonsrigiellenorzds.
a fizikai. az egdszs6gtigyi ds a pszichol6giai alkalmassiig vizsgiilata.

A

pAlyizatokat az Orszdggyrildsi 6rsdg Parancsnoka iiltal kijeldlt bfr6l6bizotts6g birrilja el. A
pdlydzatok elbirrikisrit kdvetoen a b(riil6bizottsiig vezetdje minden piilyriz6t irAsban drtesit
pdlyiizatiinak 6rtdkelds6r6l. sikertelen piiyAzat eset6n annak egyidejri visszaktild6s6vel.

A pitlyivatrol

tovdbbi trij6kozt atasefi az Orszriggyiildsi 6rs6g Humiingazdrilkodrisi Fciosztiily.
Humiinigazgatrisi Osztiily munkatiirsaihoz fbrdulhat (Pais D6ra tel.: 06-ll44l-4784. Bodnrir
Eniko tel.: 06-ll44l-4782. Czibere Gycirgyi 06-ll44l-4788. Szeker Bemadett06-11441-7422).

A pfly{zatok elbirfkisrinak vrirhatri id6pontja: 2022. novcrnbcr 30
Az Orszriggyiil6si 6rsdgnek a fbglalkoztatdsi jogviszony l6tesitesdnek elokdszitds6hez, illetve
kezdem6nyez6s6hez kapcsol6d6 adatkezel6si tevdkenysdgrol (pdlyrizatok. cindletrajzok
kezelese) sz6l6 adatvddelmi t6jdkoztat6ja megtaliilhat6 az Orszdggytilesi 6rseg hivatalos
weboldaliin (www.orszaggyulesiorseg.hu,/adatvedelem).
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