
 
BALASSAGYARMATI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN 

 BALASSAGYARMAT 

FELHÍVÁS 

 

A Balassagyarmati Fegyház és Börtön Parancsnoka az intézet biztonsági, gazdasági 

osztályára, valamint a Kft. állományába teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra 

biztonsági felügyelő, gépjárművezető, foglalkoztatási felügyelő munkakörökben keres arra 

alkalmas személyeket. 

 

Munkavégzés helye: Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2. 

 

Feltételek: 

 18. életévét betöltött magyar állampolgár, állandó belföldi lakóhely 

 pszichikai, fizikai és egészségügyi alkalmasság 

 büntetlen előélet 

 kifogástalan életvitel 

 szakmunkás bizonyítvány vagy érettségi 

 megbízhatóság, pontos, a jogszabályoknak megfelelő feladatellátás 

 gépjárművezető esetén, legalább „C” kategóriás jogosítvány 

 

Amit kínálunk: 

 utazási hozzájárulás (vidéki lakóhely esetén: gépjárművel 9 Ft/km, vonat, illetve 

helyközi busz igénybevétele esetén 86 % kerül térítésre bérlet leadása mellett) 

 albérleti hozzájárulás (bruttó 19.325,- Ft/hó albérleti szerződés, illetve számla leadása 

mellett) 

 telefon előfizetési kedvezmény 

 előrelépési, továbbtanulási lehetőség  

 összetartó kollektíva  

 hosszú távú, biztos munkahely  

 államigazgatási szféra előnyei, kedvezményei  

 szociális juttatások, cafeteria (bruttó 200.000,- Ft/év) 

 ruházati illetmény 

 

Munkarend: teljes munkaidőben intézetnél (12/24 és 12/48), illetve az Ipoly Cipőgyár Kft.-

nél egyműszakos rendszerben (reggel 6 órától – 14.00 óráig). 

 

Illetmény: a rendvédelmi feladatokat ellátó  szervek  hivatásos  állományának  szolgálati 

jogviszonyáról  szóló  2015.  évi  XLII.  törvényben  meghatározottak  alapján  történik. 

Tiszthelyettesi besorolási osztály A, B besorolási kategória alapján várhatóan bruttó 230.000-

260.000Ft/hó. 

 

Munkakörrel járó főbb feladata: 

-  őr-, készenléti- és járőr szolgálati feladatok ellátása, 

-  előállítási, szállítási és kísérési feladatok,  

- a fogvatartott őrzése, felügyelete és ellenőrzése,  

- biztosítási feladatok ellátása,  
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-  biztonsági szemle, -vizsgálat és –ellenőrzés végrehajtása, 

-  szolgálati feladatait a Hszt. 102. §-ának szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályait rögzítő 

rendelkezései, valamint a Szolgálati Szabályzat előírásai szerint köteles ellátni, 

-  szolgálati feladatai ellátása során a büntetés-végrehajtási szervezet mindenkor hatályos 

Alaki és Öltözködési Szabályzatában foglaltakat köteles maradéktalanul betartani,  

-  ismerje a szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat, valamint a szerv belső normáit, 

folyamatosan  törekedjen  a  korszerű  szakmai  ismeretek  elsajátítására,  megőrzésére  és 

gyarapítására, feladatellátása során ezek felhasználásával, legjobb tudása szerint eljárva 

 

Kérjük mellékelni az Önéletrajzhoz: 

- a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai 

tapasztalatokat,  

- motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben 

-  az  állami,  szakmai  iskolai  végzettséget,  amennyiben  van,  idegennyelv-ismeretet 

igazoló okiratok másolatát 

- a büntetés-végrehajtás területén, esetlegesen rendvédelemben megszerzett 

munkatapasztalatokat, 

 

Önéletrajz benyújtásának módja: 

Balassagyarmati Fegyház és Börtön parancsnokához –  2660 Balassagyarmat, Madách u. 2. – 

címen kell benyújtani.  

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: biztonsági felügyelő/foglalkoztatási 

felügyelő, gépjárművezető 

A pályázatokat elektronikus formában a bgyarmat.uk@bv.gov.hu e-mail címre is 

megküldheti. 

Önéletrajz benyújtásának határideje: folyamatosan.  

A beosztás folyamatosan, illetve áthelyezés esetén az állományilletékes parancsnok által 

meghatározott időponttól, civil pályázó esetén az alkalmasság megszerzését követően tölthető 

be. 

 

A felvétel részét képezi egy szóbeli elbeszélgetés, melyre előre egyeztetett időpontban kerül 

sor.  

A felvétellel kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető – hivatali munkaidőben - az 

alábbi telefonszámokon: (35) 501-179, illetve a szel.imre@bv.gov.hu email címen a 

személyügyi és szociális osztályon. 

 

Részletekről az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 06-35/501-179 

 

Fényképes önéletrajzokat a bgyarmat.uk@bv.gov.hu címre várjuk. 

 

Cím: 2660 Balassagyarmat, Pf. 168. 
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