TÁJÉKOZTATÓ
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtársbeosztás betöltésére kiírt pályázatról
A járőrtárs beosztásban ellátandó feladatok:
A hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában
vesznek részt.
Munkavégzés helye:
− a képzés időtartama alatt a jelentkezők létszámától függően, a leendő szolgálati hely
körzetében kijelölésre kerülő képzési helyszíneken,
− a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori,
debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai,
szombathelyi, győri székhelyű osztályainál.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt.
A képzés első 2 hónapjában munkaviszonyban állnak, majda második hónap végén– sikeres
modulzáró vizsga letétele esetén –a Készenléti Rendőrséghivatásos állományábakerülnek
kinevezésre12 hónap próbaidő kikötésével.A képzést követően – sikeres vizsgaesetén – őrjárőrtárs OKJ-s rész-szakképesítést szereznek.
Illetmény:
− a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáigbruttó 150 000 Ft/hó munkabér,
− a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonybalépés napjától bruttó
220300 Ft/hóalapilletmény, egyéb pótlékok (készenléti, éjszakai, nyelvpótlék),
teljesítményjuttatás, a túlszolgálat ellentételezése.
Illetményen kívüli juttatások:
− cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),
− lakhatási támogatás,
− természetbeni ellátások
− évente ruházati utánpótlási ellátmány(96 625 Ft),
− munkába járással kapcsolatos utazásiköltségtérítés, egyéb utazási kedvezmény
− kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,
− egyéb támogatások:üdülési,családalapítási támogatás,illetményelőleg,tanulmányi
ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás, szociális, születési, beiskolázásisegély,
− egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse,
képernyős szemüveg, fogászati ellátás),
− folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),
− rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,
− hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.
Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmentes étkezés és szállás biztosított.
Felvételi követelmények:
• betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,állandó belföldi lakóhely,
• érettségi bizonyítvány,
• büntetlen előélet, kifogástalan életvitel
• egészségügyi, pszichikai,fizikai alkalmasság,
Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél
folytatják le.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• gépjárművezetői engedély megléte,
• angol, német, francia, kínai,arab, orosznyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,
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A pályázatra a közzététel napjától folyamatosan lehet jelentkezni. A képzések – több
helyszínen – várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a későbbiekben a jelentkezők
létszámától függően folyamatosan.
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei
a Rendőrség www.police.huhonlapjána Határvadász-képzésmenüpontbanérhetők el.
A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hucímre, postai úton az
Országos Rendőr-főkapitányságHumánigazgatási Szolgálatrészére(1139 Budapest, Teve
u. 4-6.)lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni.A
borítékra kérjük írják rá „Határvadász”.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság
Humánigazgatási
Szolgálat
munkatársai
adnak
a
06-80/203-983ingyenesen
hívhatótelefonszámonmunkanapokon8.00 és 20.00 óra között,valamint elektronikus úton a
hatarvadasz@orfk.police.hue-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és
aRendőrség
hivatalos
Facebook(www.facebook.com/hatarvadaszkepzes)és
Twitter(www.twitter.com/police_HU)oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására
alkalmas 06-70/642-4548és a 06-70/642-4549 telefonszámokonkérhető.

