
PÁLYAZATI FELHÍVÁS 

a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság állományába 

Járőrtárs beosztás betöltésére 

 

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő 

magyar állampolgárok jelentkezését várjuk. 

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, melyet 

követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. 

A résztvevők a képzés első két hónapjában munkavállalói munkaviszonyban állnak, majd a 

második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Komárom-Esztergom 

Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek 

kinevezésre. 

 

Illetmény: 

- a képzés első két hónapjában munkavállalóként a 2012. évi I. törvény a Munka 

Törvénykönyve szerinti bérezés, 

- a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától a 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti alapilletmény. 
 

Egyéb pótlékok: 

- Az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga 

típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra 

jogosultak, amelynek összege havi 5796 Ft-tól 38.650 Ft összegig terjedhet ki, 

- teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesítményértékeléstől függően - évente két 

részletben, 

- a túlszolgálat ellentételezése. 

- Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A 

rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve 

szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége 

biztosított. 

 

Illetményen kívüli juttatások a vonatkozó jogszabályok szerint. 

 

Felvételi követelmények: 

- betöltött 18. életév, cselekvőképesség, 

- magyar állampolgárság, 

 - állandó belföldi lakóhely, 

- érettségi bizonyítvány, 

- büntetlen előélet, 

- fizikai-, pszichológiai-, egészségügyi alkalmasság, 

- pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése, 

- kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálat létesítése előtti, valamint a 

szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez. 

 

 

 



A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,  

- a pályázó részletes, kézzel írott, fényképes önéletrajzát, elérhetőségeit,  

- a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

- érvényes 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (az igénylőlapon kézbesítési 

címként a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát 

kell megjelölni). 

 

A pályázatot postai úton a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 

Humánigazgatási Szolgálat részére (2800 Tatabánya, Komáromi út 2) kell megküldeni, vagy 

személyesen le lehet adni. 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-

főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán (Horváth Attila r. alezredes, 

horvathat@komarom.police.hu) ad felvilágosítást a 34/517-716-os telefonszámon. 
 

mailto:horvathat@komarom.police.hu

