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FELHÍVÁS

FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR
fgi mám

tpoücil

munkakör betöltésére

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján
határozatlan idejű munkaviszonyba.

A munkakörbe tartozó feladatok:

A rendőrség hivatásos állományú tagjával közösen, annak közvetlen felügyelete és irányítása
mellett, az alábbi új feladatokat láthatja el fegyveres biztonsági őr:

- támogathatja a rendőr határrendészeti és határőrizeti feladatainak ellátását;
- a közúti határátkelőhelyen az adott forgalmi sávon szolgálatot teljesítő útlevélkezelő, a vízi
és vasúti határátkelőhelyen a kutatócsoport vezetőjének közvetlen felügyelete és irányítása
mellett kutatói feladatokat hajt végre;
- a közúti határátkelőhelyen forgalomirányító, biztosító feladatokat végez;
- az államhatáron illetéktelenül belépő személyt az ország területén átkísérő rendőr
tevékenységét biztosíthatja;
- biztosíthatja az az államhatáron illetéktelenül belépő személy elfogását vagy előállítását
végrehajtó rendőr tevékenységét;
- közreműködhet a rendőr helyszínbiztosításával kapcsolatos feladatainak ellátásában.

a Határrendészeti Kirendeltség Záhony vagy Csenger, illetve a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: MRFK)
illetékességi területe
Munkavégzés helye:

Munkarend: hivatali munkarendtől eltérő (munkaidőkeret két havi)
Bérezés: bruttó 260.000,- forint
Cafeteria: a vonatkozó szabályozók által meghatározottak szerint.

A munkakör betöltésének alapvető feltételei:

magyar állampolgárság;
érettségi;
•
B kategóriás gépjárművezetői engedély;
•
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés;
•
büntetlen előélet, melyet bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni;
•
a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm.
rendeletnek való megfelelés.
•
•

A munkakör betöltésénél előnyt

jelent:

D kategóriás gépjárművezetői engedély;
Személy- és vagyonőri képzettség;
Idegennyelv tudás (angol, román, ukrán);
Záhonyhoz vagy Csengersimához közeli lakóhely;
•
Korábban rendvédelmi szervnél, vagy a Honvédség állományában, illetve fegyveres
biztonsági őrként ellátott szolgálat.

•
•
•
•

Kompetencia-elvárások:

együttműködő képesség;
terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség;
minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság);
precíz önálló munkavégzés;
megbízhatóság, motiváltság.
Benyújtandó dokumentumok:

•

a részletes szakmai önéletrajz;
motivációs levél;
szakmai végzettségéről, képzettségéről

szóló bizonyítványainak, okiratainak
fénymásolata;
nyilatkozat a jelenlegi és korábbi munkahelyeiről és munkaköreiről,
•
személyes adatai és elérhetőségei;
•
•
hozzájárulási nyilatkozata, hogy az anyagában foglalt, az információs és
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai
szerinti, személyes adatainak a jelen eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
•

A felhívásra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A munkakör tervezetten 2022.
március 01-től tölthető be. A kinevezés határozatlan időre szól, próbaidő kikötésével,
munkaviszonyba.
A jelentkezés benyújtható:
személyesen:
- az MRFK, Humánigazgatási Szolgálat titkárságán
(4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. szám alatti objektum);
- Határrendészeti Kirendeltség Csenger hivatalának titkárságán
(4765 Csenger, Riskó Ignác utca 4. szám alatti objektum)
- Határrendészeti Kirendeltség Záhony hivatalának titkárságán
(4625 Záhony, Kárpát út 4-6. szám alatti objektum)

•
postai úton az MRFK, Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve (SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat, 4400
Nyíregyháza, Bujtos utca 2.);

elektronikus úton a szomorp@szabolcs.police.hu e-mail címre.
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Kérjük a zárt borítékon feltüntetni: „Jelentkezés fegyveres biztonsági őr munkakörre”.

Bővebb felvilágosítást:
Szomor Péter r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, Humánigazgatási Szolgálatvezető (Telefon:
06 (42) 524-625; E-tnail: szomorp@szabolcs.police.hu).
Puskás Viktória r. alezredes, Határrendészeti Kirendeltség Záhony hivatalának vezetője
(Telefon: 06 (45) 525-161; E-mail: puskasvfeszabol cs. poli ce.hu)
Bakkné Bede Katalin r. törzsőrmester, Határrendészeti Kirendeltség Csenger kiemelt
főhatárrendész (Telefon: 06 (44) 520-081; E-mail: bakknebk@szaboIcs.police.hu)
nyújt.
Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy visszajelzésre csak azok számíthatnak, akik személyes
elbeszélgetésre is behívásra kerülnek.

Farkas József
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A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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