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Speciális
követelmények














Központi
IV.
szolgálatparancsnok
főtörzszászlós
középiskola

rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés
szaktanfolyam
pszichológiai alkalmasság


csoportvezető







biztonsági gépkocsivezető (KŐE)


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés, vagy objektumőr-kísérő, vagy kormányőr részszakképesítés




díszőr (KŐE)







helyszínbiztosító







koronaőrző (KŐE)







lakásbiztosító







őrparancsnok


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés

pszichológiai alkalmasság


parlamenti őr (KŐE)


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés, vagy objektumőr-kísérő, vagy kormányőr részszakképesítés




technikus


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés




tűzszerész




pszichológiai alkalmasság


referens







raktárvezető







TÜK-vezető







ügyeletes




pszichológiai alkalmasság




III.
segédelőadó








járőrvezető







szolgálatparancsnok-helyettes



szaktanfolyam



fogdaőr I.







kutyavezető



szaktanfolyam



műmester







objektumőr (KŐE)


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés, vagy objektumőr-kísérő, vagy kormányőr részszakképesítés



II.
gépjárművezető (KŐE)
főtörzsőrmester


















Területi
IV.
szolgálatparancsnok
főtörzszászlós

rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés
szaktanfolyam
pszichológiai alkalmasság


csoportvezető







bevetésirányító







helyszínelő







helyszínelő és balesetvizsgáló







szolgálati csoportvezető







referens







szolgálati részlegvezető







nyomozó







vizsgáló







szakértő (okmány és gépjármű)







őrparancsnok




pszichológiai alkalmasság


PSZH parancsnok









fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)







szakoktató







szolgálatvezető







raktárvezető







technikus







tűzszerész




pszichológiai alkalmasság


ügyeletes







vízágyúgépkocsi-parancsnok








III.
segédelőadó


főtörzszászlós






járőrvezető







szolgálatparancsnok-helyettes























fogdaőr I.







futár I.







kísérőőr


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés, vagy objektumőr-kísérő, vagy kormányőr részszakképesítés




kutyavezető


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés
szaktanfolyam



mesterlövő




pszichológiai alkalmasság


műmester (fegyver, vegyivédelmi)







főhatárrendész




pszichológiai alkalmasság


járőrvezető (bevetési)







zenész






II.
járőr
főtörzsőrmester






fogdaőr II.







kiképző




pszichológiai alkalmasság


kísérőőr


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés, vagy objektumőr-kísérő, vagy kormányőr részszakképesítés




objektumőr


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés




PSZH lövész




pszichológiai alkalmasság


PSZH vezető







vízágyúgépkocsi-kezelő
gépjárművezető




pszichológiai alkalmasság







Helyi







IV.
szolgálatparancsnok







főtörzszászlós





szaktanfolyam
pszichológiai alkalmasság


csoportvezető







szolgálati részlegvezető







szolgálati csoportvezető







őrparancsnok








szakértő (okmány és  gépjármű)








referens







őrsparancsnok-helyettes







helyszínelő







helyszínelő és balesetvizsgáló







nyomozó







technikus







ügyeletes




pszichológiai alkalmasság


vizsgáló







körzeti megbízott






III.
járőrvezető
főtörzszászlós






fogdaőr I.








főhatárrendész







főútlevélkezelő







hajóvezető







hajóvizsgáló



szaktanfolyam



kutyavezető







segédelőadó







segédtechnikus






II.
járőr
főtörzsőrmester






fogdaőr II.







határrendész







útlevélkezelő







kísérőőr


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés, vagy objektumőr-kísérő, vagy kormányőr részszakképesítés




motorcsónak-vezető


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés




mozgóőr







objektumőr


rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés, vagy objektumőr-kísérő, vagy kormányőr részszakképesítés


Pályakezdő

őrmester

rendészeti szakközépiskolai végzettség,
rendőr vagy határrendészeti szakképesítés



