
ÁLLÁSHIRDETÉS 

 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság  

Gazdasági Igazgatóság 
 

Műszaki Osztály 

 

az alábbi munkakör betöltésére vár jelentkezőket: 

szakügyintéző (műszaki-gazdálkodási)  

 határozatlan időre 

rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba 

  

Munkavégzés helye: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság  

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2.  

 

Bérezés: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról 2015. évi XLII. törvény 288/R §. 288/S §. és 288/T. §-ai, valamint a 12. 

melléklete szerint „D” munkaköri kategória 

 

  

KEMRFK vagyonkezelésében lévő ingatlanállomány üzemeltetése, karbantartása és a 

szükséges adminisztratív tevékenység elvégzésével kapcsolatos munkakör betöltése.  

 

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok: 

 

Építészeti, épületgépészeti szakterület 

 ingatlanok felújításával kapcsolatos teendők (igényfelmérés, 

költségkalkuláció, előzetes tervek) 

 ingatlan felújítási terv, ingatlan felújítási beszámolóval kapcsolatos 

feladatok 

 elhelyezési szükségletekkel kapcsolatos teendők (igények felérése, 

szükségleti terv) 

 ingatlanok felújításával és bővítésével kapcsolatos közbeszerzési és egyéb 

beszerzési eljárások előkészítésében történő részvétel 

 építészeti tevékenységgel összefüggő költségvetések ellenőrzése, árazatlan 

költségvetés kiírás elkészítése 

 építési munkák tervezése, lebonyolítása, műszaki átvétele 

 ellátási körébe tartozó rendőri szervek üzemeltetésével kapcsolatos 

karbantartó, javító anyagok beszerzésében közreműködés 

 

 



 ingatlanokkal kapcsolatos mutatók megfogalmazása (hőigény, 

teljesítményigény) 

 az energiaellátás biztonságát, költség-hatékony üzemeltetését műszaki 

beavatkozások, felújítások, beruházások, energiapályázatok 

kezdeményezésével elősegíti. 

 a villamos energia rendszer balesetmentes üzemeltetése érdekében 

megrendeli az esedékes érintésvédelmi, tűzvédelmi-szabványossági és a 

villámvédelmi vizsgálatokat. Külön figyelemmel kíséri a gépkocsi emelő, 

liftek, ételszállítók, stb. érintésvédelmi hatásosságát. 

 

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: 

 

 Építészmérnök vagy épületgépész mérnök (egyetemi vagy főiskolai 

diploma) 

 Legalább 3 év hasonló szakterületen végzett gyakorlat. 

 Műszaki ellenőri jogosultság előnyt jelent. 

 Felelős műszaki vezetői jogosultság előnyt jelent. 

Beosztás betöltésének feltételei: 

 

 egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés; 

 felhasználói szintű számítógépes ismeret; 

 nem áll fegyelmi vagy büntetőeljárás hatálya alatt; 

 kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájárulás; 

 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány 

 magyar állampolgárság  

Elvárások: 

 

 munkabíró képesség; 

 pontosság, megbízhatóság; 

 rugalmasság; 

 precíz, önálló munkavégzés; 

 figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására 

  

Jelentkezés benyújtása: 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell a jelentkező részletes szakmai önéletrajzát és motivációs 

levelét, iskolai végzettségeiről szóló bizonyítványait, jelenlegi és korábbi munkahelyeit és 

munkaköreit, hozzájáruló nyilatkozatot a jelentkezésben foglalt személyes adatok felvételi 

eljárásban történő kezeléséhez, valamint személyes adatait és elérhetőségeit. A fényképpel 

ellátott önéletrajzokat a human@komarom.police.hu e-mail címre kérjük megküldeni. 

 

mailto:human@komarom.police.hu


 

A munkakörrel kapcsolatban további tájékoztatást Buzonics Ferenc r. ezredes, gazdasági 

rendőrfőkapitány-helyettes tud nyújtani a +36 (34) 517-777/22-42 –es telefonszámon, vagy 

a BM: 21/22-42-es melléken. 

  

Jelentkezési határidő: 

 2019.10.01. 

  

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 

 2019.11.01. 

 


