
 

TERRORELHÁRÍTÁSI INFORMÁCIÓS ÉS BŰNÜGYI ELEMZŐ KÖZPONT 

 

A TIBEK olyan hivatásos állományú és munkavállaló kollégákat keres, aki: 

 tiszteli és betartja a jogszabályokat; 

 megbízható; 

 lojális a szervezethez; 

 hatékonyan alkalmazza a szakmai ismereteket; 

 kiemelkedő logikai elemző képességgel rendelkezik; 

 rendszerszemlélete, lényeglátása átlagon felüli; 

 írásbeli és szóbeli kifejezőkészsége kimagasló. 

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományába, valamint 

munkavállaló munkakörbe történő kinevezését a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.), a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint egyéb jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályozó eszközök szabályozzák.  

 

A hivatásos beosztás betöltésének feltételei: 

 hivatásos szolgálati jogviszony 

 aki rendelkezik a tervezett beosztásnak megfelelő, jogszabályban meghatározott iskolai 

végzettséggel és szakképzettséggel, (tiszti beosztáshoz főiskolai vagy egyetemi végzettség, 

tiszthelyettesi beosztáshoz érettségi szükséges, oklevéllel igazolt), 

 nemzetbiztonsági ellenőrzés, 

 legalább 2 éves szakmai gyakorlat, 

 idegen nyelv ismerete, 

 felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, 

 „B” kategóriás gépjárművezetői engedély. 

A hivatásos beosztás betöltésénél előnyt jelent: 

 további idegen nyelv ismerete, 

 rendészeti és államigazgatási adatbázisok használatának ismerete, 

 rendvédelmi szervnél szerzett több éves szakmai tapasztalat. 

Amit ajánlani tudunk: 

 Budapest közigazgatási határán kívülről munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, 

 évente 12 alkalommal igénybe vehető 50%-os MÁV utazási kedvezmény, 

 továbbképzések, nyelvképzések, 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500042.TV


 kedvezmények, támogatások 

o szociális támogatás, 

o illetményelőleg, 

o kedvezményes sportolási lehetőségek, 

o ruházati utánpótlási ellátmány, 

o kedvezményes előfizetési és mobiltelefon vásárlási lehetőségek Önnek és 

hozzátartozóinak, 

o munkáltatói kölcsön (önálló lakás vásárlásához, cseréhez, korszerűsítéshez), 

o lakhatási támogatás (albérleti díj hozzájárulás, egyedülállók, gyermektelen 

házaspárok részére garzonszállón elhelyezési lehetőség, lakástulajdonhoz 

hitelintézeti kölcsön igénybevételéhez állami támogatás). 

o béren kívüli juttatások, szabadon választható cafeteria rendszerben (Széchenyi 

Pihenő Kártya) 

Munkavállaló jogviszony létesítésének feltételei: 

 büntetlen előélet, 

 betöltött 18. életév, 

 nemzetbiztonsági ellenőrzés, 

 egészségi alkalmassági vizsgálat, 

 legalább középfokú/ felsőfokú végzettség, 

 felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek. 

Munkakör betöltésénél előnyt jelent: 

 rendvédelmi szervnél szerzett szakmai tapasztalat, 

 nyelvismeret, 

 rendészeti és államigazgatási adatbázisok használatának ismerete. 

Amit ajánlani tudunk: 

 Budapest közigazgatási határán kívülről munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, 

 továbbképzések, nyelvképzések, 

 kedvezmények, támogatások 

o szociális támogatás, 

o illetményelőleg, 

o kedvezményes sportolási lehetőségek, 

o kedvezményes előfizetési és mobiltelefon vásárlási lehetőségek Önnek és 

hozzátartozóinak, 

o munkáltatói kölcsön (önálló lakás vásárlásához, cseréhez, korszerűsítéshez), 

o lakhatási támogatás (albérleti díj hozzájárulás, egyedülállók, gyermektelen 

házaspárok részére garzonszállón elhelyezési lehetőség, lakástulajdonhoz 

hitelintézeti kölcsön igénybevételéhez állami támogatás). 

o béren kívüli juttatások, szabadon választható cafeteria rendszerben (Széchenyi 

Pihenő Kártya) 

 

A jelentkezéseket elektronikus formában, fényképes szakmai önéletrajzzal a hr@tibek.gov.hu 

email címre várjuk.  
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