
Körletfelügyelő 

Feladatok: 

o biztonsági feladatok ellátása 
o irányítja a fogvatartott tevékenységét 

o munkáltatási feladatok  
o adminisztratív és működésbiztonsági feladatok 

o általános szolgálati feladatok 
o részt vesz a biztonsági, fogva tartási és munkáltatási feladatok szervezésében 
o napi séta megszervezése 

A felvétel feltételei: 

o hivatásos szolgálati viszony 

o egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság 

o középiskolai végzettség /érettségi bizonyítvány/ 

o kifogástalan életvitel 

o magyar állampolgárság 

Előnyt jelent :  

o jó fizikum és fizikai erőnlét 

o jártasság önvédelmi vagy küzdősportban 
o katonai szolgálat 

Amit kínálunk: 

o Cafetéria (bruttó 200.000,-Ft / év) 

o teljesítményjuttatás 
o ruházati illetmény 

o utazási költségtérítés (vidékiek részére 86%-ban, illetve mindenki részére 
MÁV 50%-os kedvezmény 12 alkalomra) 

o szálló elhelyezés (vidéki állandó lakóhely esetén) 

o albérleti hozzájárulás ( max.: 38.650,-Ft és számla köteles) 
o folyamatos előmenetel 

o kidolgozott életpályamodell 
o szakmai képzések és továbbképzési rendszer 
o mentori és instruktori támogatás a próbaidő alatt 

o kedvezményes üdülési lehetőségek 
o kedvezményes mobil flotta 

o családalapítási támogatás (40 éves korig igényelhető, kamatmentes) 
o szociális támogatások 
o temetési segély 

o szociális segély 
o munkáltatói kölcsön (lakáskorszerűsítéshez, lakásvásárláshoz) 

o vissza nem térítendő lakástámogatás (tiszthelyettesi állomány részére) 
o Családtagok Honvéd Kórházban történő ellátása 



o Szakszervezeti tagság esetén (üdülés, jogi segítség, Vodafonos flotta 

kedvezmény, Cetelem Bank, Budapest Bank kedvezmény,) 
o Töréspont Alapítvány (rossz anyagi körülmények között élők támogatása) 

o összetartó kollektíva 
o hosszú távú, biztos munkahely 
o állami szféra előnyei, kedvezményei 

Munkavégzés helye: 

Budapesti Fegyház és Börtön 

1108 Budapest, Kozma utca 13.  

 

Bruttó fizetés:  

2015. évi XLII. törvény alapján 509 800 -tól 

Egyéb juttatások: 

cafeteria, szakmai tréningek 

A felvételi kérelemnek tartalmaznia kell: a felvételiző személyi adatait, - az iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló okiratok másolatait, - részletes szakmai önéletrajzot. 
A felvételi kérelmeket a Budapesti Fegyház és Börtön címére - 1475 Budapest, Pf.: 22, vagy 1108. 
Budapest, Kozma utca 13., illetve bfbtoborzas@bv.gov.hu e-mail címre vagy  személyesen a 
Budapesti Fegyház és Börtön Személyügyi és Szociális Osztályára – lehet eljutatni. 
 
A jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás a Személyügyi és Szociális osztályon kérhető 
telefonon 061 432 5945. 

Üdvözlettel: a Budapesti Fegyház és Börtön csapata   
 


