
Személyi adatok 
Név: Törpapa 

Születési dátum: 1937. 01. 13. 

Telefon: 06-20-222-4444 

E-mail: papi.torp@gmail.com 

Lakcím: 2244 Aprajafalva 

 Rozskenyér utca 18. 

 

Célkitűzés: Eddigi tapasztalataimat kamatoztatva egy megbízható munkáltatónál dolgozni. 

Szakmai tapasztalat 

2010-2017 WOS Security Kft. 

 Főbb feladatok: 

 Élőerős őrzés 

 Távfelügyelet 

 Rendezvénybiztosítás 

 Járőrszolgálat 

 

Szakmai siker: Az itt eltöltött 7 év alatt részt vehettem személyek és vagyon őrzésében. 

2000-2010 Securitasss Biztonsági Szolgálat Kft. 

 Főbb feladatok: 

 Rendezvénybiztosítás 

 Vagyonvédelmi rendszerek 

1979-2000 Aprajafalva Polgárőrség 

Tanulmányok 

1960-1964 Aprajafalvi Közszolgálati Egyetem, rendészettudományi kar 

1955-1960 Aprajavárosi Gazdasági Főiskola, idegenforgalmi kar 

Nyelvismeret 

Angol Aktív, felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga 

Svéd Aktív, középfokú „B” típusú nyelvvizsga 

Egyéb Jogosítvány „B” - „C” kategória, 1950 

Mellékletek Motivációs levél 



Törpapa 
Rozskenyér utca 18. 2244 Aprajafalva 

+36-20-222-4444 

papi.torp@gmail.com 

 

Törp Zoltán rendőr vezérőrnagy 

Aprajafalvi Rendőrkapitányság 

Homok utca 22. 

2244 Aprajafalva 

Magyarország 

Tárgy: Pályázat 

Tisztelt Uram! 

Ezúton szeretnék jelentkezni az Aprajafalvi Rendőrkapitányság által meghirdetett „készenléti 

rendőr” pozícióra. 

Mellékleten küldöm az önéletrajzom. 

Választásom azért esett Önökhöz, mert szakmai/tanulmányi ismereteimet szeretném 

kamatoztatni eme komoly pozíció betöltésével. 

Vagyon-és személyvédelmi tapasztalataimat biztonsági cégeknél, illetve a polgárőrségnél 

szereztem. 

Ezelőtt elvégeztem a Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karát. 

Az önök által meghirdetett pozíció betöltéséhez rugalmasságra, bátorságra és gyorsaságra van 

szükség. 

Úgy gondolom, hogy bennem megvannak ezek a készségek. 

Köszönöm, hogy időt szakított rám, ha felkeltettem érdeklődését, várom e-mailben a fizikális 

felvételi dátumát. 

Tisztelettel 

Törpapa 

  



Törpapa 
Rozskenyér utca 18. 2244 Aprajafalva 

+36-20-222-4444 

papi.torp@gmail.com 

Zoltán Törp major general of police 

Police Office of Aprajafalva 

22 Sand street  

Aprajafalva 

Hungary 

Topic: Competiton 

Dear Sir! 

I hereby want to apply the announced „standby police officer” job  by the Police Office of 

Aprajafalva. 

I’ll send the CV in annex. 

My choice fell to you, because I want to enforce my professional/study experiences with work at this 

stern positon. 

I got my person-and property guardian experience at security companies, and in the militia. 

Before these, I graduated on the  Police Science faculty in the Public Service University. 

For the position you’ve announced, flexibility, courage and speed is necessary. 

I think, I’ve got these properties. 

Thank you for your attention, if I’ve aroused your interest, I look forward to your reply about the 

date of the physical survey. 

Yours sincerely 

Törpapa  

  


