PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2022. ÉVBEN INDULÓ 5 1032 18 03 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ TECHNIKUS SZINTŰ
RENDŐR TISZTHELYETTES SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉRE
IRÁNYULÓ SZAKKÉPZÉSRŐL
Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: Rendőrség) a rendvédelmi
technikumokban érettségire épülő, 2 tanéves képzési idejű, nappali rendszerű szakképzést
indít a szakmajegyzékben szereplő 5 1032 18 03 azonosító számú technikus szintű
Rendőr tiszthelyettes szakképzettség megszerzésére. A végzettség a Rendőrségnél
tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó beosztások betöltésére jogosít.
Az előzetesen megszerzett tudásuk beszámításának kérelmezésével a szakképzésre
jelentkezhetnek azok is, akik:
- a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Fegyveres szervek és vagyonvédelmi
ismeretek tantárgyat tanult, Rendészet ismeretek szakmai érettségi vizsgát tett és
érettségi végzettséggel rendelkezik, vagy 2022. július 1-ig Közszolgálati ügykezelő (OKJ
52 345 04) szakképesítést szerez és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai
érettségi vizsgát tesz, vagy Közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01) szakképesítéssel
rendelkezik és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgát
tesz, vagy Rendészet és közszolgálat ágazatban 5 0413 18 01 szakmai azonosító számú
Közszolgálati technikus (Közigazgatási ügyintéző) szakmairányú szakmai végzettséget
szerez, vagy Rendészeti őr (OKJ 34 861 01) szakképesítéssel, vagy 4 1032 18 02 szakmai
azonosító számú szakmai végzettséggel rendelkezik és érettségi végzettséget szerez;
- a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Rendészeti ügyintéző (OKJ 52 861 11)
szakképesítéssel, Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi
vizsgával és érettségi végzettséggel rendelkeznek, illetve azt legkésőbb 2022. július 1-ig
megszerzik.
Jelentkezni a következő technikumokba lehet:
Körmendi Rendvédelmi Technikum

9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7.
Telefon: 06-94/592-650, 94/592-657
Honlap: www.krvt.hu

Miskolci Rendvédelmi Technikum

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék
Honlap: https://www.mrvt.hu

A 2022. szeptember 1-jén kezdődő, 2022/2023. tanévben induló képzésre történő
jelentkezés határideje: 2022. február 18.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a tanévkezdésig betöltött 18. életév,
azonban a jelentkezés évében a 25. életévét még nem tölti be, a magyar állampolgárság, az
állandó belföldi lakóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos szolgálat vállalása. A felvételi
döntésre az iskolai szakmai műveltségi teszt (az előzetesen megszerzett tudás beszámítására
nem jogosult jelentkezők számára), a pályaalkalmassági vizsgálatok valamint az életvitel
ellenőrzés eredménye alapján kerül sor.
A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési egységcsomagot) az
Országos Rendőr-főkapitányság (www.police.hu) és a rendvédelmi technikumok honlapjáról
lehet letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekről a rendvédelmi technikumok
tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást.
A rendőri hivatást választó érdeklődők jelentkezését várják a rendvédelmi
technikumok!
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TÁJÉKOZTATÓ
a 2022/2023. tanévben induló

5 1032 18 03 azonosító számú
technikus szintű Rendőr tiszthelyettes szakképzettség
megszerzésére irányuló
szakmai oktatás
felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről
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A rendvédelmi technikumok államilag elismert, 2 tanéves képzési idejű 5 1032 1803 azonosító számú
technikus szintű Rendőr tiszthelyettes szakképzettséget adó, érettségire épülő, nappali rendszerű
szakmai oktatásra várják a jelentkezőket.
Azok a jelentkezők, akik az alábbi ágazati képzésekben folytattak/-nak tanulmányokat előzetesen
megszerzett tudásuk beszámításának kérelmezésével jelentkezhetnek a szakképzésre.
1. Másfél (a továbbiakban: 1,5) tanéves képzési idejű szakképzésre jelentkezhet, aki
 Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Fegyveres szervek és vagyonvédelmi
ismeretek tantárgyat tanult és Rendészet ismeretek szakmai érettségi vizsgát tett, vagy
 Közszolgálati ügykezelő (OKJ 52 345 04) szakképesítéssel rendelkezik és Rendészeti és
közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségit tett, vagy
 Közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01) szakképesítéssel rendelkezik és Rendészeti és
közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségit tett, vagy
 Rendészet és közszolgálat ágazatban 5 0413 18 01 szakmai azonosító számú Közszolgálati
technikus (Közigazgatási ügyintéző) szakmairányú szakmai végzettséggel, vagy
 Rendészeti őr (OKJ 34 861 01) szakképesítéssel, vagy 4 1032 18 02 szakmai azonosító
számú szakmai végzettséggel,
és érettségi végzettséggel rendelkezik, illetve azt legkésőbb 2022. július 01-ig megszerzi.
2. Egy (a továbbiakban: 1) tanéves képzési idejű szakképzésre jelentkezhet, aki:
 a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Rendészeti ügyintéző (OKJ 52 861 11)
szakképesítéssel, Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségivel és
érettségi végzettséggel rendelkezik, illetve azt legkésőbb 2022. július 1-ig megszerzi.
A magas követelményeket támasztó, korszerű ismereteket nyújtó iskolák a vonatkozó
jogszabályokban rögzített juttatásokban (diákigazolvány, rendvédelmi ösztöndíj, szakképzési
ösztöndíj, felelősségbiztosítás, egyszeri pályakezdési juttatás, pályázati támogatás (rászorultsági
helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján), „B” kategóriás vezetői engedély térítésmentes
megszerzése, igény esetén térítésmentes szállás és napi háromszori étkezés, elméleti és gyakorlati
képzéshez szükséges formaruházat, valamint alapfelszerelés, állami nyelvvizsga bizonyítvány
megszerzéséhez pénzbeli hozzájárulás, utazási költségtérítés, a rendőr tiszthelyettes képzéshez
szükséges tananyag, hordozható informatikai eszköz stb.) a hatályos normák szerint részesítik a
tanulókat.
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) a képzés
során szakmai gyakorlatra fogadja a tanulókat, majd utánpótlási igényei szerinti számban a sikeres
szakmai vizsgát tett fiataloknak hivatásos tiszthelyettesi állományban beosztást ajánl fel.
A fenti körülményekkel függ össze, hogy a jelentkezés, a felvételi eljárás, valamint a képzés számos
elemében eltér más technikumok rendjétől. Ezért kérjük, hogy a rendőri pálya iránt érdeklődők
fokozott figyelemmel tanulmányozzák a kezükben lévő tájékoztatót, hogy megfontoltan dönthessenek.
NE FELEDJE: A rendvédelmi technikumba történő jelentkezésével hivatást is választ, és
változatos szakterületeken teljesítheti majd szolgálatát!
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A jelentkezés feltételei
A rendvédelmi technikumba jelentkezőnek tudnia kell, hogy csak akkor van reális esélye a felvételre,
ha a szakképzésre történő jelentkezés általános feltételein túl a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (továbbiakban:
Hszt.), valamint a „belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó
szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány
alkalmasságvizsgálatáról” szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendeletben meghatározott
követelményeknek is megfelel. Kimondottan szigorúak az erkölcsi tartásra, fizikai állóképességre, az
egészségi és pszichológiai képességekre, készségekre vonatkozó elvárások.
Aki ezen sajátos elvárásoknak nem tud eleget tenni, az a rendvédelmi technikumban nem kezdheti meg
tanulmányait.
NE FELEDJE: A jelentkezés előtt tanulmányozza ezeket a követelményeket, mérlegelje, van-e
esélye a felvételre, és – amennyiben a felvételi mellett dönt – készüljön tudatosan a fizikai és a
műveltségi felmérésre!
1. Rendvédelmi technikumba jelentkezhet, aki:
 magyar állampolgár,
 tanévkezdésig 18. életévét betölti, azonban a jelentkezés évében a 25. életévét még nem tölti be,
 cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási képességgel rendelkező nagykorú, aki nem áll
gondnokság alatt és döntéséért jogi felelősséggel tartozik),
 állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik,
 érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy 2022. július 1-jéig érettségi bizonyítványt szerez (2
tanéves képzési idejű szakképzésre, aki előzetesen megszerzett tudás beszámítására nem
jogosult, figyelemmel a 2022/14 ábrára),
 rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek
tantárgyat tanult, Rendészet ismeretek szakmai érettségi vizsgát tett és érettségi végzettséggel
rendelkezik, vagy 2022. július 1-ig
Közszolgálati ügykezelő (OKJ 52 345 04) szakképesítést szerez és Rendészeti és közszolgálati
ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgát tesz, vagy
Közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01) szakképesítéssel rendelkezik és Rendészeti és
közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgát tesz, vagy
Rendészet és közszolgálat ágazatban 5 0413 18 01 szakmai azonosító számú Közszolgálati
technikus (Közigazgatási ügyintéző) szakmairányú szakmai végzettséget szerez, vagy
Rendészeti őr (OKJ 34 861 01) szakképesítéssel, vagy 4 1032 18 02 szakmai azonosító számú
szakmai végzettséggel rendelkezik, figyelemmel a 2022/14 ábrára
és kéri előzetesen megszerzett tudásának beszámítását (1,5 tanéves képzési idejű
szakképzésre, figyelemmel a 2022/14 ábrára),
 rendészet és közszolgálat ágazati képzésben 2022. július 1-ig Rendészeti ügyintéző (OKJ
52 861 11) szakképesítést szerez és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai
érettségi vizsgát tesz, valamint érettségi végzettséget szerez, és kéri előzetesen megszerzett
tudásának beszámítását (1 tanéves képzési idejű szakképzésre, figyelemmel a 2022/14 ábrára),
 büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan (A Rendőrség a Hszt. alapján csak olyan személyeket
fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi
elvárásoknak megfelel. A közeli hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartásban élők életvitelét
abból a szempontból vizsgálják, hogy az a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását
veszélyezteti-e.),
 vállalja a hivatásos szolgálatra való egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasságának
megállapításához szükséges vizsgálaton történő részvételt,
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 hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint lakó- és családi körülményei, életvitele
kifogástalanságának, továbbá a büntetlen vagy büntetett előéletére vonatkozó adatok - felvételi
követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében történő – ellenőrzéséhez,
 elfogadja egyes alapvető jogainak a Hszt. szerinti korlátozását, amennyiben hivatásos állományba
kerül,
 vállalja a leendő hivatásos szolgálat érdekében, a szakképzéssel járó – szerződésben foglalt –
követelmények, kötelességek teljesítését (a technikus szintű rendőr tiszthelyettes szakmai oktatás
során a központilag meghatározott tantárgyak oktatása minden tanuló részére kötelező, az alól
felmentés nem adható még abban az esetben sem, ha a jelentkező korábban, a középiskolai
tanulmányai során, vagy az érettségi vizsga valamely tantárgya alól [pl. idegen nyelvi érettségi]
egyéb okból felmentést kapott),
 vállalja, hogy felvétele esetén a jelentkezés helyétől eltérő, másik rendvédelmi technikumba
átirányítható.
A jelentkezés módja
2. Rendvédelmi technikumba az Országos Rendőr-főkapitányság (www.police.hu), továbbá a
rendvédelmi technikumok honlapjairól letölthető jelentkezési lappal és az 5. pontban előírt
dokumentumok csatolásával lehet pályázni.
3. Egy pályázó csak egy rendvédelmi technikumba nyújthat be jelentkezési lapot. A jelentkezési lapot,
a csatolandó dokumentumokat a megpályázott technikumba személyesen, vagy ajánlott postai
küldeményként kell eljuttatni. A felvételi eljárás vagy a felvételi során a rendvédelmi technikumba
küldendő levelei borítékján jól láthatóan szerepeltetni kell az alábbi feliratot:
„Felvételi jelentkezési anyag!”
A rendvédelmi technikumba jelentkezés nem zárja ki felsőoktatási intézménybe történő
jelentkezését!
NE FELEDJE: A jelentkezési anyagot 2022. február 18-ig kell a megpályázott technikumba
eljuttatni!
A határidő után beérkezett jelentkezési kérelmeket a technikum elutasíthatja.
4. A pályázó jelentkezési anyagát abba a rendvédelmi technikumba adja be, ahová felvételt szeretne
nyerni.
A majdani szolgálati helyre történő kinevezés szempontjából nem döntő, hogy mely rendvédelmi
technikumban folytatja tanulmányait, ezért ha az utazási költségek, az utazási idő minimalizálására
törekszik, az Ön érdekében javasoljuk, hogy a lakóhelyéhez közelebb lévő, könnyebben
megközelíthető oktatási intézménybe adja be jelentkezési lapját.
A felvételi ponthatárok a jelentkezők számától és a felvételi keretszámoktól függően alakulnak ki
(az elmúlt évek felvételi ponthatárairól, a jelentkezők számáról az oktatási intézmények honlapján,
illetve a tanulmányi osztályok illetékesénél tájékozódhat)!
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A jelentkezéshez szükséges iratok
5. A jelentkezés a felvételi egységcsomagban található nyomtatványok kitöltésével, valamint a
jelentkezési lapon feltüntetett – jelen tájékoztatóban is felsorolt – dokumentumok benyújtásával
történik.
Érvényes jelentkezéshez beküldendő iratok:
5.1. jelentkezési lap (2022/2. sz. nyomtatvány)
5.2. 2021. november 1. után igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a rendészeti
szakképzés megkezdéséhez a jogszabályokban (a Hszt. 41. §-ában) meghatározott büntetlen előélet
igazolásához szükséges. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapot a
postahivatalokban lehet beszerezni! A kérőlap II. pontjában jogi személy részére kérje a kézbesítést, és
annak a rendvédelmi technikumnak a címét írja be, melybe felvételi kérelmét benyújtja. A kérőlap III.
pontjában az „igen”-t jelölje meg, mert a kérelmező speciális feltételeknek való megfelelésről kér
igazolást, mégpedig a Hszt. 41. § (1) bekezdés a) – f) pontjai alapján, tehát a kérőlap IV. pontjában ezt
a törvényt kell megjelölni. (A nyomtatvány kitöltési mintáját az adott rendvédelmi technikum
honlapján megtekintheti.) A hatósági erkölcsi bizonyítvány igényelhető Ügyfélkapun keresztül is!
Ebben az esetben az igazolás típusánál a speciális igazolást kell bejelölni, a törvénynek való
megfelelésnél pedig szintén a Hszt. 41. § (1) bekezdés a) – f) pontjait kell megadni. Fontos tudni,
hogy a rendőri szervek a hatósági bizonyítványban (pl.: mentesítés miatt) nem szereplő adatokat is
értékelik a kifogástalan életvitel követelményeinek ellenőrzésekor, így előfordulhat, hogy ”tiszta”
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal sem nyer felvételt a jelentkező.
5.3. 1. sz. nyilatkozat (2022/5. sz. nyomtatvány), amelyben a jelentkező vállalja, hogy a
technikum elvégzése után – a Rendőrség szolgálati érdekeinek megfelelően – az ország területén
bárhol, az országos rendőrfőkapitány által meghatározott rendőri szervnél, a végzettségének megfelelő
beosztásban legalább két évig szolgálatot lát el.
5.4. 2. sz. nyilatkozat (2022/6. sz. nyomtatvány), amelyben a jelentkező hozzájárul személyes
adatainak kezeléséhez, lakó- és családi körülményeinek, életvitele kifogástalanságának, továbbá a
büntetlen vagy büntetett előéletére vonatkozó adatoknak - a felvételi követelményeknek való
megfelelés megállapítása érdekében történő - ellenőrzéséhez.
5.5. önéletrajz (esszé jellegű), saját kézzel írva, aláírva, melynek terjedelme nem haladhatja
meg a két (A/4 méretű) oldalt,
5.6. háziorvosi igazolás (2022/7. sz. nyomtatvány), mely elengedhetetlen a fizikai
alkalmasságvizsgálaton való részvételhez,
5.7.1. az érettségi bizonyítvány fénymásolata (Ha a jelentkező a felvételi eljárás évében
érettségizik az érettségi vizsga után köteles haladéktalanul – de legkésőbb 2022. július 1-jéig –
érettségi bizonyítványának fénymásolatát eljuttatni a technikumba. Amennyiben a megadott határidőre
bizonyítványának másolatát nem küldi be az iskolába, a jelentkezőt a felvételi eljárásból kizárják. A
felvételt nyert pályázónak a beiratkozáskor az eredeti érettségi bizonyítványát be kell mutatnia.)
5.7.2. a 1,5 tanéves képzési idejű szakképzésre jelentkezőknek csatolni kell az iskola
igazolását a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben folytatott tanulmányokról (1,5/2022/2/a.
sz. nyomtatvány) vagy a 2020/2021. tanévben vagy azt megelőzően szerzett érettségi bizonyítvány
másolatát és az előzetesen megszerzett tudás beszámításához szükséges kérelmet (1,5/2022/2/b.
sz. nyomtatvány)
5.7.3. az 1 tanéves képzési idejű szakképzésre jelentkezőknek csatolni kell az iskola
igazolását a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben folytatott tanulmányokról (1/2022/2/a.
sz. nyomtatvány) vagy a 2019/2020., vagy a 2020/2021. tanévben szerzett érettségi bizonyítvány
másolatát és az előzetesen megszerzett tudás beszámításához szükséges kérelmet (1/2022/2/b. sz.
nyomtatvány)
Csatolhatja jelentkezési anyagához:
5.8. mindazon dokumentumok fénymásolatát, amelyek igazolják, hogy a jelentkező felvételi
többletpontszámra vagy mentességre jogosult. Ha a pályázó a jelentkezési határidőig e
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dokumentumokkal nem rendelkezik, lehetősége van arra, hogy bemutassa azokat a tanintézeti
felvételi során, vagy legkésőbb 2022. július 1-jéig eredetiben vagy hitelesített másolatban. Az e
határidő után bemutatott, vagy beérkezett dokumentumok alapján a jelentkező már nem kaphat
többletpontot.
Szerezze be és a lakóhelye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányságnál lebonyolításra kerülő
orvosi vizsgálatra szíveskedjen magával vinni az alábbi dokumentumokat: (Ne küldje be a
rendvédelmi technikumba a jelentkezési lappal együtt!)
5.9. alkalmassági kérdőív (2022/8. sz. nyomtatvány) és a prevenciós kérdőív (2022/8/a.
nyomtatvány), melyeket a jelentkezőnek kell kitölteni és aláírni. A nyomtatványokat a rendőrfőkapitányság orvosánál történő vizsgálatra vigye magával!
5.10. háziorvosi kérdőív (2022/9. sz. nyomtatvány), mely a háziorvosával töltendő ki. A
nyomtatványt a rendőr-főkapitányság orvosánál történő vizsgálatra vigye magával!
5.11. Az egészségi alkalmasságvizsgálatra rendelt személynek a vizsgálat során az alábbi
dokumentumokat kell bemutatnia a rendvédelmi technikumba történő jelentkezés előtt:
- 3 hónapon belüli labor: teljes vizelet, teljes vérkép, éhgyomri vércukor, lipidpanel, máj- és
vesefunkció, húgysav, TSH, CRP, ismert krónikus betegség esetén az adott
betegségre specifikus kiegészítő labor vizsgálatok eredménye;
- 1 éven belüli negatív tüdőszűrő lelet;
- 1 éven belüli fogászati szűrés lelete;
- nők esetében 1 hónapon belüli nőgyógyászati és 1 éven belüli citológiai lelet.
Az első fokú alkalmasságvizsgálat során a jelentkező állandó lakcíme szerint illetékes rendőri szerv
alapellátó egészségügyi egysége helyben végzi el az alábbi vizsgálatokat:
- általános fizikális vizsgálat, melynek az általános belgyógyászati vizsgálat mellett az indokolt
mértékű ideggyógyászati vizsgálatra és a haskörfogat mérésére is ki kell terjednie;
- 12 csatornás EKG;
- hallásvizsgálat szűrőaudiometerrel;
- látásélesség vizsgálata Kettessy-féle decimális látásvizsgáló tábla alkalmazásával;
- színlátás vizsgálat Ishihara könyv alkalmazásával.
NE feledje, a vizsgálati eredmények a rendőr-főkapitányságokon várhatóan áprilistól zajló
orvosi vizsgálatok időpontjaihoz viszonyítva – a fentiekben megjelöltek szerint – nem lehetnek
egy évnél, illetve egy hónapnál régebbiek.
6. Az a jelentkező, aki az egyszeri írásbeli felszólítás ellenére a megadott határidőig nem küldi be az
előírt összes dokumentumot elutasításra kerül a felvételi eljárás folytatásától.
A felvételi eljárás
7. A felvételi eljárásban az a pályázó vehet részt, aki a jelentkezési feltételeknek megfelel.
8. A felvételi eljárás elemei:
 a rendvédelmi technikumban: végrehajtandó szakmai irányultságú általános műveltségi
írásbeli vizsga (teszt) (az előzetesen megszerzett tudás beszámítására nem jogosult jelentkezők
számára), a fizikai képzési minimumfeltételek vizsgálata, majd az előzetes felvételi ponthatár
meghatározása, valamint az illeszkedésvizsgálat,
 a pályázó lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szervnél: elsőfokú
egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a jelentkező meghallgatása, az egészségi,
pszichológiai és fizikai képzési minimumfeltételeknek megfelelő, „alkalmas”
jelentkezőknek a pszichológiai illeszkedésvizsgálat részét képező kompetenciavizsgálat,
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 a felvehető jelentkezőnél a Nemzeti Védelmi Szolgálat lefolytatja a kifogástalan életvitel
ellenőrzést,
 a rendvédelmi technikumban: a végleges felvételi ponthatár meghatározása, felvételi döntés.
 illeszkedésvizsgálat.
NE FELEDJE: a felvételi eljárás egyes elemeinek ismertetése csak tájékoztató jellegű, ez
részletesen és pontosan az iskola felvételi szabályzatából ismerhető meg!
Az iskolai felvételi vizsgák, vizsgálatok
9. A pályázó a felvételi eljárás valamennyi vizsgáján, vizsgálatán köteles személyazonosságát hitelt
érdemlően igazolni, ez személyazonosító igazolvánnyal, gépjárművezetői engedéllyel vagy érvényes
útlevéllel történhet.
Nem vehet részt a felvételi eljárás iskolai vizsgáján, vizsgálatain az a pályázó, aki nem írja alá a
jelentkezési egységcsomagban szereplő 1. és 2. számú nyilatkozatot (2022/5. és 2022/6. sz.
nyomtatványok).
A vizsga, vizsgálatok megkezdése előtt a pályázók tájékoztatást kapnak azok tartalmáról, a
lebonyolítás rendjéről és az értékelés szempontjairól. A jelöltek a tájékoztatás tényét írásban igazolják,
csakis ezt követően kezdhetik meg a felvételi vizsgát, vizsgálatokat.
9.1. Az előzetesen megszerzett tudás beszámítására nem jogosult jelentkezők számára
kötelező szakmai irányultságú műveltségi vizsga a pályázó választott hivatásához kapcsolódó –
alapvetően a középiskolai tananyagban, illetve az ajánlott irodalomban szereplő – állampolgári,
társadalmi, történelmi és igazgatási ismeretekben való tájékozottságát méri fel.
A feladatlap megoldása során segédeszköz (lexikon, kézikönyv stb.) nem használható.
A teszt pontértékeléses és kizáró jellegű. Az a pályázó, aki nem érte el a feladatlap hibátlan
megoldásáért kapható pontszám felét, „nem felelt meg" minősítést kap.
A kitöltés napján a pályázónak tájékoztatást kell adni elért eredményéről és pontszámáról. A pályázó a
kijavított tesztjébe a vizsga napján, az értékelést követően – az iskola igazgatója által meghatározott
időpontban és helyen – betekinthet, melyhez a javítási útmutatót is rendelkezésére kell bocsátani.
Javítási hiba esetén azonnal kérhető kiigazítás. A kapott pontszám, a végleges eredmény ellen
fellebbezési lehetőség nincs. Ez alól kivétel az, ha összeadásbeli számszaki hiba történt, melynek
azonnali korrigálása a helyszínen történhet.
Ajánlott irodalom:
 Kukorelli István – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Állampolgári ismeretek középiskolások
számára
 Gimnáziumban, szakgimnáziumban és technikumban valamennyi évfolyamon használt,
érettségire felkészítő történelem tankönyvek.
 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció I
 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció II
 Társadalomismeret és szakmai kommunikáció Megoldások
 Rendvédelmi jog és közigazgatás I
 Rendvédelmi jog és közigazgatás II
elérhetőek az alábbi linken: http://bmkszf.hu/cikk/392/Tananyagok
Mindegyik tankönyv esetében annak utolsó – általában tárgyévi, utánnyomott – kiadása értendő!
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9.2. A valamennyi jelentkező számára kötelező fizikai képzési minimumfeltételek
vizsgálatának célja a pályázó erőnlétének, terhelhetőségének és fejleszthetőségének felmérése,
valamint annak a megállapítása, hogy megfelel-e a vonatkozó jogszabályban előírt szintnek.
Fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálaton csak az a pályázó vehet részt, aki rendelkezik a
háziorvosa által a fizikai alkalmasságvizsgálaton való részvételhez kiállított igazolással (2022/7.
számú nyomtatvány).
A pályázó a vizsgálat előtt köteles jelenteni, ha egészségi probléma miatt nem tudja a feladatokat,
gyakorlatokat végrehajtani. Ebben az esetben a pályázót a rendvédelmi technikum igazgatója egy
másik vizsgálati napra fogja behívni. Új vizsgálati időpont kitűzésére csak egy alkalommal van
lehetőség.
A megkezdett vizsgálat csak abban az esetben ismételhető meg egy alkalommal, ha a pályázó a
vizsgálat során a gyakorlatok végrehajtására sérülés miatt alkalmatlanná válik.
A fizikai képzési minimumfeltételek vizsgálata három különböző gyakorlat egymást követő elvégzését
foglalja magában, amelyek mindegyikéből teljesíteni kell a felvételizőnek a neméhez meghatározott
minimum szintet. A minimum szint el nem érése kizáró jellegű. A vizsgálat követelményeit, a
gyakorlatok szabályos végrehajtásának leírását és a pontértékelést a 2022/12. számú tájékoztató
tartalmazza.
Ha a pályázó az egyes gyakorlatok végrehajtása során elért eredményére figyelemmel kéri, a kérdéses
gyakorlatot az adott fizikai alkalmasságvizsgálat során egy alkalommal megismételheti.
Fizikailag „alkalmas” minősítést akkor kap a pályázó, ha gyakorlatonként a nemének megfelelő
minimum ismétlésszámot teljesíti és a három gyakorlatból összesen legalább nők esetében 80, férfiak
esetében 100 ismétlést összegyűjt. Fizikailag „alkalmatlan” minősítést szerez a felvételiző,
amennyiben fizikailag „alkalmas” minősítést nem kaphat.
A fizikailag „alkalmatlan” minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás folytatásából.
A vizsgálat befejezésekor a pályázót az elért részeredményéről és pontszámáról tájékoztatni kell. A
döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. Ez alól kivétel az, ha összeadásbeli számszaki hiba történt,
melynek azonnali korrigálása a helyszínen történhet.
NE FELEDJE: a jelentkezési egységcsomag 2022/12. számú dokumentuma ad tájékoztatást a
végrehajtás módjáról és feltételeiről! Készüljön céltudatos edzéssel a vizsgálatra! Törekedjen a
legjobb eredmény elérésére!
Egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálat
10. Egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatra az a pályázó küldhető, aki a felvételi eljárás
rendvédelmi technikumban végrehajtott részében a műveltségi vizsga során és a fizikai képzési
minimumfeltételek vizsgálatán „alkalmas” minősítést kapott és elérte a rendvédelmi technikum
igazgatója által meghatározott előzetes ponthatárt.
Az egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatokat a majdani hivatásos szolgálati jogviszony
létesítéséhez szükséges egészségi és pszichológiai követelményeknek való megfelelés megállapítása
céljából végzik el.
A hatályos jogszabály szerinti egészségi valamint a pszichológiai alkalmasságot kizáró fontosabb
okokat a jelentkezési egységcsomag 2022/10. és 2022/11. számú dokumentumában találja meg!
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A jelentkező ellenőrzése
11. A lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerinti rendőri szervnél végrehajtandó felvételi eljárási
szakasz végső fázisában a pályázót személyes meghallgatás céljából behívják az illetékes rendőri
szervhez, ahol az állományilletékes vezető által kijelölt bizottság (2-3 fő) a meghallgatás zárásaként
ismerteti a pályázóval az ellenőrzés eredményét. A bizottsági beszélgetés „alkalmatlan” minősítése is
kizárja a felvételizőt a felvételi eljárás folytatásából.
A felvételi pontszámuk alapján felvehető jelentkezőknél a Nemzeti Védelmi Szolgálat lefolytatja a
kifogástalan életvitel ellenőrzést. Az ellenőrzés során a Nemzeti Védelmi Szolgálat elvégzi az
adategyeztetést, illetve a pályázó lakókörnyezetéből információkat szerez be abból a célból, hogy
megállapítsa, a pályázó életmódja, életvitele megfelel-e a jövőbeni hivatásos állományba vétel
feltételeinek.
Illeszkedésvizsgálat
12. Az egészségi, pszichológiai és fizikai képzési minimumfeltételeknek való megfelelés esetén kerül
sor az illeszkedésvizsgálatra. Ez egy pszichológiai kompetenciavizsgálatból, valamint a fizikai
alkalmasságvizsgálat során feladatonként elért ismétlésszámok pontszámra való átváltásából áll. A
kompetenciavizsgálatra a jelentkező lakóhelye illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szervnél
kerül sor.
Pontértékelés
13.1. Az előzetesen megszerzett tudás beszámítására nem jogosult jelentkezők számára a felvételi
eljárásban elért, szerzett pontszámát a fizikai képzési minimumfeltételek vizsgálatán elért pontszám
(nők esetében minimum 80, férfiak esetében minimum 100 pont), a szakmai irányultságú műveltségi
teszt megoldása (max. 100 pont) során kapott pontszám, valamint a többletpontok, és a felvételi
kedvezményre kapott pontszám összeadásával kell megállapítani.
13.2. A 1,5 tanéves képzési idejű szakképzésre jelentkezőknek a felvételi eljárásban elért, szerzett
pontszámát a fizikai képzési minimumfeltételek vizsgálatán elért pontszám (nők esetében minimum
80, férfiak esetében minimum 100 pont), és a Rendészet ismeretek vagy a Rendészeti és közszolgálati
ismeretek ágazati szakmai érettségi (közép- és emeltszintű) pontértékelése, valamint a többletpontok,
és a felvételi kedvezményre kapott pontszám összeadásával kell megállapítani.
A Rendészet ismeretek szakmai érettségi és a Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai
érettségi pontértékelése
érettségi eredménye
elégséges
közepes
jó
jeles

középszintű
százalék pont
25 - 39
25 - 39
40 - 59
40 - 59
60 - 79
60 - 79
80 - 100 80 - 100

emeltszintű
százalék pont
25 - 32
25 - 32
33 - 46
33 - 46
47 - 59
47 - 59
60 - 100 60 - 100

+ pont
30
40
50

12.3. Az 1 tanéves képzési idejű szakképzésre jelentkezőknek a felvételi eljárásban elért, szerzett
pontszámot a fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálaton elért pontszám (nők esetében minimum 80,
férfiak esetében minimum 100 pont), és a Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai
érettségi (közép- és emeltszintű) pontértékelése, illetve a többletpontok, és a felvételi kedvezményre
kapott pontszám összeadásával kell megállapítani.
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A Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi pontértékelése
érettségi eredménye
elégséges
közepes
jó
jeles

középszintű
százalék pont
25 - 39
25 - 39
40 - 59
40 - 59
60 - 79
60 - 79
80 - 100 80 - 100

emeltszintű
százalék pont
25 - 32
25 - 32
33 - 46
33 - 46
47 - 59
47 - 59
60 - 100 60 - 100

+ pont
30
40
50

14. Az a pályázó, aki a műveltségi vizsga során „megfelelt” és a fizikai képzési minimumfeltétel
vizsgálaton fizikailag „alkalmas” minősítést szerzett, úgynevezett többletpontot kaphat, amennyiben
az erre irányuló jogosultságát jelen tájékoztató 5.8 pontjában megjelölt határidőn belül igazolni tudja.
Többletpontot a következőkért kaphat a jelentkező:
a/1) A 2021/2022-es tanévben a Belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból megrendezett Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjében elért I.-X. helyezéséért a helyezéssel ellentétes
mértékű (I.=10 pont; X.=1) pont:
10-1 pont
a/2) Amennyiben a 2021/2022-es tanévben a Közszolgálati ügykezelő szakképesítés tekintetében
szakmai tanulmányi verseny megszervezésre kerül, a versenyszabályzatban meghatározott
többletpontok számíthatók be.
a/3) Amennyiben a 2021/2022-es tanévben az Rendészeti ügyintéző szakképesítés tekintetében
szakmai tanulmányi verseny megszervezésre kerül, a versenyszabályzatban meghatározott
többletpontok számíthatók be.
b) Állami nyelvvizsgáért:
típus
alapfokú állami nyelvvizsga
középfokú állami nyelvvizsga
felsőfokú állami nyelvvizsga

A (szóbeli)
2 pont
3 pont
5 pont

B (írásbeli)
1 pont
2 pont
3 pont

C (komplex)
3 pont
5 pont
8 pont

Az ugyanabból a nyelvből szerzett különböző szintű állami nyelvvizsgából csak a legmagasabb
fokú számítható be. Az azonos nyelvből és azonos fokon külön letett „A” és „B” típusú
nyelvvizsgára a két nyelvvizsgára kapott pontszám összege kapható.
c) „B” kategóriájú gépjárművezetői engedélyért:

8 pont,

d) Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett számítógép-kezelői vagy egyéb, államilag elismert
informatikai végzettségért, valamint ECDL bizonyítványért:
5 pont,
e) Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett, vagy az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján
megtalálható szakképesítések közül biztonsági őr, fegyveres biztonsági őr, személy-és vagyonőr,
magánnyomozó, biztonságszervező I., biztonságszervező II., végzettségért (a felsoroltak közül több
végzettséggel rendelkezés esetén is csak egyszer 5 pont jár):
5 pont,
f) A belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból érettségi vizsgát tett, vagy a felvételi évében ebből a
tárgyból érettségiző pályázó az e tárgyból kapott érettségi osztályzata alapján a következő
többletpontokban részesül:
 jeles:
8 pont,
 jó:
6 pont,
 közepes:
4 pont,
 elégséges:
2 pont
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g) A versenyszerű sportolásért 3 éven belül – egyesületi igazolás alapján – a Jelentkezési lap 16. pont
16.7. és 16.8. alpontja valamelyikének teljesülése esetén az alábbi többletpontokban részesül (a
pályázónak csak egy sportágra, a számára legkedvezőbb eredményre adható többletpont):
16.7. nemzetközi szintű versenyen az ország képviseletében teljesített versenyzésért: 10 pont,
16.8. hazai, országos felnőtt, junior versenyen vagy Diákolimpián I-VIII. helyezésért: 5 pont,
h) A Rendőrség roma ösztöndíjas programjában való részvételért: 5 pont.
NE FELEDJE: a többletpontok érvényesítésére csak az eredeti iratok határidőig történő
bemutatása esetén van lehetőség!
15. A felvételi összpontszámot a szerzett pontszám és a többletpontok számtani összege adja.
16. Felvételi kedvezmény:
Aki az Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny résztvevője volt a rendőr
tiszthelyettesi tanulmányok megkezdését megelőző tanévében, a versenyen végrehajtott fizikai
(erőnléti) versenyrészen elért egyéni teljesítménye alapján – kérésére – mentesülhet a fizikai
(erőnléti) vizsga alól. E vizsgarészre megkaphatja a versenyen elért pontszámát.
A jelentkezők behívása
17. a) A pályázókat az iskolai felvételi vizsgákról a rendvédelmi technikum értesíti. Az értesítés
minden esetben tartalmazza a vizsgával, vizsgálattal kapcsolatos összes tudnivalót. Az
értesítéseket úgy kézbesíti a rendvédelmi technikum, hogy az a tárgynap előtt legalább 10
nappal a pályázóhoz eljusson. Az a pályázó, aki a behívásban szereplő időpontban – igazolt,
rajta kívül álló ok miatt – nem tud megjelenni, új időpontot kap, de annak kijelölésére a 10
napos időkorlát nem érvényes.
b) A pályázót az egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatra, valamint a meghallgatásra a
lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szervhez az illetékes megyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálata hívja be.
A felvételi döntés
18. A felvételi összesítő adatlapon feltüntetett és nyilvántartott, valamint a felvételi eljárás során
keletkezett egyéb okmányok, információk és minősítések alapján a felvételi döntés a rendvédelmi
technikum igazgatójának hatáskörébe tartozik.
18.1. Az a pályázó nyerhet felvételt, akinek összesített pontszáma eléri, vagy meghaladja a
végleges felvételi ponthatárt, az egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon, valamint a
személyes meghallgatáson „alkalmas” minősítést kapott, az életvitel ellenőrzésen megfelelt és később
sem merült fel vele szemben kizáró körülmény. Pontazonosság esetén – a felvételi keretszám
figyelembe vételével – a pályázó érettségi osztályzatainak magasabb átlageredménye dönt.
18.2. A rendvédelmi technikum igazgatója 2022. július 12. - 2022. augusztus 31. között írásban
értesíti a felvételi döntésről a jelentkezőt.
A felvételi ponthatár különbözhet az egyes rendvédelmi technikumok esetében. Átirányításra csak
abban az esetben kerülhet sor, ha valamelyik iskola a keretszámát nem tudja feltölteni, üres férőhelye
van. Egyeztetés alapján a másik iskola ponthatár alatti, elutasított jelentkezőinek megkeresésével, és
nyilatkozatának beszerzésével sor kerülhet a keletkezett felvételi anyag átadására. A jelentkező a
felvételi eljárás lebonyolítása során kérheti az eljárás folytatását a másik rendvédelmi technikumban,
amennyiben élethelyzete ezt indokolttá teszi.
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Jogorvoslat a felvételi eljárás során
19. A felvételi eljárás alatt:
a) Jogorvoslati kérelemmel kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos szabályok esetleges
megsértése, vagy jogszabálysértés esetén lehet élni a belügyminiszternek címezve, a döntés
közlésétől számított 15 napon belül. A kérelmet a rendvédelmi technikum igazgatójához kell
benyújtani.
b) Ha a jelentkező a szakmai irányultságú műveltségi teszt értékelése során „nem felelt meg”,
illetőleg a fizikai képzési minimumfeltételek vizsgálatának értékelése során fizikailag
„alkalmatlan" minősítést kapott, csak eljárási szabálytalanság miatt élhet panasszal.
A „nem felelt meg” és a fizikailag „alkalmatlan” minősítés kizárja a pályázót a felvételi eljárás
további részéből.
c) Az elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmassági (azaz a képzési minimumfeltételek)
vizsgálata során született „alkalmatlan” minősítés ellen fellebbezésnek van helye, melyet a
döntés kézhezvételét követő 15 napon belül kell benyújtani az első fokon eljárt,
alkalmasságvizsgálatot végző személyhez.
Az elsőfokú minősítés ellen benyújtott fellebbezés alapján másodfokú egészségi és
pszichológiai alkalmasságvizsgálatra kerül sor, melyben az Országos Rendőr-főkapitányság
illetékes főosztálya jár el. A pályázók behívásáról, illetőleg a vizsgálatok eredményeiről történő
értesítésről a rendvédelmi technikum igazgatója gondoskodik. A másodfokon hozott
„alkalmatlan”, minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás folytatásából. A másodfokú
egészségi és pszichológiai „alkalmatlan” minősítés ellen további jogorvoslatnak helye nincs. A
jelölt újabb alkalmasságvizsgálatának lehetséges időpontját az alkalmasságvizsgálatot
végző határozza meg azzal, hogy az nem lehet kevesebb hat hónapnál és nem lehet több
egy évnél.
d) A bizottsági beszélgetésen kapott „alkalmatlan” minősítés ellen jogorvoslati kérelemmel
kizárólag az eljárással kapcsolatos szabályok esetleges megsértése, vagy jogszabálysértés
esetén lehet élni. A kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül a belügyminiszternek
címezve, a rendvédelmi technikum igazgatójánál kell előterjeszteni.
20. A felvételi döntés után:
a) A teljes felvételi eljárás végén az iskolaigazgatói döntés ellen a pályázó jogorvoslati
kérelemmel élhet, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kérelmet a
belügyminiszternek címezve, a rendvédelmi technikumban kell benyújtani. A másodfokú
döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs.
b) A rendvédelmi technikum igazgatója érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a kérelmet, amely:
- elkésett,
- nem eljárási szabálysértésre utal,
- az egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatokon, másodfokon hozott döntést
kifogásolja,
- a fizikai alkalmasságvizsgálaton, illetve a szakmai műveltségi teszten szerzett pontszámát
kifogásolja,
- a felvételi ponthatár el nem érése miatt keletkezett.
NE FELEDJE: ha a tájékoztatóban foglaltakat áttanulmányozta és azok figyelembevételével
jelentkezik a rendvédelmi technikumba, jó eséllyel pályázhat a felvételre! Kérje szülei, tanárai, a
rendvédelmi technikumok és a Rendőrség személyzeti szervei tanácsát, felvilágosítását!
Pályaválasztásához sok sikert kívánnak Önnek: a Rendőrség és a rendvédelmi technikumok!
Budapest, 2021. október 20.
Készült: a kiadás napján hatályos jogszabályok alapján a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ szerkesztésében

2022/1/a.

HIVATÁS – SZOLGÁLAT – KARRIER
Tisztelt Pályázó!
Az alábbiakban foglaltuk össze azokat a legfontosabb információkat, tudnivalókat, teendőket, amelyek
ismerete hozzásegítheti a pályaválasztásával kapcsolatos döntése meghozatalához.
Amit a technikus szintű rendőr tiszthelyettes szakképzéssel kínálunk:
- rendőri hivatás;
- új, belátható életpálya, tervezhető előmenetel;
- változatos szakterületek, kihívások;
- térítésmentes kollégiumi elhelyezés, napi háromszori térítésmentes étkezés;
- elméleti és gyakorlati képzéshez szükséges formaruházat, valamint alapfelszerelés biztosítása;
- tanulmányokhoz szükséges tananyag biztosítása;
- szakmai gyakorlati hely;
- hordozható informatikai eszköz;
- nyelvvizsga megszerzéséhez hozzájárulás;
- B kategóriás vezetői engedély térítésmentes megszerzése;
- rendvédelmi ösztöndíj
 alapösztöndíj (a rendvédelmi illetményalap /jelenleg 38650 forint/ 200%-a)
 tanulmányi pótlék, amelyet első alkalommal a második félév első napjától kell folyósítani (a
tanulónak az előző félévi tanulmányi eredményétől függően jár, mértéke a rendvédelmi
illetményalapnak a tanulmányi átlageredménytől függő százaléka, amely 3,50 és ez alatti
tanulmányi átlageredmény esetén nem jár)
 alapösztöndíj kiegészítés (akkor jár, ha a tanuló megbízás alapján a rendvédelmi technikum
szervezetében külön feladatokat is ellát, mértéke a rendvédelmi illetményalap meghatározott
százaléka);
- felelősségbiztosítás;
- diákigazolvány;
- szakképzési ösztöndíj;
- egyszeri pályakezdési juttatás;
- pályázati támogatás (rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján).
Amit a technikus szintű rendőr tiszthelyettes szakmára felkészítő szakmai oktatásra jelentkezőktől
elvárunk:
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvényben meghatározott követelményeknek való megfelelés:
 cselekvőképesség, állandó belföldi lakóhely, magyar állampolgárság;
 büntetlen előélet, kifogástalan életvitel;
 egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmasság;
 hivatásos szolgálati jogviszony létesítése esetén elfogadja egyes alapvető jogainak
törvény szerinti korlátozását;
- tanévkezdésig 18. életévét betölti, azonban a jelentkezés évében a 25. életévét még nem tölti
be,
- 2 tanéves képzési idejű szakképzés esetében érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy
2022. július 1-ig érettségi bizonyítványt szerez és az előzetesen megszerzett tudás
beszámítására nem jogosult;
 1,5 tanéves képzési idejű szakképzés esetében rendészet és közszolgálat ágazati képzésben
Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek tantárgyat tanult, Rendészet ismeretek szakmai
érettségi vizsgát tett és érettségi végzettséggel rendelkezik, vagy 2022. július 1-ig Közszolgálati
ügykezelő (OKJ 52 345 04) szakképesítést szerez és Rendészeti és közszolgálati ismeretek
ágazati szakmai érettségi vizsgát tesz, vagy Közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01)
szakképesítéssel rendelkezik és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi
vizsgát tesz, vagy Rendészet és közszolgálat ágazatban 5 0413 18 01 szakmai azonosító számú
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-

-

Közszolgálati technikus (Közigazgatási ügyintéző) szakmairányú szakmai végzettséget szerez,
vagy Rendészeti őr (OKJ 34 861 01) szakképesítéssel-, vagy 4 1032 18 02 szakmai azonosító
számú szakmai végzettséggel rendelkezik, valamint érettségi végzettséget szerez (előzetesen
megszerzett tudás beszámításra jogosult);
1 tanéves képzési idejű szakképzés esetében rendészet és közszolgálat ágazati képzésben
2022. július 1-ig Rendészeti ügyintéző (OKJ 52 861 11) szakképesítést szerez és Rendészeti és
közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgát tesz, valamint érettségi végzettséget
szerez (előzetesen megszerzett tudás beszámítására jogosult);
tudomásul veszi az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat;
a rendvédelmi technikumi tanulmányok befejezését követően az országos rendőrfőkapitány
által meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
(továbbiakban: Rendőrség) bármely szervezeti egysége hivatásos állományába történő
kinevezést elfogadja, és a szakképzettség megszerzésétől számítva, legalább a rendvédelmi
technikumi tanulmányaival megegyező ideig (két évig vagy másfél évig vagy egy évig) a
hivatásos szolgálati jogviszonyát fenntartja.

Amennyiben a hivatásos szolgálati jogviszonya a vállalt időtartam előtt megszűnik, az képzési
költség visszafizetési kötelezettséget eredményezhet.
A rendvédelmi technikumi felvételi eljárás menete és a legfontosabb határidők:
- a jelentkezési anyag megküldése a megpályázott rendvédelmi technikumnak: 2022. 02. 18.
- a felvételi eljárás elemei:

Szakmai irányultságú általános műveltségi írásbeli vizsga (teszt) (aki előzetesen
megszerzett tudás beszámítására nem jogosult) és fizikai képzési minimum feltételek
vizsgálata a rendvédelmi technikumokban.

A pályázó lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság
humánigazgatási szervénél a jelentkező személyes meghallgatása.

A rendvédelmi technikumok által meghatározott előzetes felvételi ponthatárt elérő
pályázók elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálata a pályázó lakóhelye
(tartózkodási helye) szerinti rendőri szerv egészségügyi és pszichológiai alapellátó
szolgálatánál. Az elsőfokú eljárásban az egészségügyi és/vagy pszichológiai vizsgálat
során kapott alkalmatlan minősítés elleni jogorvoslat esetén a másodfokú vizsgálat az
Országos Rendőr-főkapitányság illetékes főosztályánál történik.

Illeszkedésvizsgálat
az
egészségi,
pszichológiai
és
fizikai
képzési
minimumfeltételeknek való megfelelés esetén, mely egy kompetenciavizsgálatból,
valamint a fizikai alkalmasságvizsgálat során feladatonként elért ismétlésszámok
pontszámra való átváltásából áll.

Végleges felvételi ponthatár meghatározása, a rendvédelmi technikum igazgatójának
felvételi döntése 2022. 07. 12. – 2022. 08. 31. között.
Az a pályázó nyerhet felvételt a rendvédelmi technikumba
- akinek összesített pontszáma (szerzett pontszám és a többletpontok összege) eléri vagy
meghaladja a végleges felvételi ponthatárt és
- az egészségi, pszichológiai és fizikai képzési minimumfeltételeknek megfelel, valamint a
személyes meghallgatáson „alkalmas” minősítést kapott, továbbá
- az életvitel ellenőrzésen megfelelt és később sem merült fel vele szemben kizáró körülmény.
Tisztelt Pályázó!
A JELENTKEZÉSI LAP (2022/2. számú nyomtatvány) kitöltéséhez és a jelentkezési anyag
benyújtásához, valamint felvételi eljárás menetének ismeretéhez elengedhetetlenül szükséges a
TÁJÉKOZTATÓ (2022/1. számú nyomtatvány) valamint a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (2022/3.
számú nyomtatvány) tartalmának ismerete. Kérjük, hogy a TÁJÉKOZTATÓ-t és a KITÖLTÉSI
ÚTMUTATÓ-t is figyelmesen olvassa el!

Beérkezés időpontja:
Szám:

2022/2.

JELENTKEZÉSI LAP
AZ 5 1032 18 03 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ
TECHNIKUS SZINTŰ RENDŐR TISZTHELYETTES
SZAKKÉPZETTSÉG
megszerzésére irányuló szakmai oktatásra
A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel vagy
számítógéppel töltse ki!

Jelentkezési határidő: 2022. február 18.
Tanév kezdete: 2022. szeptember 01.
Előzetes tanulmányai alapján kérjük, karikázza be a jelentkezési szándékának megfelelő
képzési időt:

KÉT (2) tanév

MÁSFÉL (1,5) tanév

EGY (1) tanév

A jelentkező
1. Neve: .................................................................................................... neme:.............................
születési neve: ...........................................................................................................................
anyja születési neve: .................................................................................................................
születési helye: ..........................................ideje: .............. év ..........................hó ...............nap
állampolgársága (ha több is van, mindet írja be): ..............................................................................
családi állapota: .........................................................................................................................
TAJ száma: ………………………… személyazonosító igazolvány száma: ………………......
tanulói azonosító száma:…….………………adóazonosító jele……………….……………...
2. Állandó lakóhelye: megye: ......................................................................
irányítószám: .........................................................................................
helység: ..................................................................................................
utca, út, tér, köz: ....................................................................................
házszám: ..................... emelet: ........................ ajtó: ............................
telefon, körzetszámmal: ........................................................................
mobiltelefon száma:...............................................................................
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e-mail címe: (kötelező megadni az elektronikus elérhetőség érdekében;
olyan címet adjon meg, melyet rendszeresen figyel, mert ezen értesítjük a felvételi
időpontjáról)
NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTSE KI!

3. Tartózkodási helye, értesítési címe (ha nem egyezik a lakóhellyel):
a tartózkodás jogcíme (kollégium, albérlet, stb.): ………...………………
megye:…………………………………………………….....................
irányítószám: ...........................................................................................
helység: ....................................................................................................
utca, út, tér, köz: ......................................................................................
házszám: ..................... emelet: ........................ ajtó: ..............................
telefon, körzetszámmal: ...........................................................................
4. Melyik iskolában érettségizik, illetőleg érettségizett?
az iskola neve: ....................................................................................................................
címe: .....................................................................................................................................
5. Az érettségi bizonyítvány száma és kiállításának éve: ......................................................…..
5.1. Kéri-e előzetesen megszerzett tudásának beszámítását?

igen

nem

Ha igen, milyen ágazati szakmai érettségivel rendelkezik, vagy szerez? (a megfelelőt húzza alá)
- Rendészet és közszolgálat ágazat „Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek tantárgyból
szerzett ismeretek, és Rendészet ismeretek szakmai érettségi”
- Rendészet és közszolgálat ágazat „Közszolgálati ügykezelő (OKJ 52 345 04) szakképesítés és
Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi”
- Rendészet és közszolgálat ágazat „Közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01) szakképesítés és
Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi”
- Rendészet és közszolgálat ágazat „Rendészeti ügyintéző (OKJ 52 861 11) szakképesítés és
Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi”
- Rendészet és közszolgálat ágazat „Közszolgálati technikus (Közigazgatási ügyintéző)
szakmairányú 5 0413 18 01 szakmai azonosító számú szakmai végzettség”
- Rendészeti őr (OKJ 34 861 01) szakképesítéssel, vagy 4 1032 18 02 szakmai azonosító számú
szakmai végzettséggel,

3

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítására a kérelmet, valamint a Rendészet és közszolgálat
ágazat szakképzésben való részvételről szóló igazolást, vagy az érettségi bizonyítvány másolatát
csatolom

igen

nem

6. Tanul vagy tanult-e belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat?

igen

nem

7. Belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból tett-e érettségi vizsgát?

igen

nem

Ha igen, az e tantárgyból tett érettségi érdemjegye?

……………

Ez évben tervezi-e belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból érettségi vizsga letételét?
igen

nem

8. Mentesítették-e a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy a kötelező és a
kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból az érdemjegyekkel
és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól? („igen” válasz esetén csatolja az iskola
igazgatójának a mentesség megadásáról szóló határozatának, valamint az igazgatói döntés
alapjául szolgáló szakértői véleménynek a másolatát!)

igen

nem

9. Polgári szakképzettsége: ...................................................................................................…
10. Jelenlegi munkahelye: .......................................................................................................
foglalkozása: .......................................................................................................
11. Volt-e büntetve, alkalmaztak-e Önnel szemben intézkedést?

igen

nem

„igen” válasz esetén részletezze:
 mikor: ……………………………………………………………………………………
 miért: …………………………………………………………………………………….
 az eljáró bíróság megnevezése: ………………………………………………………….
 a büntetés mértéke és a mentesülés időpontja: …………………………………………..
12. Indult-e Ön ellen olyan büntetőeljárás, amely nem büntetéssel, vagy intézkedéssel
fejeződött be?
igen nem
„igen” válasz esetén részletezze:
 mikor: ……………………………………………………………………………………
 miért: …………………………………………………………………………………….
 az eljáró hatóság megnevezése: ………………………………………………………….
 az eljárás befejezésének módja, időpontja: …………………………………………..
13. Indult-e Ön ellen a nyilatkozat keltétől számított kettő éven belül olyan szabálysértési
eljárás, amely büntetéssel, vagy intézkedéssel fejeződött be?
igen nem
„igen” válasz esetén részletezze:
 mikor: ……………………………………………………………………………………
 miért: …………………………………………………………………………………….


az eljáró hatóság megnevezése: …...……………………………………………………

 a büntetés mértéke: ………………………………………………………………..……..
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14. Jelenleg áll-e büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás alatt? igen

nem

„igen” válasz esetén részletezze:
 milyen eljárás: …………………………………………………………………………….
 milyen cselekmény miatt: …………………………………………………………………
 az eljáró bíróság vagy hatóság megnevezése: …………………………………………….
15. Milyen idegen nyelvet tanult? …………………………………………………………….
Milyen idegen nyelvből érettségizett, vagy érettségizik?.......................................................
Milyen nyelvvizsgával rendelkezik?.......................................................................................
A rendvédelmi technikum programtanterve alapján csak szaknyelvi képzés lehetséges.
Ennek ismeretében nyilatkozzon, hogy milyen idegen nyelvet szeretne tanulni?
angol, német, egyéb:…………….......................
16. Kér-e többletpont beszámítást az alábbi esetekben? (Ha igen, akkor csatolja az erről
szóló igazolás, engedély stb. másolatát!)
16.1.1. A 2021/2022-es tanévben a Belügyi Rendészeti Ismeretek tantárgyból megrendezett
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen országos döntőjében szerepelt-e az I-X.
helyezett között?
igen nem
Ha igen, milyen helyezést ért el? ………….......................................................................
A többletpont beszámítást igazoló dokumentum másolatát csatolom.

igen nem

16.1.2. Amennyiben a 2021/2022-es tanévben a Közszolgálati ügykezelő szakképesítés
tekintetében meghirdetésre került szakmai tanulmányi verseny, úgy annak országos
döntőjében szerepelt-e az I-X. helyezett között?
igen nem
Ha igen, milyen helyezést ért el? ………….......................................................................
A többletpont beszámítást igazoló dokumentum másolatát csatolom.

igen nem

16.1.3. Amennyiben a 2021/2022-es tanévben a Rendészeti ügyintéző szakképesítés
tekintetében meghirdetésre került szakmai tanulmányi verseny, úgy annak országos
döntőjében szerepelt-e az I-X. helyezett között?
igen nem
Ha igen, milyen helyezést ért el? ………….......................................................................
A többletpont beszámítást igazoló dokumentum másolatát csatolom.

igen nem

16.2. Állami nyelvvizsga bizonyítvány …………………….. nyelvből

igen nem

16.3. „B” kategóriás gépjárművezetői engedély

igen nem

16.4. Számítógép kezelői ismeretek szintjét igazoló dokumentum (OKJ, vagy ECDL
bizonyítvány)

igen nem
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16.5. A biztonsági őr, fegyveres biztonsági őr, személy-és vagyonőr, biztonságszervező I.,
biztonságszervező II., magánnyomozó végzettséget igazoló dokumentum (OKJ
bizonyítvány)

igen nem

16.6. Belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból tett érettségi

igen nem

16.7. A tanulmányok megkezdését megelőző 3 évben nemzetközi szintű sportversenyen az
ország képviseletében teljesített versenyzésért

igen nem

mikor: ……………………………………………………………………………………..
hol (esemény): …………………………………………………………………………….
melyik sportágban: ………………………………………………………………………..
16.8. A tanulmányok megkezdését megelőző 3 évben hazai, országos felnőtt, junior
sportversenyen vagy Diákolimpián I-VIII. helyezésért

igen nem

mikor: ……………………………………………………………………………………..
hol (esemény): …………………………………………………………………………….
melyik sportágban: ………………………………………………………………………..
16.9. A Rendőrség roma ösztöndíjas programjában tanulmányi ösztöndíjasként történő
részvételért: ……………………………………….. rendőri szervnél
17.

A

tanulmányok

megkezdése

évében

az

Országos

igen nem

Középiskolai

Csapatversenyen részt vesz-e?

Rendészeti

igen nem

Amennyiben részt vesz a csapatversenyen, kér-e mentességet – a fizikai (erőnléti)
versenyrészen elért egyéni teljesítménye beszámításával – a fizikai (erőnléti) felvételi
vizsgarész alól? (Felvételi tájékoztató 16. pont)
igen nem
A felvételi kedvezményt igazoló dokumentum másolatát a verseny befejezését követően
csatolom.
18. Felvétele esetén igényel-e tanulói szálláson történő elhelyezést?
19.

Jelentkezett-e

(szakközépiskolába)?

már

rendvédelmi

technikumba,

rendészeti

igen nem
szakgimnáziumba
igen nem

Ha igen, mikor: ..................., melyik iskolába: ……...............................................................,
milyen ok miatt nem került felvételre: műveltségi, fizikai, egészségi, pszichológiai, életvitel,
ponthatár, egyéb:…………………………………..................................................................,
illetve ha rendészeti szakgimnázium (szakközépiskola) tanulója volt, akkor melyik iskolában
és melyik tanévben:.....................................................................................................
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20. Személyes adataimnak illetve felvételi anyagomnak a rendvédelmi technikumok közötti
átirányításához, ennek eredményeként tanulmányaimnak nem a megpályázott rendvédelmi
technikumban történő folytatásához
hozzájárulok – nem járulok hozzá

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kelt: ......................................, ................. év ..................................... hó .................. nap

......................................................................
szülő vagy gondviselő aláírása
(ha a jelentkező még nem töltötte be 18. életévét)

.............................................................
jelentkező aláírása

Érvényes jelentkezéséhez szükséges iratok:
 jelentkezési lap (2022/2. számú nyomtatvány)
 az előzetesen megszerzett tudás beszámítása esetén kérelem (1,5/2022/2/b. vagy
1/2022/2/b. számú nyomtatvány), az iskola igazolása a Rendészet és közszolgálat ágazati
szakmai képzésben való részvételről (1,5/2022/2/a. vagy 1/2022/2/a. nyomtatvány) vagy
már befejezett tanulmányok esetén az érettségi bizonyítvány fénymásolata
 hatósági erkölcsi bizonyítvány
 1-2 számú nyilatkozat (2022/5. számú és 2022/6. számú nyomtatvány)
 kézzel írt önéletrajz (aláírva, esszé típusú, legfeljebb 2 oldal)
 háziorvosi igazolás a fizikai erőnlétről (2022/7. számú nyomtatvány)
 ha már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, annak fénymásolata
 egyéb előnyökre, többletpontokra jogosító dokumentumok fénymásolata
Szerezze be (legkésőbb március végéig) az egészségi vizsgálathoz szükséges alábbi iratokat
(elrendelésre az iskolai felvételi vizsgák után, az előzetes ponthatár elérését követően kerülhet
sor):
 alkalmassági kérdőív (2022/8. számú nyomtatvány)
 háziorvosi kérdőív (2022/9. számú nyomtatvány)
 mindenkinek három hónapon belüli labor, egy éven belüli negatív tüdőszűrő lelet, egy
éven belüli fogászati szűrés lelete, valamint az egészségi állapotával, illetve korábbi
betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi
zárójelentések, labor és röntgen vizsgálati leletek stb.)
 nőknél egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati vizsgálati és egy évnél nem régebbi
citológiai eredmény

1,5/2022/2/a.
IGAZOLÁS
a Rendészet és közszolgálat ágazat
„Közszolgálati ügykezelő (OKJ 52 345 04)”*
„Közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01)”*
„Közszolgálati technikus” (Közigazgatási ügyintéző)
5 0413 18 01 szakmai azonosító számú*
szakképzésben való részvételről

A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
A tanuló lakcíme: ………………………………………………………………………………
Az iskola neve: …………………………………………………………………………………
Az iskola címe: …………………………………………………………………………………
Az iskola OM azonosítója: ……………………………………………………………………..
A képzés időtartama: ……… …….. tanévtől a ………. ………… tanévig (négy tanévben)
Ezt az igazolást a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben való részvételről a technikus
szintű rendőr tiszthelyettes szakképzettség megszerzésére irányuló 1,5 tanéves képzési idejű
rendvédelmi technikumi képzésre történő jelentkezéshez adtam ki.
Kelt: ………………………....…, ……… év ………………….. hó ……. nap

P. H.

…………………………………………….
az iskola igazgatójának aláírása

1,5/2022/2/b.
KÉRELEM
előzetesen megszerzett tudás beszámítására
Hivatkozással a szakképzési törvény végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II. 7.) Korm. rend.
157. § b) pontjában meghatározottakra kérem a Rendészet és közszolgálat ágazat
„Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek tantárgyból szerzett ismeretek, és a
Rendészet ismeretek szakmai érettségivel”
vagy
„Közszolgálati ügykezelő (OKJ 52 345 04) szakképesítéssel és Rendészeti és közszolgálati
ismeretek ágazati szakmai érettségivel”
vagy
„Közszolgálati ügyintéző” (OKJ 54 345 01) szakképesítéssel és Rendészeti és közszolgálati
ismeretek ágazati szakmai érettségivel”
vagy
„Közszolgálati technikus” (Közigazgatási ügyintéző) 5 0413 18 01 szakmai azonosító számú
szakmairányú szakmai végzettséggel”
vagy
Rendészeti őr (OKJ 34 861 01) szakképesítéssel, vagy 4 1032 18 02 szakmai azonosító
számú szakmai végzettséggel rendelkezik, és érettségi végzettséggel”
előzetesen megszerzett tudásom beszámítását.
..........................., ............év................hó.........nap

......................................................................
...................................................................
szülő vagy gondviselő aláírása
a jelentkező olvasható aláírása
(ha a jelentkező még nem töltötte be 18. életévét)
szül. helye:.......................................................
ideje:................................................................
anyja születési neve:........................................
Az előzetes tudás beszámításához a kérelemhez csatolni kell az ágazati képzést folytató iskola igazgatójának
igazolását az ágazati képzésben való részvételről, vagy a 2020/2021. tanévben, vagy azt megelőzően szerzett
érettségi bizonyítvány másolatát.

1/2022/2/a.

IGAZOLÁS
a Rendészet és közszolgálat ágazat „Rendészeti ügyintéző (OKJ 52 861 11)”
szakképzésben való részvételről
A tanuló neve: ………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
A tanuló lakcíme: ………………………………………………………………………………
Az iskola neve: …………………………………………………………………………………
Az iskola címe: …………………………………………………………………………………
Az iskola OM azonosítója: ……………………………………………………………………..
A képzés időtartama: ……… …….. tanévtől a ………. ………… tanévig (négy tanévben)
Ezt az igazolást a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben való részvételről a technikus
szintű rendőr tiszthelyettes szakképzettség megszerzésére irányuló 1 tanéves képzési idejű
rendvédelmi technikumi képzésre történő jelentkezéshez adtam ki.
Kelt: ………………………....…, ……… év ………………….. hó ……. nap

P. H.

…………………………………………….
az iskola igazgatójának aláírása

1/2022/2/b.

KÉRELEM
a Rendészet és közszolgálat ágazat
„Rendészeti ügyintéző (OKJ 52 861 11)
szakképesítéssel és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségivel”
előzetesen megszerzett tudás beszámítására

Hivatkozással a szakképzési törvény végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II. 7.) Korm. rend.
157. § b) pontjában meghatározottakra kérem a Rendészet és közszolgálat ágazat
„Rendészeti ügyintéző (OKJ 52 861 11) szakképesítéssel és Rendészeti és közszolgálati
ismeretek ágazati szakmai érettségivel”
előzetesen megszerzett tudásom beszámítását.

..........................., ............év................hó.........nap

......................................................................
...................................................................
szülő vagy gondviselő aláírása
a jelentkező olvasható aláírása
(ha a jelentkező még nem töltötte be 18. életévét)
szül. helye:.......................................................
ideje:................................................................
anyja születési neve:........................................

Az előzetes tudás beszámításához a kérelemhez csatolni kell az ágazati képzést folytató iskola igazgatójának
igazolását az ágazati képzésben való részvételről, vagy a 2020/2021. tanévben szerzett érettségi bizonyítvány
másolatát.

2022/3.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Jelentkezési laphoz /2022/2. számú nyomtatvány):
A jelentkezési lap kitöltése előtt kérjük, tanulmányozza át a jelentkezési egységcsomagban található
tájékoztatót és ezen útmutatót.
A jelentkezési lapot olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL, írógéppel vagy
számítógéppel töltse ki! Az eldöntendő kérdések esetében egyértelmű jelölést kérünk minden
egyes válaszlehetőségnél!
A jelentkezési lap egyes pontjaihoz figyelmébe ajánljuk:
2. ponthoz: Az e-mail címet pontosan, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL töltse ki, ezen értesítjük
a felvételi időpontjáról (amennyiben e-mail címe tartalmaz nullát, úgy az „o” betűtől való
megkülönböztetés érdekében kérjük, hogy a „0”-t húzza át átlósan)
3. ponthoz: Akkor kell kitöltenie, ha a lakcíme, értesítési címe nem azonos az állandó lakóhelyével,
és a felvételi eljárás kezdetétől a tanév kezdetéig ezen a címen tartózkodik. Kérjük a jogcím
feltüntetését is (pl. kollégium, albérlet).
7. ponthoz: Kizárólag a „belügyi rendészeti ismeretek” tantárgyból tett érettségit kérjük jelezni.
8. ponthoz: Ha a 8. pontnál az „Igen” választ jelölte meg, akkor a 2022/8. számú nyomtatvány
„Volt-e, van-e beszédzavara, …” kérdésre szintén csak „igen” választ adhat.
16. ponthoz: Többletpont iránti kérelmét itt jelölheti meg. (Az igazolások másolatát kérjük
csatolni!)
17. ponthoz: Felvételi kedvezmény iránti kérelmét itt jelölheti meg. (Az igazolás másolatát kérjük
csatolni!)
18. ponthoz: A kitöltéssel a tanulói szállás iránti igények felmérését segíti elő. Mivel a rendvédelmi
technikumok csak meghatározott (esetenként korlátozott) számú férőhellyel rendelkeznek, ezért az
igénybejelentés nem jelent kötelezettségvállalást a tanulói szállás biztosítására a tanintézet
részéről.
Ha a jelentkező még nem töltötte be 18. életévét, kérjük, hogy szülője vagy gondviselője is írja alá
a jelentkezési lapot!
Alkalmassági kérdőívhez (2022/8. számú nyomtatvány):
A kérdésekre történő válaszadás után a lap alján alá kell írnia!

Intézni kell a jelentkezés feladása előtt:



A jelentkezési lap kitöltése; (2022/2. sz. nyomtatvány)
Az előzetesen megszerzett tudás beszámításához a 2021/2022-es tanévben érettségizők
esetében igazolás beszerzése az iskola igazgatójától 1,5/2022/2/a. sz. vagy a 1/2022/2/a. sz.
nyomtatvány;
 A felvételi egységcsomag nyilatkozatainak kitöltése, aláírása (2022/5. sz. és 2022/6. sz.
nyomtatvány);
 Önéletrajz írása;
 A fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételhez szükséges háziorvosi igazolás
beszerzése (2022/7. sz. nyomtatvány);
 Postán, vagy ügyfélkapun: a hatósági erkölcsi bizonyítvány megigénylése.
Jelentkezés a megjelölt határidőre: 2022. február 18.
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Intézni kell az iskolai felvételi vizsgák előtt:






Háziorvosi kérdőív kitöltetése a háziorvossal (2022/9. sz. nyomtatvány);
Alkalmassági és a prevenciós kérdőív kitöltése – kérdésekre válaszadás – aláírása (2022/8.
és a 2022/8/a sz. nyomtatványok);
Három hónapon belüli labor (teljes vizelet, teljes vérkép, éhgyomori vércukor, lipidpanel,
máj- és vesefunkció, húgysav, TSH, CRP, ismert krónikus betegség esetén az adott
betegségre specifikus kiegészítő labor vizsgálatok eredménye), egy éven belüli negatív
tüdőszűrő lelet, egy éven belüli fogászati szűrés lelete, nőknek egy hónapon belüli
nőgyógyászati és egy éven belüli citológiai lelet beszerzése a főkapitányság orvosánál
történő vizsgálatig.
Határidő: 2022. március 31.

Tisztelt Jelentkező!
Kérjük, hogy jelentkezési lapjának és a mellékleteinek kitöltését a benyújtás előtt még egyszer
ellenőrizze vagy ellenőriztesse.
Figyelem! A teljes felvételi eljárás folyamán, a jelentkezéskor közölt adataiban történő bármilyen
változást (pl.: lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, vagy büntetlenségi helyzet) szíveskedjen
bejelenteni a jelentkezési helye szerinti rendvédelmi technikum tanulmányi osztályán.
Tartsa szem előtt a jelentkezési határidőt!
Reméljük, hogy él a jelentkezési lehetőséggel, és az eredményes felvételi eljárást követően a
rendvédelmi technikum tanulójaként, a Rendőrség leendő munkatársaként üdvözölhetjük!

2022/4.

A rendvédelmi technikumok
elérhetőségei

Körmendi Rendvédelmi Technikum
Cím: 9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7.
Postacím: 9901 Körmend, Pf. 98.
Telefon: 06-94/592-650/6125, 6127 vagy a 6138-as mellék, 06-94/592-657
E-mail: tano@krvt.police.hu
Honlap: www.krvt.hu

Miskolci Rendvédelmi Technikum
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 82.
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék
E-mail: felveteli@mrvt.hu
Honlap: https://www.mrvt.hu

2022/5.

1. számú N Y I L A T K O Z A T

Alulírott kijelentem, hogy a rendvédelmi technikumban történő tanulmányaim befejezését
követően részemre
az országos rendőrfőkapitány
által meghatározott, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv bármely
szervezeti egysége hivatásos állományába történő kinevezésemet elfogadom, és a technikus
szintű Rendőr tiszthelyettes szakképzettség megszerzésétől számítva, legalább a rendvédelmi
technikumi tanulmányaimmal megegyező ideig (két évig vagy másfél évig vagy egy évig) a
hivatásos szolgálati jogviszonyomat az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv bármely szervezeti egysége hivatásos állományában fenntartom. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben hivatásos szolgálati jogviszonyom a vállalt időtartam előtt megszűnik, az
képzési költség visszafizetési kötelezettséget eredményezhet.

..........................., ............év................hó.........nap

......................................................................
...................................................................
szülő vagy gondviselő aláírása
a jelentkező olvasható aláírása
(ha a jelentkező még nem töltötte be 18. életévét)
szül. helye:.......................................................
ideje:................................................................
anyja születési neve:........................................

2022/6.
2. számú N Y I L A T K O Z A T
Adatvédelmi tájékoztató
A rendvédelmi technikumok felvételi eljárásrendjére vonatkozó hatályos szabályozás előírja
az érintett személy adatszolgáltatását.
A felvételi eljárás során keletkezett adatok kezeléséről szóló „Érintetti tájékoztató” a
Rendőrség honlapjára feltöltött adatvédelmi tájékoztatók között, a humánigazgatás
szakterülethez kapcsolódó adatkezelések sorában található meg, az alábbi linkre kattintva
közvetlenül elérhető:
http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!arendorsegrol!adatvedelem!humanigazgatas-es-kepzes!humanigazgatas-szakterulethezkapcsolodo-4

NYILATKOZAT
Alulírott, jelen pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg kijelentem, hogy a pályázati
dokumentáció részét képező, fentiekben hivatkozott „Érintetti tájékoztató”-ban foglaltakat
elolvastam, megértettem, és magamra, mint érintettre nézve tudomásul veszem.
A jelentkező adatai
Neve:

…………………………………………………………….

Születési neve:

…………………………………………………………….

Születési hely, év, hó, nap:

…………………………………………………………….

Anyja születési neve:

…………………………………………………………….

Lakcíme:

…………………………………………………………….

Irányítószáma:

…………………………………………………………….

..........................., ............év................hó.........nap

......................................................................
...................................................................
szülő vagy gondviselő aláírása
a jelentkező aláírása
(ha a jelentkező még nem töltötte be 18. életévét)

A jelentkezési lappal együtt beküldendő!

2022/7.

ORVOSI IGAZOLÁS (HÁZIORVOS)
Fizikai (erőnléti alkalmassági vizsgálaton való részvételhez)
Tisztelt Háziorvos Asszony/Úr!
Alulírott ………………………………………..………………………………………….nevű (születési név is),
születési hely, idő (év, hó, nap): ……………………………………………………………….…………………,
anyja születési neve: …………...………………………………………………………………………….………,
lakóhelye:

………………………………………………………………………………………………..…...

alatti lakos kérem, hogy a rendvédelmi technikumban tanulói jogviszonyom létesítése előtt fizikai (erőnléti)
alkalmassági vizsgálaton való részvételemről, fizikai terhelhetőségemről az alábbiak szerint tájékoztatást adni
szíveskedjen.
Az adatok közléséhez hozzájárulok.
Dátum: ……………………………
…………………………………………………….
jelentkező aláírása
Nevezett a rendelkezésemre álló egészségi adatok ismeretében – a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 7.
mellékletében meghatározott mozgásformákból álló (20 méteres ingafutás, átugrás zsámoly felett érkezés
hasonfekvésbe, falra dobás medicin labdával) - alkalmassági vizsgálaton részt vehet:
Igen*

Nem*

Jelen egészségi állapotában nevezett fizikai terhelésének orvosi ellenjavallata:
Van*

Nincs*

Dátum: …………………………
………………………………………………….
háziorvos aláírása, orvosi bélyegző
lenyomata, egészségügyi szolgáltató neve
* Kívánt rész aláhúzandó

2022/8.
ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV
Név (születési név is): ........................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hó, nap): : .....................................................................................................................................
Anyja születési neve: ............................................................................ TAJ száma: ......................................................
Lakóhelye: ..........................................................................................................................................................................
Foglalkozása: .................................................................. Szakképzettsége: .....................................................................
Kezelték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendő) a következő betegségekkel (írja be, húzza alá):
szív- és érrendszeri betegség........................................... magas vérnyomás: ................................................................
allergia, szénanátha: ....................................................... tüdő- és mellhártyagyulladás, tüdőasztma...........................
tüdőgümőkor (tbc): …………………….. ................... mozgásszervi betegség: .........................................................
fekélybetegség (gyomor, bél): ....................................... májbetegség: ..........................................................................
cukorbetegség: ............................................................... szem-, fülbetegség: ...............................................................
idegkimerültség: ............................................................. szédülés: ...............................................................................
fertőző betegség (hepatitis B, hepatitis C): ......................................................................................................................
nemi betegség: ............................................................... urológiai betegség: ...............................................................
nőgyógyászati betegség: ............................................... egyéb betegség: ....................................................................
Volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátriai betegsége (epilepszia, pánikbetegség, depresszió,
szorongás, alkoholfüggőség, játékszenvedély, egyéb): .....................................................................................................
Volt-e balesete (csonttörés, fej-, mellkasi, hasi, végtag sérülés) és mikor: .....................................................................
Volt-e eszméletvesztése, görcsrohama, ágybavizelése: ...................................................................................................
Volt-e, van-e beszédzavara, írási, olvasási vagy számolási problémája: .........................................................................
Volt-e öngyilkossági kísérlete (mikor, hogyan): ..............................................................................................................
Kezelték-e kórházban, rehabilitációs intézetben (mikor, miért): .....................................................................................
Kezelték-e ideggyógyászaton, pszichiátriai intézetben (mikor, miért): ...........................................................................
Szedett-e, illetve szed-e rendszeresen gyógyszert (mit, miért): .......................................................................................
Rendszeres orvosi kezelés alatt áll-e (mióta, miért): .........................................................................................................
Fogyasztott-e kábítószert, drogot: .....................................................................................................................................
Fogyaszt-e alkoholt:, soha, alkalomszerűen, naponta (mit, mennyit): .............................................................................
hetente (mit, mennyit): ................................................ volt-e alkoholelvonó kezelésen (mikor): ...................................
Van-e tériszonya: ...................................................... Van-e félelme zárt helyen tartózkodástól: ..................................
Fél-e, illetve iszonyodik-e vértől, halottól, tűztől, víztől, egyébtől: .................................................................................
Van-e jogosítványa (milyen egészségi alkalmassági csoportra): .....................................................................................
Sportolt, illetve sportol-e rendszeresen (mit, milyen gyakran): .......................................................................................
Volt-e beteg az elmúlt egy évben (mikor, mi baja volt): ..................................................................................................
Volt-e orvosszakértői vizsgálata (mikor , miért): .............................................................................................................
Megállapítottak-e egészségkárosodást (hány %): .............................................................................................................
Volt-e hivatásos állományba vétel előtti alkalmassági vizsgálaton (hol, mikor, milyen minősítést kapott): ...................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Volt-e már hivatásos szolgálatban (mettől-meddig, hol): ................................................................................................
Hivatásos állományból egészségi ok miatt szerelték-e le (FÜV eljárás volt-e, mikor, miért): ........................................
Tudomásul veszem, hogy az általam ismert betegségem vagy egészségi elváltozásom elhallgatása utólag is
„Alkalmatlan” minősítést vonhat maga után. Kijelentem, hogy a KÉRDŐÍVET a valóságnak megfelelően töltöttem ki!
Hozzájárulok, hogy az egészségi és pszichikai állapotommal kapcsolatos adatokat az alkalmassági vizsgálatot végző
szerv a vonatkozó jogszabályok betartásával kezelje.
Dátum:
……………………………………………………..
aláírás
Megjegyzés: a kérdőívet saját kézírással, a kérdésekre igennel vagy nemmel, illetve a válasz beírásával, illetve a megfelelő
szöveg aláhúzásával töltse ki!

2022/8/a
NÉV:

Prevenciós kérdőív
Dohányzás
Jelölje be, melyik érvényes az ön esetében! (X-elni)
o
o
o
o
o

Nem dohányzom
10 szálnál kevesebb/nap
10-30 szál/nap,
Több, mint 30 szál/nap
Leszoktam a dohányzásról (……… éve)

Testmozgás, sport
Jelölje be, melyik érvényes az ön esetében! (X-elni)
o
o
o
o
o

Nem végzek testmozgást, nem sportolok
Ritkábban, mint hetente
Hetente egyszer
Hetente többször
Minden nap

Milyen típusú sportot?/Mit sportol? (szabad szöveges válasz) .

Diéta, étkezés:
Jelölje be, milyen diétát folytat! Melyik érvényes az ön esetében? (X-elni)
o Nem diétázom
o Korszerűtlen diéta (pl. egyoldalú)
o Korszerű diéta (reformtáplálkozás)
o Speciális diéta (pl. gluténmentes, 180g CH,
stb.)

Milyen típusú? (szabad szöveges)
Milyen típusú? (szabad szöveges)
Milyen típusú? (szabad szöveges)

Milyen gyakran fogyasztja a következő ételeket? (X-elni)
Minden sorban
egy választ adjon!
Gyümölcsfélék
Zöldség- és főzelékfélék
Tej, tejtermék
Sertés-, marha-, vadhús és
húskészítmény
Szárnyas hús és húskészítmény,
halak
Édesség, desszert (sütemény,
csokoládé, cukorka)
Fehér lisztből készült pékáru,
tészta
Teljes kiőrlésű lisztből készült
pékáru, tészta

Soha

Ritkábban,
mint hetente

Hetente

Naponta

Naponta
többször
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Milyen gyakran fogyasztja a következő italokat? (X-elni)
Minden sorban egy
Soha
Alkalmanként
választ adjon!
Kávé
Energia ital

Milyen gyakran fogyaszt alkoholt? (X-elni)
Minden sorban
Soha
Alkalmanként
egy választ adjon!
tömény (pálinka,
rum, konyak..
stb.)
bor
sör
egyéb (szabad
szöveges):

Naponta

Naponta

Hetente

Milyen gyakran fogyaszt étrendkiegészítőt? (X-elni)
Soha

Alkalmanként

Naponta

Hetente

Havonta

Milyen étrendkiegészítőt fogyaszt? (Szabad szöveges)

Családi kórelőzmény
Előfordult-e a családban?
o
o
o
o
o
o
o

Igen

Nem

Igen

Nem

cukorbetegség:
magasvérnyomás:
elhízás:
allergia, asthma:
emésztőszervi betegség:
daganatos betegség:
pszichiátriai betegség:

Egyéni kórelőzmény
Előfordult-e Önnél?
cukorbetegség (csökkent glukóztolerancia):
magasvérnyomás:
elhízás, túlsúly:
magas vérzsírszint (koleszterin, triglicerid)
akár öröklött, akár szerzett:
o daganatos betegség:
o
o
o
o

Naponta többször
(Hányszor?)

Havonta

3

Alvás:
Általában hány órát alszik? (számszerű válasz) …………..
Hány órától hány óráig? (számszerű válasz) …………………
Milyen az alvás minősége?

Jó

Hogy szokott reggel ébredni?
Szenved-e alvászavarban?

Változó

Rossz

Fáradtan

Frissen, kipihenten
Nem

Igen, ……….. éve

Ha igen, milyen jellegű a probléma?
o Nehezen alszom el
o Túl korán ébredek
o Több részletben alszom

Munka, szabadidő
Monitoros munkakörben dolgozik?

Igen

Mennyi időt tölt naponta az alábbi tevékenységekkel?
Munkanapon
háztartás vezetése, gondoskodás a
(óra)……..
családról
beszélgetés, játék a családdal,
(óra)……..
társas összejövetel barátokkal, rokonokkal (óra)……..
(buli, kirándulás stb.)
tanulás (iskola, tanfolyam, egyéb
(óra)……..
önfejlesztési tevékenység)
tévénézés, internet
(óra)……..
közösségi média (facebook, instagram,
(óra)……..
twitter…stb)
internetes, telefonos, elektronikus játék
(óra)……..
egyéb szabadidős tevékenység
(óra)……..

Nem
Pihenőnapon (hétvégén)
(óra)……..
(óra)……..
(óra)……..
(óra)……..
(óra)……..
(óra)……..
(óra)……..
(óra)……..

A fentieken túl a szabadidejében mivel foglalkozik még szívesen? (szabad szöveges)
……………….
o kirándulás
o horgászat
o tévénézés
o olvasás
o mozi
o szerencsejáték

4

Egészségi állapot megítélése
Hogyan ítéli meg egészségi állapotát?
Minden sorban egy választ adjon
Nagyon
meg!
rossz
Egészségi állapotom általában
Egészségi állapotom
kortársaimhoz képest
Egészségi állapotom
munkatársaimhoz képest

Dátum:

Rossz

Kielégítő

Jó

Kiváló

2022/9.
HÁZIORVOSI KÉRDŐÍV
Tisztelt Háziorvos Asszony/Úr!
Alulírott ………………………………………………………………………….… nevű (születési név is),
születési hely, idő (év, hó, nap): : ....................................................................................................................
anyja születési neve: ........................................................................................................................................
lakcíme:……………….………........................................................................................................................
alatti lakos kérem, hogy rendészeti oktatási intézménybe jelentkezés, illetve hivatásos jogviszony
létesítése előtti egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálathoz az egészségi és pszichikai állapotomra
vonatkozó adatokat az alábbi kérdőív kitöltésével közölni szíveskedjen.
Az egészségi és pszichikai állapotommal kapcsolatos adataim közléséhez hozzájárulok.
Dátum:………………………………………
………………………………...
jelentkező aláírása
Kezelték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendő) a következő betegségekkel (írja be, húzza alá):
szív- és érrendszeri betegség................................ magas vérnyomás: ......................................
allergia, szénanátha: ........................................
tüdő-és mellhártyagyulladás, tüdőasztma:..................
tüdőgümőkor(tbc): ...................
mozgásszervi betegség: ..................................................
fekélybetegség (gyomor, bél): ............................... májbetegség: .............................................................
cukorbetegség: ...................................................... szem-, fülbetegség: ..................................................
idegkimerültség: ..............................................
szédülés: ...............................................................
fertőző betegség (hepatitis B, hepatitis C): ........................................................................................
nemi betegség: ....................................................
urológiai betegség: .................................................
nőgyógyászati betegség: ....................................... egyéb betegség: .......................................................
Volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátriai betegsége (epilepszia, pánikbetegség,
depresszió, szorongás, alkoholfüggőség, játékszenvedély, egyéb): ..................................................
Volt-e balesete (csonttörés, fej-, mellkasi, hasi, végtag sérülés) és mikor: .................................................
Volt-e eszméletvesztése, görcsrohama, ágybavizelése: .................................................................
Volt-e, van-e beszédzavara, írási, olvasási vagy számolási problémája: .....................................................
Volt-e öngyilkossági kísérlete (mikor, hogyan): ...............................................................................
Kezelték-e kórházban, rehabilitációs intézetben (mikor, miért): .......................................................
Kezelték-e ideggyógyászaton, pszichiátriai intézetben (mikor, miért): ..............................................
Szedett-e, illetve szed-e rendszeresen gyógyszert (mit, miért): .........................................................
Rendszeres orvosi kezelés alatt áll-e (mióta, miért): ............................................................. …………....
Fogyasztott-e, fogyaszt-e kábítószert, drogot: ..................................................................................
Fogyaszt-e alkoholt, volt-e alkoholelvonó kezelésen (mikor): ..................................................................
Volt-e beteg az elmúlt egy évben (egy évre visszamenőleg a betegállományban töltött napok száma,
milyen betegségek miatt): .................................................................................................................
Volt-e orvosszakértői vizsgálata (mikor, miért): ................................................................................
Megállapítottak-e munkaképesség csökkenést, illetve egészségkárosodást (hány %): .......................
Egyéb közlendő, megjegyzés: ……………...........................................................................………..
Dátum:
……………………………………………………..

választott háziorvos aláírása
orvosi bélyegző és egészségügyi szolgáltató
bélyegzőjének lenyomata

2022/10.
Az egészségi képzési minimumfeltételek szempontjából kizáró oknak minősülő betegségek a nemzetközi osztályozásukra szolgáló kódrendszerben (BNO)
A

B

C
EM-2: SZIGORÍTOTT KIZÁRÓ OKOK

Főcsoport

1
2

1.

BNO-10-01 - Fertőző és parazitás
betegségek

2.

BNO-10-02 - Daganatok

- oktatási-képzési intézményen keresztül belépő állomány -

Aktív / terápiára nem reagáló fertőző betegségek (tbc, HIV, hepatitis B, C)

Előzményben 5 éven belüli rosszindulatú daganatos megbetegedés

4

Aktív / terápiára nem reagáló vérképző rendszert és/vagy immunrendszert érintő rosszindulatú
daganatok

6

3.

7

BNO-10-03 -A vér és vérképző
szervek betegségei és az
immunrendszert érintő bizonyos
rendellenességek

Immunkárosodott állapot (elsődleges vagy másodlagos vagy gyógyszeres terápia okozta)
Aktív / terápiára nem reagáló vérszegénység (hiányállapotokon kívül valamennyi kórállapot)
Szerzett véralvadási rendellenesség (véralvadásgátló kezelés)

9

Aktív pajzsmirigytúltengés, terápiára nem reagáló pajzsmirigy-alulműködés vagy pajzsmirigytúltengés

10

III-IV. stádiumú golyva/nyomási tüneteket okozó golyva

11

Stabilan nem beállítható egyéb endokrin betegségek

13

4.

BNO-10-04 - Endokrin, táplálkozási
és anyagcsere betegségek

A00-B99

D50-D89

Vérzékenység

8

12

BNO

Aktív / terápiára nem reagáló rosszindulatú daganatok, szervi/mozgási funkciózavart vagy súlyos torzulást
C00-D48
okozó jóindulatú daganatok

3

5

D

Testmagasság: 155 cm alatt
Testsúly: 50 kg alatt

14

Igazolt cukorbetegség minden formája

15

Súlyos anyagcserezavar

16

A hasnyálmirigy belső elválasztású tevékenységének zavarai

17

BMI 17 alatt és 35 felett

E00-E90

18

Elbutulás

19

Előzményben vagy aktuálisan fennálló szervi és tüneti mentális zavarok, személyiség- és
viselkedészavarok

20

Pszichoaktív szer addikciót kiváltó kóros használata (kivéve dohányzás)

21

Alkoholfüggőség

22

Schizofrénia, schizotípiás és paranoid rendellenességek

23

Hangulati zavarok, a hangulati élet közepes eltérései

24
25

5.

BNO-10-05 - Mentális és
viselkedészavarok

Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek
Táplálkozási zavarok

26

A felnőtt személyiség zavarai, impulzuskontroll-zavarok

27

Alacsony értelmi színvonal, IQ<90

28

Pervazív fejlődési zavarok (autizmus)

29

Lelki (pszichés) fejlődés zavarai (a beszéd kifejezés és megértés zavara, olvasási zavar, írászavar, számolási
dyscalculációs zavar, amely a gyermekkorban kezdődött, és amely miatt iskolai tanulmányai során
valamely tantárgy teljesítése kapcsán teljes vagy részleges felmentést kapott)

30

A viselkedés jellemzően gyermek- és serdülőkorban kezdődő, 5 éven belül előforduló egyes zavarai
(mutismus, súlyos TIC, enuresis, encopresis)

F00-F99

31

Migrén aurával, gyakori rohamokkal

32

Terápiára nem reagáló / ismétlődő gyulladásos betegségek

33

Elsődleges és másodlagos szisztémás idegrendszeri sorvadások (pl. ataxiák)

34

Extrapiramidális betegségek és mozgási rendellenességek

35

Gyógyult agyi bénulásos szindróma vagy 2 éven belüli maradványtünetek nélkül gyógyult agyi bénulásos
szindróma

36

Az idegrendszer egyéb degeneratív megbetegedései (Alzheimer-kór)

37

Központi idegrendszeri demyelinisatios betegségek (sclerosis multiplex)

38

Epilepsiák (kivéve: gyermekkori lázgörcs)

39

Ismétlődő átmeneti ischaemiás attackok

40
41

6.

BNO-10-06 - Az idegrendszer
betegségei

G00-G99

Stroke
Súlyos funkciózavart okozó mononeuropathiák

42

Aktív / maradványtüneteket okozó polyneuropathiák

43

Myasthenia gravis

44

Súlyos myopathia

45

Súlyos maradványtünetekkel gyógyult agyi bénulásos szindrómák

46

Hydrocephalus

47

Központi és perifériás idegrendszer maradványtünetekkel járó sérülés utáni állapota súlyos
maradványtünetekkel

48

Súlyos alvászavarok

49

Eszméletvesztéssel járó neurológiai kórképek

50

Maradványtünettel vagy funkciókárosodással járó ideggyök vagy plexus rendellenesség

51

Obstruktív alvási apnoe

G00-G99

52

+4,0 és -4,0 D-nál erősebb szemüveg vagy kontaktlencse viselése

53

Csőlátás, a térlátás zavara

54

Közös látásélesség korrekcióval <0,8

55

Retinaleválás

56

Gyakorlati egyszeműség

57

Szem alkalmazkodási zavara

58

Glaucoma
Kettős látás

59
60

7.

61

BNO-10-07 - A szem és
függelékeinek betegségei

Csökkent kontrasztérzékenység
A tér- és/vagy mélységlátás hiánya

62

Kancsalság

63

Színvakság (anop)

64

Keratoconus

65

Neuritis optica

66

Cataracta

67

Lagophtalmus

68

Nystagmus

69

Tompalátás

70
71
72

8.

BNO-10-08 - A fül és
a csecsnyúlvány
megbetegedései

H00-H59

Hallásvesztés beszédfrekvenciákon 500 és 2000 Hz-en 25 dB-t meghaladó halláscsökkenés
Közép- és belsőfül idült gyulladásos betegségei
Vestibularis laesiók

H60-H99

73

Aktív / ismétlődő reumás szívbetegség

74

Kezelésre rosszul reagáló /szövődményes magasvérnyomás-betegség

75

Szívizom-vérellátási zavarok

76

Központi idegrendszer vérellátási zavarai

77

Súlyos visszérbetegség

78

Postthrombotikus szindróma

79

Raynaud-szindróma

80

9.

81

BNO-10-09 - A keringési rendszer
betegségei

Tüdőembólia funkciókárosodással vagy 1 éven belüli tüdőembólia funkciókárosodás nélkül
Súlyos haemodinamikai következményekkel járó billentyűhiba

82

Szívizom-rendellenesség

83

Terápiára nem reagáló / malignus ventrikularis és supraventrikularis ritmuszavarok,

84

ICD-beültetés utáni állapot

85

Pacemaker

86

Terápiára nem reagáló sick sinus szindróma

87

Súlyos pitvari vagy kamrai sövényhiány

88

Súlyos maradványtünettel járó agyállományvérzés

89

Terápiára nem reagáló nem reagáló asthma bronchiale

90

Terápiára nem reagáló nem reagáló COPD

91
92

10.

BNO-10-10 - A légzőrendszer
betegségei

Légzészavart okozó tüdőbetegség
Középsúlyos/súlyos tüdőtágulat

93

Allergiás rhinitis súlyos formája

94

1 éven belüli PTX

95

Lobectomia

98

BNO-10-11 - Az emésztőrendszer
11.
betegségei

Ismételten kiújuló, kizáródásra hajlamos hasi sérv

K00-K93

Akut májelégtelenség
Májcirrhosis

99
100

J00-J99

Szövődményes nem fertőzéses vékony- és vastagbélgyulladás

96
97

I00 -I99

12.

BNO-10-12 - A bőr és bőralatti
szövet betegségei

Nagy kiterjedésű, egyenruházat által nem fedett területen megjelenő krónikus bőrbetegség

L00-L99

101

Középsúlyos arthropathiák

102

Középsúlyos systemás kötőszöveti megbetegedések

103

Középsúlyos deformáló dorsopathiák

104
105

13.

BNO-10-13 - A csont-izomrendszer
és kötőszövet betegségei

Ismétlődő ízületi ficamok
Porckorongsérv(ek) és azok műtéte utáni állapot

106

Bechterew-kór

107

Reumatoid arthritis

108

A végtagok szerzett középsúlyos deformitásai

109

Középsúlyos gerincferdülés

110

Krónikus veseelégtelenség

111

Zsugorvese

112
113

14.

BNO-10-14 - Az urogenitális
rendszer megbetegedései

M00-M99

Zsákvese
Egy-/kétoldali vesehiány

114

Policisztás vesebetegség

115

Súlyos hydrocele, varicocele

116

Súlyos műtétet igénylő herevisszér

N00-N99

15.

BNO-10-15 - Veleszületett
rendellenességek, deformitások és
kromoszómaabnormitások

16.

BNO-10-16 - A morbiditás és
mortalitás külső okai

120

17.

BNO-10-17- Terhesség, szülés és a
gyermekágy

Terhesség

O00-O99

121

18.

BNO-10-18 - Sérülés mérgezés
és külső okok bizonyos egyéb
következményei

Középsúlyos / funkciókárosodás végtagi amputáció

S00-T98

122

19.

BNO-10-19 - Az egészségi állapotot
és egészségügyi szolgálatokkal való
kapcsolatot befolyásoló tényezők

Mesterséges testnyílás, a ruházattal nem takart testfelületen, különösen arcon, fejen lévő, szerzett,
véglegesen maradandó esztétikai deformitások (például: torzító hegesedések, orr, fülkagyló hiánya)

Z00-Z99

117

118
119

Középsúlyos funkciózavart okozó kórállapotok

Szándékos önártalom
Auto-hetero agresszió

Q00-Q99

V01-Y98

123
124
125
126

20.

BNO-10-20 - Máshova nem
osztályozott panaszok, tünetek
és kóros klinikai és laboratóriumi
leletek

Ájuláshajlam
Egyensúlyérzés zavara
Szédülés
Beszéd- és hangképzés jelentős zavarai

R00-R99

2022/11.

A pszichológiai képzési minimumfeltételek

1. A személyiség egészével kapcsolatos elvárások
1.1. Kiegyensúlyozott pszichés állapot
1.2. Életkornak megfelelő érettség
1.3. Átlagos érzelmi-indulati kontroll
1.4. Átlagos pszichés terhelhetőség, stresszel való megküzdési képesség
1.5. Átlagos alkalmazkodási képesség
1.6. Átlagos teljesítménymotiváció

2. Kognitív képességekkel kapcsolatos elvárások
2.1. Átlagos intellektuális képességek
2.2. Átlagos figyelmi, szenzomotoros képességek
2.3. Átlagos teljesítménymotiváció

3. Társas készségekkel kapcsolatos elvárások
3.1. Átlagos szóbeli kommunikációs készségek (beszédzavar, beszédhiba nélküli)
3.2. Átlagos írásbeli kommunikációs készségek

4. Társadalmi normáknak való megfelelés
4.1. Átlagos felelősségtudat
4.2. Szabálykövető, fegyelmezett magatartás, amelynek keretében elvárt a vizsgálatok
során való együttműködés, azok szabályainak a betartása, a tesztek értékelhető
kitöltése
4.3. Élettörténete mentes a kóros függőségektől (pl. játékszenvedély, alkoholfüggőség,
drogfüggőség stb.)
4.4. Élettörténete mentes öngyilkossági kísérlettől, öngyilkosságra utaló magatartástól

2022/12.
A fizikai képzési minimumfeltételek (az ún. „Három gyakorlat”) részletes leírása
1. A rendvédelmi oktatási intézménybe felvételizők esetében a fizikai alkalmasságvizsgálatot az
alábbiak szerint kell végrehajtani.
2. A fizikai alkalmasságvizsgálat három gyakorlat egymást követő elvégzését foglalja magában,
amelyek mindegyikéből teljesítenie kell a felvételizőnek a neméhez meghatározott minimum szintet.
3. Alkalmas minősítést kap az a felvételiző, aki a feladatonként megjelölt nemenkénti minimum
ismétlésszámot teljesíti és a három feladatból összesen legalább nők esetében 80, férfiak esetében 100
ismétlést összegyűjt.
4. A minimum pontok meghatározásán túl a rendszer alkalmas rangsor meghatározására is. A felvételiző
által teljesített ismétlés számok összevetésével alakul ki a rangsor.
5. A gyakorlatok
5.1. 20 méteres ingafutás
5.1.1. Leírás
5.1.1.1. A köznevelésben alkalmazott, kötelező Nemzeti Egységes Tanulói
Fittségmérési Teszt rendszer, állóképességet mérő gyakorlata. Előnye, hogy a
tesztet minden felvételiző ismeri, eszközigénye minimális, kül- és beltérben
egyaránt alkalmazható.
5.1.2. Végrehajtás
5.1.2.1. A felvételiző egymástól 20 méterre lévő vonalak közt sétál/fut.
5.1.2.2. A felvételizőnek maximális számú 20 méteres szakasz megtételére
kell törekednie.
5.1.2.3. A futás sebességét a hanganyag diktálja, amelyhez a felvételizőnek
alkalmazkodnia kell.
A teszt eleje könnyű és fokozatosan nehezedik, a szint percenként változik,
ami 0,5 km/h növekedést jelent.
5.1.2.4. Az adott szakasz akkor tekinthető teljesítettnek, ha a felvételiző
legkésőbb a hangjelzéssel egy időben legalább egy lábbal érint a 20 méteres
szakaszt jelző vonalat vagy áthalad rajta.
5.1.2.5. A teszt akkor ér véget, ha a felvételiző a második hibáját véti, azaz
nem éri el a vonalat a hangjelzésre, vagy nem tudja folytatni a futást.
5.1.3. Értékelés
5.1.3.1. A tesztet a teljesített szakaszok száma alapján értékeljük.
5.1.3.2. Minimum érték férfiak számára: 46 db szakasz.
5.1.3.3. Minimum érték nők számára: 29 db szakasz.
5.2. Átugrás zsámoly felett érkezés hasonfekvésbe
5.2.1. Leírás
5.2.1.1. Az alsó végtag erő-állóképességét, dinamikus láberejét méri. Egyszerű
gyakorlat, minimális eszközigényű, pontosan mérhető, természetes mozgás,
előképzettséget nem igényel.
5.2.2. Végrehajtás
5.2.2.1. A felvételiző a zsámolyok mellett áll, válla merőleges a zsámolyokra.
5.2.2.2. Jelre átugrik/átlép a zsámoly felett és hasonfekvésbe érkezik, majd
feláll, visszaugrik vagy visszalép a kiinduló helyzetbe, ahova újra hasonfekvés
érkezik.

5.2.2.3. A gyakorlatot 1 percig folyamatosan végzi.
5.2.3. Értékelés
5.2.3.1. A hasonfekvésekbe érkezések számát számoljuk.
5.2.3.2. Minimum érték férfiak számára: 14 érkezés.
5.2.3.3. Minimum érték nők számára: 12 érkezés.
5.3. Falra dobás medicinlabdával
5.3.1. Leírás
5.3.1.1. A kar és a törzs erő-állóképességét méri. Egyszerű gyakorlat,
minimális eszközigényű, pontosan mérhető, természetes mozgás,
előképzettséget nem igényel.
5.3.2. Végrehajtás
5.3.2.1. A felvételiző 1,5 méterre a faltól egy tornapad mögött áll a
kezében medicinlabdával.
5.3.2.2. A nők 3 kg-os, a férfiak 5 kg-os labdát 1 percig folyamatosan a falhoz
dobják, majd elkapják.
5.3.3. Értékelés
5.3.3.1. A dobások számát számoljuk.
5.3.3.2. Minimum érték férfiak számára: 33 db.
5.2.3.3. Minimum érték nők számára: 33 db.

2022/13.
A kompetenciavizsgálat keretében kötelezően vizsgálandó kompetenciák
1. Egységes közszolgálati alapkompetenciák
1.1. Egyéni alapkompetenciák
A

B

1

Név

Definíció

2

I. Szabálykövetés,
fegyelmezettség

Képes a számára előírt szabályokat és normákat
elsajátítani, elfogadni és helyesen alkalmazni.

- Ismeri és elsajátítja a tevékenységéhez kapcsolódó szabályzókat.
- A normákat helyesen, az adott helyzetnek megfelelően alkalmazza.
- Elfogadja az alá-fölé rendeltségi viszonyokat.

3

II. Önállóság

Képes ismereteire, tapasztalataira támaszkodva
folyamatos útmutatás és irányítás nélkül elvégezni
a számára meghatározott feladatokat.

- Számára meghatározott feladatok ellátása során nem igényel útmutatást.
- Külső ösztönzés nélkül is folyamatosan elvégzi feladatait.

4

III. Határozottság,
magabiztosság

Saját képességeinek, lehetőségeinek ismeretében
képes a szervezet céljainak érvényesítése érdekében
határozottan fellépni.

- Hisz abban, hogy képességeivel eleget tud tenni a feladatoknak.
- Fellépése határozott, magabiztos.

IV. Hatékony munkavégzés

Feladatát igényesen, körültekintően látja el.
Képes a rendelkezésre álló erőforrások optimális
felhasználására.

- Precízen, igényesen, körültekintően látja el munkáját.
- Önfejlesztési igény jellemzi.
- A megfogalmazott célok elérése érdekében végzi tevékenységét.
- Eredményességét az erőforrások optimalizálásával folyamatosan javítja.
- Hibáinak korrigálásáért lépéseket tesz.

Képes a felmerülő problémák beazonosítására és
megoldási lehetőségek megfogalmazására.
A lehetséges alternatívákból képes kiválasztani azt,
amelyik az optimális megoldást eredményezi.

- Képes a felmerülő problémákat azonosítani.
- Problémák felmerülése esetén a lehetséges alternatívákból képes kiválasztani
azt, amelyik az optimális megoldást eredményezheti.
- Problémák felmerülése esetén a lehetséges alternatívák közül kiválasztott
megoldást véghezviszi, vagy a megoldás érdekében lépéseket tesz.
- A feladat elvégzése során keletkező, hatáskörét meghaladó döntéseket
azonosítja, és azokat továbbítja.

5

6

V. Problémamegoldó
készség

C
Viselkedéses jegyek

- A feladat elvégzése során keletkező, hatáskörébe tartozó döntéseket
meghozza.
- A rendelkezésre álló információk alapján a legoptimálisabb döntést hozza.
- A helyzethez mérten időben hozza meg a döntést.

8

9

10

VII. Felelősségvállalás

VIII. Pszichés terhelhetőség

IX. Érzelmi intelligencia

A feladat végrehajtása során felismeri, szem
előtt tartja és vállalja döntéseinek, tetteinek
következményeit, és arról számot ad.

- Felismeri és felvállalja az adott helyzet által meghatározott és megkövetelt
felelősséget.
- Vállalja döntései következményét.
- Tetteiről számot mer és tud adni.

Nehéz, megterhelő helyzetekben is képes
teljesítőképességének megőrzésére, fenntartására.

- Stresszes helyzetben is hatékony teljesítményt nyújt.
- Felmerülő akadályok ellenére is hatékony teljesítményt nyújt.
- Nehéz, kilátástalannak tűnő helyzetben is megőrzi teljesítőképességét.
- Váratlan helyzetekben is hatékony teljesítményt nyújt.
- Alkalmazkodik a folyamatosan változó feladatokhoz és helyzetekhez.
- Számára egyhangú helyzetekben is megfelelő teljesítményt nyújt.

Felismeri és megérti saját és a másik személy érzelmi
állapotát, valamint az abból eredő viselkedések
közötti összefüggéseket, azokat a helyzetnek
megfelelően kezeli.

- Tisztában van saját érzelmi állapotával.
- Megérti a kapcsolatot saját érzelmei, gondolatai és viselkedése között.
- A hatékony érzelemkezelés eredményeként viselkedését, reakcióit a helyzetnek
megfelelően alakítja.
- A másik személy érzelmi állapotát felismeri, beazonosítja.
- Mások érzelmi állapotát törekszik a helyzetnek megfelelően befolyásolni.
- Uralkodik az indulatain.
- Ellenáll annak, hogy indulatokkal terhes helyzetbe sodródjon.
- Munkája során előítéletektől mentesen viselkedik.

1.2.Társas alapkompetenciák

1

A

B

Név

Definíció

2

X. Kommunikációs készség

Képes a helyzetnek megfelelően érthetően
kifejezni magát szóban és írásban, valamint mások
kommunikációját megfelelő módon értelmezni.

3

XI. Konfliktuskezelés

Képes ellentmondásos helyzetben olyan módszer
vagy stílus alkalmazására, amely hatására a konfliktus
csökkenthető.

C
Viselkedéses jegyek

- Érthetően, helyesen fejezi ki magát írásban.
- Érthetően fejezi ki magát szóban.
- Amikor kommunikációs zavart észlel, annak feloldására törekszik.
- Megosztja azokat az információkat, amelyek a hatékony feladat-végrehajtáshoz
szükségesek.
- Képes felismerni, ha konfliktushelyzetbe kerül.
- Törekszik, hogy konfliktushelyzetben olyan megoldást alkalmazzon,
ami a normák adta kereteken belül az érintettek számára megfelelő.
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Életkor

Az adott beosztáshoz a képesítési követelményben el őírt valamely speciális képzési forma ( szaktanfolyam, változó képzési idővel)

22
életévtől

Rendvédelmi technikum 1
éves képzés Rend ő r
tiszthelyettes (a képzési
id ő meghatározása a
technikum igazagtójának
hatásköre)

Gimnáziumi oktatás

Technikumi oktatás

Szakképző iskolai oktatás

Szakmai képzés

Közbiztonsági rend ő rjárő r
vagy Határrendész és
útlevélkezelő rend ő rjárő r
szakképesítés

21

20
Rendvédelmi
technikum 2 éves
képzés Rend ő r
tiszthelyettes

Rendvédelmi
technikum 2 éves
képzés Rend ő r
tiszthelyettes

Rendvédelmi technikum 2
éves képzés Rend ő r
tiszthelyettes

Rendvédelmi
technikum 1,5
éves képzés
Rend ő r
tiszthelyettes (a
Rendvédelmi
képzési id ő
technikum 1 éves, meghatározása a
Rend ő r
technikum
tiszthelyettes
igazagtójának
hatásköre)

Rendvédelmi
technikum 2 éves
képzés
Rend ő r
tiszthelyettes

Rendvédelmi
technikum 1 éves vagy
1,5 éves képzés
Rend ő r tiszthelyettes
(a képzési id ő
meghatározása a
technikum
igazagtójának
hatásköre)

Rendvédelmi
technikum 2 éves
képzés Rend ő r
tiszthelyettes

19
Szakképző iskolai
képzés
(2 év)
érettségire felkészítés

Szakképző iskolai
képzés
(2 év)
érettségire felkészítés
Bármely érettségi
végzettség (gimnázium 4
év, technikum 5 év)

18
Gimnáziumi képzés (4 év) érettségire felkészítés
pályaorientációval

17

16

15

14

Középiskola
(szakközépiskola,
szakgimnázium,
gimnázium)
középfokú
köznevelési
intézmény

Gimnáziumi képzés
(4 év) - érettségire
felészítés

Technikumi
Technikumi
képzés
képzés
(5 év)
(5 év)
Közszolgálati
Közszolgálati
technikus szakma technikus szakma

Technikumi
képzés
(5 év)
tetsző leges, nem
pályaorientációs
szakma

Szakképző iskolai
képzés (3 év)
Rendészeti ő r szakma
Belügyi
rendészeti
ismeretek
pályaorien-tációs
képzés

Általános iskola

Szakképző iskolai
képzés (3 év)
nem rendészeti
szakma

