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I. A felvételi szabályzat hatálya
A felvételi szabályzat hatálya kiterjed a Miskolci Rendvédelmi Technikumra, annak szervezeti
egységeire, az egyes szervezeti egységek hivatásos és munkavállalói állományára továbbá
mindazokra, akik egyéb jogviszony alapján vesznek részt az iskola felvételi feladatainak
ellátásában, valamint a 2021/2022. tanévre meghirdetett  2 tanéves, 1,5 tanéves és 1 tanéves
képzési idejű  rendőr tiszthelyettes szakma megszerzésére irányuló szakmai oktatásra
jelentkezőkre.

II. Általános rendelkezések
Az Országos Rendőr-főkapitányság megjelentette a pályázati felhívást a 2021. szeptember 1jén induló 2 tanéves képzési idejű 5 1032 1803 azonosító számú technikus szintű Rendőr
tiszthelyettes szakképzettség megszerzésére irányuló szakmai oktatásra.
A pályázati felhívások és a megjelentetett jelentkezési egységcsomag, valamint a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével került a Miskolci Rendvédelmi Technikum 2021. évre
vonatkozó felvételi szabályzata összeállításra.
A Miskolci Rendvédelmi Technikum államilag elismert, 2 tanéves képzési idejű 5 1032 1803
azonosító számú technikus szintű Rendőr tiszthelyettes szakképzettséget adó, érettségire
épülő, nappali rendszerű szakmai oktatást indít. A végzettség a Rendőrségnél tiszthelyettesi
beosztás betöltésére jogosít.
Azoknak a jelentkezőknek, akik Rendészet és közszolgálati ágazati képzésekben folytattak/nak
tanulmányokat, a tanulmányi követelményeket az előírt 2 tanéves képzési időnél rövidebb idő
alatti teljesítésére van lehetőségük, előzetesen megszerzett tudásuk beszámításának
kérelmezésével.
-

Másfél (a továbbiakban: 1,5) tanéves képzési idejű szakmai oktatásra jelentkezhet, aki
a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Fegyveres szervek és vagyonvédelmi
ismeretek tantárgyból Rendészet ismeretek szakmai érettségi vizsgát tett és érettségi
végzettséggel rendelkezik, vagy Közszolgálati ügykezelő (OKJ 52 345 04)
szakképesítéssel és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségivel
és érettségi végzettséggel rendelkezik, illetve azt legkésőbb 2021. július 1-ig megszerzi.

-

Egy (a továbbiakban: 1) tanéves képzési idejű szakmai oktatásra 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 2021. július 1-ig megszerzi.
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A felvételi szabályzat a rendvédelmi technikum belső dokumentuma, amely az alábbi
törvényi és egyéb jogi szabályozók figyelembevételével került kidolgozásra:








2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról (továbbiakban: Hszt.)
293/2010. (XII. 22.) Kormányrendelet a rendőrség belső bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a
kifogástalan életvitel ellenőrzés és megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak
megállapításáról
45/2020. (XII. 16.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes
rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasság vizsgálatáról

 az Országos Rendőr-főkapitányság 2021/2022. tanévre szóló felvételi tájékoztatója
A Miskolci Rendvédelmi Technikum felvételi szabályzatát az iskola igazgatója kiadmányozza,
jóváhagyás után az irat nyilvános.
A Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója az iskola felvételi szabályzatát az oktatói
testület egyetértését követően a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatójának
terjeszti fel.

III. A jelentkezés feltételei
1.

A Miskolci Rendvédelmi Technikumba az jelentkezhet, aki:







magyar állampolgár,
tanévkezdésig 18. életévét betölti, azonban 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 2021. július 1-jéig érettségi bizonyítványt
szerez (2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra, aki előzetesen megszerzett tudás
beszámítására nem jogosult),
rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Fegyveres szervek és vagyonvédelmi
ismeretek tantárgyat tanult, Rendészet ismeretek szakmai érettségi vizsgát tett és
érettségi végzettséggel rendelkezik vagy 2021. július 1-ig Közszolgálati ügykezelő
(OKJ 52 345 04) szakképesítést és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati
szakmai érettségit tesz, valamint érettségi végzettséget szerez (1,5 tanéves képzési idejű
szakmai oktatásra),
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rendészet és közszolgálat ágazati képzésben 2021. július 1-ig Rendészeti ügyintéző
(OKJ 52 861 11) szakképesítést és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati
szakmai érettségit tesz, valamint érettségi végzettséget szerez (1 tanéves képzési idejű
szakmai oktatásra),
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 a szolgálat
törvényes és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti-e),
vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához szükséges
vizsgálaton történő részvételt,
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 hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó - szerződésben foglalt követelmények, kötelességek teljesítését (a technikus szintű rendőr tiszthelyettes
szakmai oktatás során a képzésben 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.

IV. A jelentkezés folyamata
2.

A jelentkezés módja:
A Miskolci Rendvédelmi Technikumba iskolánk honlapjáról (https://www.mrvt.hu) vagy
az Országos Rendőr-Főkapitányság honlapjáról (www.police.hu) letölthető jelentkezési
egységcsomagban található jelentkezési lappal és az 5. pontban előírt dokumentumok
csatolásával lehet pályázni.

3.

A jelentkezés határideje: 2021. február 19.

4.

Egy pályázó csak egy rendvédelmi technikumba nyújthat be jelentkezési lapot. A pályázó
jelentkezési anyagát abba a rendvédelmi technikumba adja be, ahová felvételt szeretne
nyerni. A jelentkezési lapot és az előírt csatolandó dokumentumokat iskolánkba
személyesen, vagy postai küldeményként lehet eljuttatni. Az elektronikus jelentkezés
lehetősége nem biztosított.
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A Miskolci Rendvédelmi Technikumba küldendő levelek borítékján jól láthatóan:
„Felvételi jelentkezési anyag!” feliratot szerepeltetni szükséges.
A határidő után beérkezett jelentkezési kérelmeket iskolánk elutasíthatja!

A jelentkezéshez szükséges iratok
5.

A jelentkezés a felvételi egységcsomagban található és kitöltendő nyomtatványok,
valamint a jelentkezési lapon feltüntetett dokumentumok benyújtásával történik.
Érvényes jelentkezéséhez beküldendő iratok:
Jelentkezési lap (2/2021/2. sz. nyomtatvány).
2020. november 1. után igényelt hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a rendészeti
szakképzés megkezdéséhez a jogszabályokban (a Hszt. 41. § (1) bekezdés a) – f)
pontjaira történő hivatkozással) meghatározott büntetlen előélet igazolásához
szükséges.
5.3. 1. sz. nyilatkozat (2/2021/5. 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 szervnél, a
végzettségének megfelelő beosztásban legalább két évig szolgálatot lát el.
5.4. 2. sz. nyilatkozat (2/2021/6. 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 (2/2021/7 sz. nyomtatvány) a fizikai (erőnléti) alkalmassági
vizsgálaton 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 2021. július 1-jéig – érettségi bizonyítványának
fénymásolatát eljuttatni intézményünkbe. Amennyiben a megadott határidőre
bizonyítványának másolatát nem küldi be az iskolánkba, a jelentkezőt a felvételi
eljárásból kizárjuk. A felvételt nyert pályázónak a beiratkozáskor az eredeti érettségi
bizonyítványát be kell mutatnia.
5.7.2. A 1,5 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra jelentkezőknek csatolni kell az iskola
igazolását a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben folytatott tanulmányokról
(1,5/2021/2/a. sz. nyomtatvány) vagy a 2019/2020. tanévben vagy azt megelőzően
szerzett érettségi bizonyítvány másolatát és az előzetesen megszerzett tudás
beszámításához szükséges kérelmet (1,5/2021/2/b. sz. nyomtatvány).
5.1.
5.2.
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5.7.3. az 1 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra jelentkezőknek csatolni kell az iskola
igazolását a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben folytatott tanulmányokról
(1/2021/2/a. sz. nyomtatvány) vagy a 2019/2020. tanévben szerzett érettségi
bizonyítvány másolatát és az előzetesen megszerzett tudás beszámításához
szükséges kérelmet (1/2021/2/b. sz. nyomtatvány).
A jelentkező 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 dokumentumokkal nem rendelkezik, lehetősége van arra,
hogy bemutassa azokat a tanintézeti felvételi során, vagy legkésőbb 2021. július 1jéig eredetiben vagy hitelesített másolatban. A határidő után bemutatott, vagy
beérkezett dokumentumok alapján a jelentkező már nem kaphat többletpontot.
A jelentkező szerezze be és a megyei rendőr-főkapitányságnál lebonyolításra kerülő orvosi
vizsgálatra, vigye magával az alkalmassági és a háziorvosi kérdőívvel együtt az alábbi
iratokat. A vizsgálat időpontjáról az iskolai felvételi vizsgát követően tájékoztatjuk a
jelentkezőt, vagy majd értesítést kap a megyei rendőr-főkapitányságtól.
5.9. alkalmassági kérdőív (2/2021/8. sz. nyomtatvány), melyet a jelentkezőnek kell
kitölteni és aláírni. A nyomtatványt a rendőr-főkapitányság orvosánál történő
vizsgálatra vigye magával.
5.10. háziorvosi kérdőív (2/2021/9. sz. nyomtatvány) a háziorvossal töltendő ki. A
nyomtatványt a rendőr-főkapitányság orvosánál történő vizsgálatra vigye magával!
5.11. mindenkinek: egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye, labor-, hallás
vizsgálat-, szemészeti lelet, EKG lelet, fogászati lelet, valamint az egészségi
állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum
(szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések, labor és röntgen vizsgálati leletek stb.).
Férfiaknak egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye, nőknek egy
hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai
vizsgálat eredménye. A vizsgálati eredmények a rendőr-főkapitányságokon
várhatóan márciustól zajló orvosi vizsgálatok időpontjaihoz viszonyítva nem
lehetnek 1 évnél, illetve 1 hónapnál régebbiek.
6.

Az a jelentkező, aki az egyszeri írásbeli felszólítás ellenére a megadott határidőig nem küldi
be az előírt összes dokumentumot, vagy nem pótolja az iskolánk által elektronikusan vagy
postai úton írásban jelzett hiányosságot, elutasításra kerül a felvételi eljárás további
folytatásától.

7.

A felvételi eljárásban az a pályázó vehet részt, aki a jelentkezési feltételeknek megfelel.
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V. A felvételi eljárás megszervezése és rendje
A jelentkezőnek felvételi eljáráson kell részt vennie. A felvételi eljárás célja a rendvédelmi
szervek utánpótlási igényei szerinti számban a rendőri pályára alkalmas és a szakmai oktatásra
beiskolázható személyek kiválasztása.
8.

A felvételi eljárás elemei:
a) A rendvédelmi technikumban: végrehajtandó szakmai irányultságú általános
műveltségi írásbeli vizsga (teszt) (2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő
jelentkezés esetében, az előzetesen megszerzett tudás beszámítására nem jogosult
jelentkezők számára), a fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálat (valamennyi
jelentkező számára kötelező), valamint az előzetes felvételi ponthatár meghatározása
történik.
b) A pályázó lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szervnél: az
elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat, jelentkező
meghallgatása, az egészségi, pszichológiai és fizikai képzési minimumfeltételeknek
megfelelő, „alkalmas” jelentkezőknek az illeszkedésvizsgálat részét képező
kompetenciavizsgálat történik.
c) A felvehető jelentkezőnél a Nemzeti Védelmi Szolgálat lefolytatja a kifogástalan
életvitel ellenőrzést.
d) A rendvédelmi technikumban: a végleges felvételi ponthatár meghatározása, felvételi
döntés.

Iskolai felvételi vizsgák
A Miskolci Rendvédelmi Technikum iskolai felvételi vizsgáinak lebonyolítására 2021. április
- június között kerül sor.
Helyszínei a tanintézeten belül:
- szakmai műveltségi vizsgánál - informatikai szaktanterem,
- fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálatnál - tornacsarnok,
- regisztrációs tájékoztatónál és eredményismertetésnél - tanulói étkezde, átrium.
9.

A jelentkező felkészültségét és fizikai adottságait, az iskolai felvételi vizsgán szakmai
irányultságú műveltségi teszt (a 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra jelentkezőknek
kell kitölteni) kitöltésével és fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálatával kell
megállapítani.
a.

A jelentkező a felvételi eljárás valamennyi vizsgálatán, vizsgáján köteles
személyazonosságát, hitelt érdemlően igazolni, ez személyi igazolvánnyal,
gépjárművezetői engedéllyel vagy érvényes útlevéllel történhet.
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b.

A felvételi vizsganapon csak behívásra megjelent felvételiző bocsátható be az iskola
területére. A hozzátartozó(k) és/vagy egyéb kísérő(k) beengedését iskolánk ügyeleti
szolgálata megtagadja.

c.

Nem vehet részt a felvételi eljárás iskolai vizsgáin az a jelentkező, aki nem írja alá a
jelentkezési egységcsomagban szereplő 1. és 2. számú nyilatkozatot.

d.

A 1,5 tanéves és 1 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra jelentkező személy is részt
vehet a szakmai irányultságú műveltségi teszt kitöltésén.
Amennyiben a jelentkező személy a jelentkezési anyagához nem csatolta a rendészeti
ágazati szakmai képzésben való részvételről szóló igazolást, akkor a szakmai műveltségi
teszten részt kell vennie. Igazolás hiányában - nyilatkozat kitöltésével - lehetőséget
biztosítunk a 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő átjelentkezésre.
2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő átjelentkezést biztosítjuk, abban az
esetben is, ha a jelentkező személy Közszolgálati ügykezelő, vagy Rendészeti ügyintéző
szakképesítést nem szerez, de 2021. július 01-jéig sikeres érettségit tesz, valamint
érettségi végzettséget szerez. Szakképesítés hiányában az átjelentkezéshez nyilatkozat
kitöltése szükséges. Átjelentkezésnél a 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra
vonatkozó szabályozás az irányadó.

e.

Az egyes részvizsgák megkezdése előtt a pályázók tájékoztatást kapnak a vizsga
tartalmáról, a lebonyolítás rendjéről és az értékelés szempontjairól. A jelöltek a
tájékoztatás tényét írásban (aláírásukkal) igazolják, csakis ezt követően kezdhetik meg
a felvételi vizsgát.

f.

A jelentkező a vizsga előtt köteles jelezni - a felvételi összesítő lapon írásban is -, ha
egészségi probléma miatt nem tudja a feladatokat, gyakorlatokat végrehajtani. Ebben az
esetben egy másik vizsganapra behívásra kerül, ez azonban csak egy alkalommal
történhet meg.

g.

Megkezdett iskolai felvételi vizsga vagy részvizsga csak abban az esetben ismételhető
meg egy alkalommal, ha a jelentkező a vizsga során a gyakorlatok végrehajtására
egészségügyi ok (rosszullét, sérülés, stb.) miatt alkalmatlanná válik. Az egészségügyi
okot megelőző és elért vizsgaeredmények már nem ismételhetők meg.

h.

Az a jelentkező, aki a felvételi eljárás során a fizikai-, egészségi- pszichológiai
alkalmassági
vizsgálaton,
valamint
jelentkezői
meghallgatáson,
kompetenciavizsgálaton a megjelölt időpontban (továbbá 2 tanéves képzési idejű
szakmai oktatásra jelentkezés esetén a szakmai műveltségi vizsgán) nem jelenik meg,
vagy megjelenését követően önkényesen eltávozik, a felvételi eljárás folytatásából
kizárja magát és elutasításra kerül.
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Szakmai irányultságú műveltségi vizsga
9.1. 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezőkre vonatkozik:
Célja a pályázó választott hivatásához kapcsolódó - alapvetően a középiskolai
tananyagban, illetve a megadott irodalomban szereplő - állampolgári, társadalmi,
történelmi és igazgatási ismeretekben való tájékozottságának mérése.
a.

A feladatlap megoldása során segédeszköz (pld: lexikon, kézikönyv stb.) nem
használható.

b.

A műveltségi teszt az aktualizált adatbankból számítógép által véletlenszerűen
kiválasztott 50 db felelet-kiválasztós kérdésből áll. A teszt megoldása pontértékeléses
(maximum 100 pont) és kizáró jellegű. Az a jelentkező, aki eléri a feladatlap hibátlan
megoldásáért kapható pontszámnak legalább a felét, "megfelelt" minősítést kap.

c.

Az a jelentkező, aki nem érte el a tesztfeladat hibátlan megoldásáért kapható pontszám
felét, "nem felelt meg" minősítést kap.
„Nem felelt meg” minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás további
szakaszaiból.

d.

Vizsgázóink a vizsga napján írásos tájékoztatást kapnak elért eredményeikről és
pontszámukról. A jelentkező írásos kérelmére kijavított tesztjébe az értékelést
követően a vizsga napján, vagy az azt követő munkanapon, a Tanulmányi Osztályon
betekinthet 14 00 - 15 00 óra között.

e.

A kijavított teszttel együtt a jelentkező lehetőséget kap az általa megválaszolt kérdések
megoldási kulcsába való betekintésre. Javítási hiba esetén azonnal kérhető kiigazítás.

f.

A kapott pontszám, a végleges eredmény ellen fellebbezési lehetőség nincs. Ez alól
kivétel az, ha összeadásból, számszaki hiba következett be, melynek azonnali
korrigálása helyben történhet.

Ajánlott irodalom:
 Kukorelli István - Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Állampolgári ismeretek
középiskolások számára
 Gimnáziumban, szakgimnáziumban és technikumban valamennyi évfolyamon
használt, érettségire felkészítő történelem tankönyvek.
Mindegyik tankönyv esetében annak utolsó – általában tárgyévi, utánnyomott –
kiadása értendő!
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Fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálat
9.2. Célja a jelentkező erőnlétének, terhelhetőségének, fejleszthetőségének felmérése,
illetve megállapítása. Valamennyi jelentkező számára kötelező a fizikai képzési
minimumfeltétel vizsgálat, a 2, 1,5, és az 1 tanéves képzési idejű szakmai
oktatásra jelentkezőkre is ugyanaz az eljárási rend vonatkozik.
a.

Fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálaton csak az a jelentkező vehet részt, aki
rendelkezik a háziorvosa által a fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvételhez
kiállított igazolással, amely tartalmazza a kérdésekre adott „igen”, és „nincs”
válaszokat az orvos aláírásával és pecsétjével ellátva. Orvosi igazolás hiányában a
jelentkező a vizsganapon nyilatkozik egészségi állapotáról.

b.

A jelentkező a vizsga előtt köteles jelenteni, ha egészségi akadály miatt nem tudja a
feladatokat, gyakorlatokat megkezdeni. Ebben az esetben is a jelentkező egy másik
vizsganapra kerül behívásra, ez azonban csak egy alkalommal történhet meg.

c.

A megkezdett vizsga vagy vizsgálat csak abban az esetben ismételhető meg egy
alkalommal, ha a jelentkező a vizsgálat során a gyakorlatok végrehajtására sérülés
miatt alkalmatlanná válik.

d.

A fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálat három gyakorlat egymást követő
elvégzését foglalja magában, amelyek mindegyikéből teljesítenie kell a felvételizőnek
a neméhez meghatározott minimum szintet. A minimum szint el nem érése kizáró
jellegű.
Követelményeit, a gyakorlatok szabályos végrehajtásának részletes leírását és a
pontértékelést a felvételi szabályzat melléklete tartalmazza, a 2/2021/12. számú
nyomtatvány.

e.

A fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálat feladatainak elkezdése előtt a bemelegítést
és az eszközök kipróbálását biztosítja iskolánk.

f.

A gyakorlatok végrehajtásának sorrendje: falra dobás medicinlabdával, átugrás
zsámoly felett érkezés hasonfekvésbe, 20 méteres ingafutás.




g.

Falra dobás medicinlabdával: minimum érték férfiak számára 33 db, nők számára:
33 db.
Átugrás zsámoly felett érkezés hasonfekvésbe: minimum érték férfiak számára 14
érkezés, nők számára 12 érkezés.
20 méteres ingafutás: minimum érték férfiak számára 46 db szakasz, nők számára
29 db szakasz.

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” minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás további
szakaszaiból.
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h.

A jelentkező bármely korábban elért fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálata, annak
eredménye - a felvételi kedvezmény kivételével - jelen felvételi eljárásban nem vehető
figyelembe, nem számítható be.

i.

Ha a pályázó az egyes gyakorlatok végrehajtása során elért eredményre figyelemmel
kéri, a kérdéses gyakorlatot az adott fizikai alkalmassági vizsgálat során
megismételheti.

j.

A vizsgálat befejezését követően - az eredmény hirdetésekor - a pályázókat elért
eredményeikről és szerzett pontszámukról a vizsgálatról felvett dokumentumok
alapján tájékoztatni és minősíteni kell.

k.

A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. Ez alól kivétel az, ha összeadásból
számszaki hiba következett be, melynek azonnali korrigálása helyben történhet.

Egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat
10. Alkalmassági vizsgálat:
a) Egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatra az a pályázó utalható be, aki a
felvételi eljárás rendvédelmi technikumban végrehajtott részében a műveltségi vizsga
során „megfelelt” (a 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra jelentkezőknél) és a
fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálaton fizikailag „alkalmas” minősítést kapott és
elérte az igazgató által meghatározott előzetes ponthatárt.
b) A vizsgálatokat a pályázó lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szerv
orvosa és pszichológusa, a majdani hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez
szükséges egészségi és pszichikai követelményeknek való megfelelés megállapítása
céljából végzi el.
c) A vizsgálat során „alkalmatlannak” talált jelentkezőt a vizsgálatot végző orvos
illetőleg pszichológus köteles a vizsgálat helyszínén tájékoztatni az alkalmatlanná
nyilvánítás pontos okáról.
d) Az egészségi- és pszichológiai szűrés elsőfokú vizsgálatnak és minősítésnek
tekintendő, amely ellen a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatóján keresztül az
Országos Rendőr-főkapitányság felé benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni.
e) A vizsgálatok „alkalmas” minősítését követően a pályázóról utólag beérkezett
információ
(pld:
érettségi
bizonyítványban
feltüntetett
mentességek)
figyelembevételével a rendvédelmi technikum kezdeményezheti a jelentkező ismételt
vizsgálatát a felvételi döntést megelőzően. Az ismételt, soron kívüli vizsgálat esetleges
„alkalmatlan” minősítése ellen jogorvoslati lehetőség van.
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A jelentkező ellenőrzése
11. Személyes meghallgatás, életvitel ellenőrzés:
a) Bizottsági beszélgetés: A lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerinti rendőri
szervnél végrehajtandó felvételi eljárási szakasz végső fázisában a pályázót
meghallgatás céljából behívják az illetékes rendőri szervhez, ahol az állományilletékes
vezető által kijelölt bizottság (2-3 fő) a meghallgatás zárásaként ismerteti a pályázóval
a bizottsági döntés eredményét.
A bizottsági beszélgetés „alkalmatlan” minősítése is kizárja a felvételizőt a felvételi
eljárás további folytatásából.
A felvételiző a bizottság döntése ellen jogorvoslati kérelemmel élhet az eljárással
kapcsolatos szabályok esetleges megsértése, vagy jogszabálysértés esetén, mely
kérelmet a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatójának kell benyújtania, aki
tovább terjeszti a Belügyminisztérium felé.
Az alkalmassági vizsgálatot végző rendőri szervnek a vizsgálatok lezárását követően
a jelentkezési anyagot és az alkalmassági ellenőrzés során keletkezett, a jelentkezőre
vonatkozó és minősítését megalapozó valamennyi iratot a döntés után 10 napon belül,
de legkésőbb 2021. május 31-ig meg kell küldeni a Miskolci Rendvédelmi
Technikumnak.
b) Kifogástalan életvitel ellenőrzés: A felvételi pontszámuk alapján felvehető
jelentkezőknél a Nemzeti Védelmi Szolgálat lefolytatja a kifogástalan életvitel
ellenőrzését. 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.
A kifogástalan életvitel ellenőrzéshez a jelentkező által kitöltött és aláírt adatlap,
önéletrajz, valamint a közös lakcímen élő valamennyi nagykorú személy nyilatkozata
szükséges. A Hszt. által meghatározott nyomtatványok iskolánk honlapjáról
letölthetők. A felvételi eljárás alkalmassági vizsgálatára beutalt jelentkező, az életvitel
vizsgálathoz szükséges nyomtatványokat meg kell, hogy küldje a jelentkezési
anyagához.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat által elvégzett vizsgálat során: életvitele nem
kifogástalan annak, aki büntetett előéletű, a betöltendő munkakörnek megfelelő
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, büntetlen előéletű, de a büntetett előélethez
fűződő joghátrányok alól mentesüléstől, a kényszergyógykezelés megszüntetésétől,
vagy a próbára bocsátás leteltétől nem telt el a Hszt.-ben meghatározott idő.
Nem kifogástalan az életvitele annak sem, akinek a szolgálaton kívüli magatartása,
családi és lakókörnyezeti kapcsolatai, anyagi, jövedelmi viszonyai, valamint
bűncselekményt elkövető vagy azzal gyanúsítható személyekkel fennálló kapcsolata
alapján nem felel meg a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátása
követelményének.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat kifogástalan életvitel vizsgálatának minősítését
tartalmazó határozat ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
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Illeszkedésvizsgálat
12. Az egészségi, pszichológiai és fizikai képzési minimumfeltételeknek való megfelelés
esetén kerül sor az illeszkedésvizsgálatra. Ez egy kompetenciavizsgálatból, valamint a
fizikai alkalmasság vizsgálat során feladatonként elért ismétlésszámok pontszámra
váltásából áll. A kompetenciavizsgálatra jelentkező lakóhelye illetőleg tartózkodási helye
szerinti rendőri szervnél kerül sor.

Pontértékelés
13. Szerzett pontszám:
a.

2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
A felvételi eljárásban elért, szerzett pontszámot a fizikai képzési minimumfeltétel
vizsgálton elért pontszám (nők esetében minimum 80, férfiak esetében minimum 100
pont), a szakmai irányultságú műveltségi teszt megoldása (max. 100 pont) során
kapott, illetve a többletpontok, és a felvételi kedvezményre kapott pontszám
összeadásával kell megállapítani.

b.

1,5 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
A felvételi eljárásban elért, szerzett pontszámot a fizikai képzési minimumfeltétel
vizsgálton 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, illetve 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

c.

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

1 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
A felvételi eljárásban elért, szerzett pontszámot a fizikai képzési minimumfeltétel
vizsgálton 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

Többletpontok
14. Többletpontra való jogosultság
a. 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
Az a pályázó, aki a műveltségi vizsga során „megfelelt” és a fizikai képzési
minimumfeltétel vizsgálaton fizikailag „alkalmas” minősítést szerzett, úgynevezett
(15. a.-h. pontban felsorolt) többletpontot kaphat, amennyiben az erre irányuló
jogosultságát határidőn belül igazolni tudja.
b.

1,5 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
Az a pályázó, aki Rendészet ismeretek, vagy a Rendészeti és közszolgálati ismeretek
ágazati szakmai érettségi vizsgát (közép- vagy emeltszintű) tett/tesz, és a fizikai
képzési minimumfeltétel vizsgálaton fizikailag „alkalmas” minősítést szerzett,
úgynevezett (15. a.-h. pontban felsorolt) többletpontot kaphat, amennyiben az erre
irányuló jogosultságát határidőn belül igazolni tudja.

c.

1 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
Az a pályázó, aki Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségi
vizsgát (közép- vagy emeltszintű) tett/tesz és a fizikai képzési minimumfeltétel
vizsgálaton fizikailag „alkalmas” minősítést szerzett, úgynevezett (15. a.-h. pontban
felsorolt) többletpontot kaphat, amennyiben az erre irányuló jogosultságát határidőn
belül igazolni tudja.

15. Többletpontot a következőkért kaphat a jelentkező:
A többletpontok érvényesítésére csak az eredeti irat vagy hitelesített másolat legkésőbb
2021. július 01-jéig történő bemutatásával van lehetőség.
a) 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
Amennyiben a 2020/2021-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
1,5 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
Amennyiben a 2020/2021-es tanévben a Közszolgálati ügykezelő szakképesítés
tekintetében
szakmai
tanulmányi
verseny
megszervezésre
kerül,
a
versenyszabályzatban meghatározott többletpontok számíthatók be.
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1 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
Amennyiben a 2020/2021-as tanévben a 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 pontot
3 pontot
5 pontot

B (írásbeli)
1 pontot
2 pontot
3 pontot

C (komplex)
3 pontot
5 pontot
8 pontot

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 (a felsoroltak
közül, több végzettség esetén is csak egyszer 5 pont jár):
5 pont
e) Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett biztonsági őr, fegyveres biztonsági őr,
személy-és vagyonőr, magánnyomozó, biztonságszervező I., biztonságszervező II.,
végzettségért (a felsoroltak közül, több végzettség 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

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:
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5 pont

16. Felvételi kedvezmény:
Aki az Országos Középiskolai Rendészeti Csapatverseny résztvevője volt a
tanulmányok megkezdése évében, a versenyen végrehajtott fizikai (erőnléti) versenyrészen
elért egyéni teljesítménye alapján, amennyiben a versenyen az ún. „Három gyakorlat” kerül
végrehajtásra – kérésére – mentesülhet a fizikai (erőnléti) vizsga alól. E vizsgarészre
megkaphatja a versenyrészen elért pontszámát.
17. A felvételi összesített pontszámot a szerzett pontszám és a többletpontok számtani
összege adja.

VI. A felvételi eljárás menete, a jelentkezők behívása, értesítése
18. A felvételi eljárás menete, a jelentkezők behívása, értesítése:
a) A jelentkezési lap és csatolandó dokumentumainak beérkezését és iktatását követően
az iratok ellenőrzésre és számítógépes nyilvántartásban rögzítésre kerülnek. Az
ellenőrzés során a jelentkezési anyagban tapasztalható hiányosságok pótlására a
jelentkező egyszer e-mailben, és egyszer írásbeli felszólítást kap. A pályázó
hiányosságainak határidőre történő pótlását követően folytathatja a felvételi eljárást,
ellenkező esetben a 6. pontban foglaltak alapján elutasításra kerül.
b) A jelentkezőket az iskolai vizsgák időpontjáról iskolánk postai úton levélben, vagy
elektronikus levél formájában értesíti ki. 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. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a
pályázó az első behívásban szereplő időpontban - igazolt, rajta kívül álló ok miatt nem tud megjelenni, továbbá a másodfokú vizsgálatra történő beutalás.
c) A Miskolci Rendvédelmi Technikumban végrehajtott iskolai felvételi vizsga egy
napos időtartamú, 2021. április-június hónapok között, külön ütemterv szerint kerül
lebonyolításra.
d) Az iskolai felvételi vizsgák időpontjára az előzetes ponthatárok megállapítása a
technikum igazgatójának feladata. Az előzetes ponthatár a tanévre felvehető létszámok
figyelembevételével kerül megállapításra.
e) 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
A behívott jelentkezők a regisztrációt és tájékoztatást követően csoportbontásban a
műveltségi- valamint a fizikai alkalmassági vizsgálat helyszínein megkezdik a vizsgát.
A vizsgarész befejezését követően a csoportok helyszínt cserélnek és folytatják
vizsgájukat a még nem teljesített vizsgarészen.
1,5 tanéves és 1 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
A behívott jelentkezők a regisztrációt és tájékoztatást követően a fizikai alkalmassági
vizsgálat helyszínein megkezdik a vizsgát. A 1,5 tanéves és 1 tanéves képzési idejű
szakmai oktatásra jelentkező személy is részt vehet a szakmai irányultságú műveltségi
teszt kitöltésén.
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f)

A műveltségi vizsga az informatikai szaktanteremben, a fizikai alkalmassági vizsgálat
ágai a tornacsarnokban kerül végrehajtásra.
A műveltségi vizsgarészt informatikus tanár felügyeli, míg a fizikai alkalmassági
vizsga szabályos végrehajtását testnevelési- vagy sportszakmai szakképzettséggel
rendelkező munkatárs méri és felügyeli. A fizikai alkalmassági vizsga részterületein a
jelentkező időn belüli teljesítményét a szakcsoportvezetők által kijelölt kollegák
számolják.

g) A fizikai vizsga során készített összesített kimutatást a vizsganapra kijelölt munkatárs
vezeti és a fizikai alkalmassági vizsgálat befejezését követően azt leadja a Tanulmányi
Osztály főelőadójának, illetve segíti az adatok számítógépre történő bedolgozását.
h) Az összesített kimutatás adatai alapján a jelentkező a vizsgákon elért
vizsgaeredményeit - pontszámát és minősítését - írásban a vizsgát követő
eredményhirdetésen kézhez kapja, valamint a feltételek megléte esetén jóváírásra
kerülnek - az arra jogosító eredeti dokumentumok bemutatását követően többletpontjai is.
i)

Ha a pályázó összesített pontszáma alapján elérte az előzetes ponthatárt, beutalásra
kerül a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes rendőri szerv egészségi- és
pszichológiai vizsgálatára. A beutalt pályázó jelentkezési anyagát a lakóhelye
(tartózkodási helye) szerint illetékes rendőri szerv részére a Tanulmányi Osztály az
iskolai felvételi vizsgát követően továbbítja.

j)

A pályázót az egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatra, a jelentkező
meghallgatásra, valamint az illeszkedésvizsgálat részét képező kompetenciavizsgálat
ra a lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szervhez az illetékes megyei
rendőr-főkapitányság humánigazgatási szolgálata hívja be.
Amennyiben a megyei rendőr-főkapitányság humánigazgatási szolgálata és iskolánk
tud előre egyeztetni alkalmassági vizsgálati időpontot, abban az esetben a jelentkező a
felvételi vizsganap végén, az eredményhirdetésen kapja kézhez az időpontot
tartalmazó tájékoztatót, melynek átvételét aláírásával igazol.

k) Az alkalmassági vizsgálatok és ellenőrzés végén, a felvételi anyag visszaérkezését és
ellenőrzését követően megállapításra kerül, hogy a jelentkező a pszichikai- és
egészségi vizsgálatok során, valamint a bizottsági beszélgetésről „alkalmas”
minősítéssel rendelkezik-e. A minősítések, vagy az azt megalapozó iratok hiánya
esetén azokat az érintett rendőr-főkapitányságoktól hiánypótlásban be kell kérni.
l)

Ha az alkalmasságot vizsgáló rendészeti szerv jelzése alapján a jelentkező nem felel
meg az alkalmassági követelményeknek, vagy a bizottsági beszélgetésen kerül
elutasításra, erről iskolánk írásban értesíti.
Ha a felvételiző a rendészeti szerv döntése(i) ellen kifogást emel, akkor másodfokú
eljárás végrehajtása érdekében egészségi és pszichológiai terület tekintetében az
Országos Rendőr-főkapitányság részére továbbítjuk a jelentkező teljes anyagát.
Ha a felvételiző a bizottsági meghallgatás döntése ellen emelt kifogást, akkor a
jelentkező teljes anyagát a Belügyminiszter részére továbbítjuk.
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VII. Felvételi döntés
19. Felvételi döntés:
a) A felvételi összesítő adatlapon feltüntetett és nyilvántartott, valamint a felvételi eljárás
során keletkezett egyéb okmányok, információk és minősítések alapján a felvételi
döntés a Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatójának hatáskörébe tartozik.
b) A végleges felvételi ponthatár az iskolánkra meghatározott keretszám és a 19.c.
pontban foglalt feltételeknek megfelelő pályázói létszám figyelembevételével kerül
megállapításra.
c) Az a pályázó nyerhet felvételt, aki az általa megjelölt képzési idejű, jelentkezési
feltételnek megfelelő érettségi bizonyítvánnyal, szakképesítéssel rendelkezik, továbbá
összesített felvételi pontszáma eléri, vagy meghaladja a végleges felvételi ponthatárt,
egészségi- és pszichikai alkalmassági vizsgálatokon, valamint a jelentkezői
meghallgatáson „alkalmas” minősítést kapott, az életvitel ellenőrzésen megfelelt és
később sem merült fel kizáró körülmény.
d) Pontazonosság esetén a felvételi keretszám figyelembe vételével az 1 tanéves és a 1,5
tanéves képzési idejű szakmai oktatásra jelentkezők előnyben részesítésén túl a
pályázók érettségi érdemjegyeinek magasabb átlageredménye dönt.
e) A felvételt nyert értesítés visszavonására kerülhet sor, amennyiben az érintett
minősítésében (egészségi, pszichológiai, kifogástalan életvitel) negatív változás
következik be.
f)

A Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója 2021. július 12. - 2021. augusztus 31.
között írásban értesíti a felvételi döntésről a jelentkezőt.

g) A felvételt nyert értesítés tartalmazza a tanulói szerződéskötésre történő behívás
időpontját, amely a tanév rendjének és a Miskolci Rendvédelmi Technikum
igazgatójának döntése alapján kerül kijelölésre.
h) A Miskolci Rendvédelmi Technikum tanulói állományából leszerelt és újra
jelentkezett volt tanuló felvételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az egyéb
feltételek fennállásán túl, az iskolánk által meghatározott visszafizetési
kötelezettségének hiánytalanul eleget tett.
i)

A felvételtől, valamint a szerződéskötéstől visszalépettek és a szerződéskötésen
indokolatlanul meg nem jelentek helye a felvételi keretszámnak megfelelően
feltöltésre kerül.

j)

A Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója a felvételi összesítő adatlap és
alkalmassági vizsgálatok eredményének birtokában a felvételről, vagy annak
elutasításáról felvételi jegyzőkönyvben dönt. A felvételi jegyzőkönyv a felvételi
eljárás főbb mutatóit is tartalmazza. A felvételi jegyzőkönyv nem selejtezhető!

k) Az a jelentkező, aki alkalmassága és az elért pontjai alapján felvételt nyert, de
önhibáján kívüli igazolt ok miatt nem iratkozott be, kérelmére és igazgatói engedéllyel

18

a következő tanévre felvételt nyerhet, ha a megismételt egészségügyi, valamint
pszichikai és életvitel vizsgálat alapján továbbra is alkalmas.
l)

A felvételt nyert és beiratkozott tanulók teljes jelentkezési anyagát a Tanulmányi
Osztály nyilvántartója által összeállított tanulói személyzeti anyagként kell kezelni. A
tanuló kinevezése esetén, a hivatásos állományba kinevező szerv részére kerül
továbbításra a tanulói személyzeti anyaga.

m) A felvételt nem nyert jelentkezők pályázati anyaga 1 év letelte után selejtezésre kerül.
n) A felvételi ponthatár különbözhet az egyes rendvédelmi technikumok esetében.
Átirányításra abban az esetben is sor kerülhet, 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.

VIII. Jogorvoslatok a felvételi eljárás során
20. Jogorvoslat a felvételi eljárás alatt:
a)

Jogorvoslati kérelemmel kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos szabályok
esetleges megsértése, vagy jogszabálysértés esetén lehet élni belügyminiszternek
címezve, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A kérelmet a rendvédelmi
technikum igazgatójához kell benyújtani.

b) 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
Ha a jelentkező a szakmai irányultságú műveltségi teszt értékelése során „nem felelt
meg”, illetőleg a fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálat 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.
1,5 tanéves és 1 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezésnél:
Ha a jelentkező a fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálat értékelése során fizikailag
„alkalmatlan" minősítést kapott, csak eljárási szabálytalanság miatt élhet panasszal.
A fizikailag „alkalmatlan” minősítés kizárja a pályázót a felvételi eljárás további
részéből.
c)

Az elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat „alkalmatlan”
minősítése ellen fellebbezésnek van helye, melyet a vizsgálat eredményének
ismertetése után azonnal, vagy legkésőbb 8 napon belül lehet benyújtani a rendvédelmi
technikum igazgatójához.
Az elsőfokú minősítés ellen benyújtott fellebbezés alapján másodfokú egészségi és
pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kerül sor, melyben az Országos Rendőrfőkapitányság illetékes főosztálya jár el. A pályázók behívásáról, illetőleg a
vizsgálatok eredményeiről történő értesítésről a rendvédelmi technikum igazgatója
gondoskodik.
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A másodfokú egészségi és/vagy pszichológiai „alkalmatlan” minősítés kizárja a
jelentkezőt a felvételi eljárás további folytatásából. A másodfokon „alkalmatlan”
minősítés ellen további jogorvoslatnak helye nincs, 1 év elteltével van lehetőség újabb
alkalmassági vizsgálat lefolytatására.
A jogorvoslati kérelem a jelentkező elutasítását megalapozó iratokkal együtt, annak a
szervtől történő megérkezését követően 5 napon belül az ORFK részére megküldésre
kerül.
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 igazgatójához kell
benyújtani.
A benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása után a döntés másodfokúnak minősül. A
belügyminiszter által is jóváhagyott „alkalmatlan” minősítés kizárja a jelentkezőt a
felvételi eljárás további folytatásából.

21. Jogorvoslat 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 az
belügyminiszternek címezve, a Miskolci Rendvédelmi Technikumban kell benyújtani.
A beérkezett kérelmet a keletkezett iratokkal együtt az iskola 5 napon belül felterjeszti
a belügyminiszternek. A másodfokú döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs.

b) A Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt
a kérelmet amely:
 elkésett,
 nem eljárási szabálysértésre utal,
 az egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon, másodfokon hozott
döntést kifogásolja,
 a fizikai képzési minimumfeltétel vizsgálat és a szakmai műveltségi teszt
pontszámát kifogásolja,
 a felvételi ponthatár el nem érése miatt keletkezett.
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IX. Monitoring
22. A felvételi eljárás ideje alatt a Rendészeti Oktatási és Kiképző Központ részére statisztikai
adatszolgáltatás történik a főbb felvételi mutatók megadásával.

X. Záró rendelkezések
23. A Miskolci Rendvédelmi Technikum igazgatója a felvételi eljárás befejezését követően:
 a felvett jelentkezők névsorát valamint,
 „Összefoglaló jelentést” terjeszt fel 2021. szeptember 15-ig a Rendészeti Oktatási és
Kiképző Központ részére az adott jelentkezési-, felvételi időszak adatairól,
eredményeiről, tapasztalatairól és a korszerűsítési javaslatokról.

Záradék:
Készült: 1 eredeti példányban elhelyezve MRVT Irattárban
Kapja:
Nova Szeüszön keresztül ROKK Igazgató
Készítette: Bánszkiné Görcsös Andrea főelőadó
Látta:
Lövei László r. ezredes, oktatási igazgatóhelyettes
Nyilvánosan közzé téve: https://www.mrvt.hu
Mellékletek: az ORFK által kiadott egységcsomag a rendvédelmi technikum 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő jelentkezéshez
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1. számú melléklet

Az ORFK által kiadott jelentkezési egységcsomag

Egységcsomag a rendvédelmi technikum 2 tanéves képzési idejű szakmai oktatásra történő
jelentkezéshez

Tartalma:
2/2021/1.
2/2021/1/a.
2/2021/2.
1,5/2021/2/a.
1/2021/2/a.
1,5/2021/2/b.
1/2021/2/b.
2/2021/3.
2/2021/4.
2/2021/5.
2/2021/6.
2/2021/7.
2/2021/8.
2/2021/9.
2/2021/10.
2/2021/11.
2/2021/12.
2/2021/13.

Tájékoztató 1.
Tájékoztató 2.
Jelentkezési lap
Igazolás a Rendészeti ágazati szakmai képzésben való részvételről
Igazolás a Rendészeti ágazati szakmai képzésben való részvételről
Kérelem előzetesen megszerzett tudás beszámítására
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