… … … … … … . RENDVÉDELMI TECHNIKUM
Szám:

sz. példány

KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.),
valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Szkr.) alapján,
egyrészről:
a ……….…………………………….…………..……………..……. Rendvédelmi Technikum
székhelye: ……………………….……...……………………………………………………….
OM azonosító: .……………………….……...………………………………………………….
képviseli:……….………………………………………...………………………….. (igazgató)
(a továbbiakban: Technikum)
másrészről:
név (születési név):

…………………………………………………………………………...

születési hely:

…………………………………………………………………………...

születési idő:

…………………………………………………………………………...

anyja neve (születési):…………………………………………………………………………..
lakhelye (állandó):

…………………………………………………………………………...

tartózkodási helye:

…………………………………………………………………………...

oktatási azonosító:

…………………………………………………………………………...

adóazonosító jele:

…………………………………………………………………………...

TAJ száma:

…………………………………………………………………………...

bankszámla száma: …………………………………………………………………………...
(a továbbiakban: tanuló)
között (a továbbiakban együtt: Felek) a tanulói jogviszony és a próbaidős hivatásos szolgálati
jogviszony időszakára vonatkozóan az alábbi feltételekkel:

2
I. A tanulói jogviszony idejére
1. Felek rögzítik, hogy a tanuló a … …………………….: Technikum nappali rendszerű
szakmai oktatás tanulmányi rendjét alapul véve másfél éves (3 féléves) technikumi,
rendvédelmi pályára felkészítő Rendőr tiszthelyettes megnevezésű, 5-1032-18-03 szakmai
azonosító számú szakmai oktatásban vesz részt.
A képzési idő kezdete:
A képzés befejezésének várható ideje:

2020. szeptember 1.
2022. január 31.

2. A Technikum vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel a tanuló
részére:
a) Próbaidős hivatásos állományba vételének napjáig – a tanulói jogviszony szünetelése
időtartama kivételével – rendvédelmi ösztöndíjat folyósít, mely rendvédelmi
alapösztöndíjból, tanulmányi átlageredménytől függő tanulmányi pótlékból, valamint
rendvédelmi alapösztöndíj-kiegészítésből áll. Az ösztöndíj összegét az egyes
ösztöndíjelemekre megállapított szorzószámok és a rendvédelmi illetményalap
szorzataként kell kiszámolni. A rendvédelmi ösztöndíjat a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) munkabér kifizetésére vonatkozó
szabályai szerint kell kifizetni. Tört időszak esetén az alapösztöndíj, az alapösztöndíjkiegészítés, a tanulmányi pótlék összegét időarányosan, az adott hónap naptári
napjainak figyelembevételével kell meghatározni;
aa)

A rendvédelmi alapösztöndíj havonkénti összege a rendvédelmi illetményalap
kétszáz százaléka.

ab)

A tanulmányi pótlék havonkénti összege a rendvédelmi illetményalap
-

ac)

ötven százaléka, ha a megelőző félév végi minősítésében kapott osztályzatok
átlaga 3,51-4,00 között van,
hatvan százaléka, ha a megelőző félév végi minősítésében kapott
osztályzatok átlaga 4,01-4,50 között van
hetven százaléka, ha a megelőző félév végi minősítésében kapott
osztályzatok átlaga 4,50 fölött van.

A rendvédelmi alapösztöndíj-kiegészítés a tanuló által - külön megbízás alapján
- a rendvédelmi szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott feladat ellátásáért a feladatellátás időtartamára jár. Osztályonként
legfeljebb egy osztálytitkár és legfeljebb három egyéb feladat ellátására
vonatkozó megbízatás adható. A rendvédelmi alapösztöndíj-kiegészítés mértéke
a rendvédelmi illetményalap
-

harminc százaléka osztálytitkári feladatok ellátásáért,
tíz százaléka az egyéb feladatok ellátásáért.

b) a tantervben meghatározott gyakorlati képzés során, illetőleg a Technikumon kívüli
feladatok ellátásához az összefüggő feladat-végrehajtási időtartamonként egyszeri odaés visszautazás költségét – a leadott menetjegy ellenében – megtéríti;
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c) az Európai Unió és a Magyarországgal szomszédos nem európai uniós állam hivatalos
nyelvének valamelyikéből, valamint kínai, arab és orosz nyelvből megszerzett és a külön
jogszabályban meghatározottak szerint igazolt állami nyelvvizsga díjához pénzbeli
hozzájárulást, támogatást nyújt a Technikum nevére kiállított számla ellenében. A
támogatás nem illeti meg a tanulót, ha jogszabály alapján a nyelvvizsga díjának
megfizetéséhez egyébként támogatás igénybevételére jogosult. A hozzájárulás mértéke
azonban tanulónként és nyelvvizsgánként nem haladhatja meg a minimálbér 20%-át;
d) diákigazolványt biztosít a külön jogszabályban meghatározottak szerint;
e) jelen szerződés 2. pont a)–c) alpontjaiban, továbbá 3. pont ad)–ae),valamint ba)-bc)
alpontjaiban meghatározott, a tanuló számára nyújtott pénzbeli és természetbeni
juttatások, költségtérítések, támogatások összegét, illetőleg azok időarányos részét (a
továbbiakban: visszafizetési kötelezettség körébe tartozó költségek) tartalmazó
kimutatást írásban közli az első tanév befejezését követő 60 napon belül, a második
tanévben pedig a tanulmányai befejezésének határnapjával.
3. A Technikum a tanuló részére
a) térítésmentesen biztosítja
aa)

a technikumi képzés időszakában a bejáró tanuló részére az öltözőhelyiséget, a
tisztálkodási lehetőséget, a személyes használati tárgyak és ruházat elhelyezésére
szekrény igénybevételét;

ab)

a Technikum tanulói szállásán történő elhelyezést;

ac)

a napi háromszori étkezést.
Amennyiben a szakmai oktatás helyszínén a természetben nyújtott térítésmentes
étkezés nem biztosítható vagy a tanuló azt egészében vagy egyes étkezési
alkalmanként indokoltan nem tudja igénybe venni vagy azt a gyakorló szolgálat
vagy más rendezvény indokolja, a tanuló részére az igénybe nem vett napi vagy
részétkezés megváltásaként az élelmezési norma teljes vagy részértékét a
Technikum utólag megtéríti. A tanulót távolléte esetén a térítésmentes étkezés,
illetve annak megváltása nem illeti meg, kivéve, ha az egészségi állapota,
képzési vagy azzal összefüggő egyéb feladat miatt a Technikumban, a gyakorló
szolgálaton vagy a Technikum tanulói szállásán tölti.

ad)

a technikumi elméleti és gyakorlati képzéshez szükséges „Rendvédelmi
Technikum” feliratú formaruházatot, valamint az alapfelszerelést az első tanév
első napjától;

ae)

az ismételt vizsga és a kötelező újraoktatás kivételével - a képzési és kimeneti
követelményekben meghatározott kategóriában érvényes gépjárművezetői
engedély megszerzését;

af)

a szakmai oktatáshoz kapcsolódóan egy darab hordozható személyi számítógép
használatát, valamint belső kiadású (a Belügyminisztérium, a rendvédelmi
szervek és a Technikum kiadványaként megjelent) jegyzetekkel,
tansegédletekkel és tananyagokkal nyomtatott, vagy elektronikus formában
történő ellátást;

ag)

ah)
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az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: Rendőrség)
egészségügyi intézményeiben és a Rendőrség által külön jogszabály alapján
igénybe vehető egészségügyi intézményekben a társadalombiztosítás feltételei
szerinti orvosi ellátást, valamint a Rendőrség kezelésében lévő kulturális és
sportlétesítmények igénybevételét az arra meghatározott feltételek szerint;
az Szkt. 67. § (2) bekezdése szerinti felelősségbiztosítást.

b) A Technikum utólag megtéríti
ba)

a Technikum tanulói szállásán elhelyezést igénybe nem vevő bejáró az állandó
lakóhelye és a Technikum székhelye, illetve telephelye között napi haza- és
visszautazásához kapcsolódóan;

bb)

a Technikum tanulói szállásán elhelyezést igénybe vevő tanuló havi egyszeri
haza- és visszautazásához kapcsolódóan;

bc)

a szakmai oktatásnak a Technikum székhelyén vagy telephelyén kívül történő
végrehajtása esetén vagy a Technikumon kívüli, a Technikum igazgatója által
meghatározott feladatok ellátásához a tanuló részére az egyszeri oda- és
visszautazáshoz kapcsolódóan tömegközlekedési eszköz vagy saját gépjármű
használata során felmerült költséget.

A vasúti személyszállításban a megtérítés a második kocsiosztályra, saját gépjármű
használata esetén a gépjárműre jogszabályban megállapított fogyasztási norma alapján
számított költségre vehető igénybe.
4. A tanuló kötelezettséget vállal arra, hogy
a) a gyakorló szolgálatot a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak
szerint, a szakmai program alapján az ORFK által meghatározott területi szervnél és a
Technikum által meghatározott szakterületeken teljesíti;
b) a szakképzés elméleti és gyakorlati ismereteit elsajátítja, a programtantervben
meghatározott időn belül tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek eleget tesz,
választott hivatása által elvárt szakmai kompetenciákat megszerzi, fejleszti, részt vesz
a kötelező és a választott foglalkozásokon, az iskolai rendezvényeken, a képzési és
kimeneti követelményekben foglaltaknak eleget tesz, tanulmányait folyamatosan –
kivéve, ha méltányolható egészségügyi vagy szociális okból nem tud eleget tenni a
tanulói jogviszonnyal összefüggő kötelezettségeinek – a jogszabályban meghatározott
időtartam alatt sikeresen elvégzi, és szakképzettséget szerez;
c) a Technikum sajátosságainak megfelelően a választott hivatásához méltó magatartást
tanúsít, a tanulói jogviszonyra, a hivatásos szolgálati jogviszonyra és az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre vonatkozó jogszabályokat, közjogi
szervezetszabályozó eszközöket, valamint a belső normákat megismeri, az abban
foglaltakat a rá vonatkozó mértékben betartja. A Technikum Szervezeti és Működési
Szabályzatában, Házirendjében, a tanulói szállás rendjében meghatározottakat,
valamint az igazgató intézkedéseit, utasításait, továbbá a gyakorló szolgálatot vezető
rendvédelmi mentorok utasításait maradéktalanul betartja;
d) a szakmai képzési és kimeneti követelményében, a programtantervben, valamint a
szakmai képzési programban szereplő ismeretanyag elsajátítását szolgáló, a
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Technikum által előírt külső kiadványok és az országos tankönyvforgalmazásban
beszerezhető tankönyvek, tananyagok, valamint a meghatározott tanszerek
beszerzéséről, illetőleg utánpótlásáról saját költségén gondoskodik;
e) a számára előírt gépjárművezetői engedélyt a szakképzettség megszerzését
megelőzően – legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgatevékenységének megkezdéséig
– megszerzi, és a Technikumban bemutatja. Amennyiben a gépjárművezetői engedélyt
az előírt határidőre neki felróható okból nem szerzi meg, illetőleg ezzel már nem
rendelkezne, tanulói jogviszonya megszüntetésre kerül;
f) a szakma képzési és kimeneti követelményében, a programtantervben, a szakmai
programban, valamint a szakmai programban szereplő gyakorlati képzésen és a részére
meghatározott technikumi feladatok végrehajtásában jogviszonyának megfelelően
részt vesz, és a rendvédelmi mentor utasítására a tanulmányi előmenetelének
megfelelő szolgálati feladatok végrehajtásában – az ottani munkarend alapján –
közreműködik a vonatkozó előírások, valamint az adatvédelmi és a minősített adatok
védelmére vonatkozó szabályok betartása mellett;
g) a részére kiadott gyakorlati képzési (foglalkozási) naplót rendvédelmi mentorának és a
gyakorlószolgálatot ellenőrző személyeknek is rendelkezésére bocsátja, az abban
meghatározott részeket naprakészen és pontosan vezeti;
h) gyakorlószolgálatról történő mulasztását igazolja, az arról szóló igazolást rendvédelmi
mentorának, valamint osztályfőnökének bemutatja;
i) a szakmai vizsga eredményes teljesítését követően az ORFK által kijelölt rendőri
szervvel hivatásos szolgálati jogviszonyt létesít, és hivatásos szolgálati jogviszonyát a
Rendőrség állományában a rendőr szakképzettség megszerzését követően másfél évig
fenntartja;
j) részt vesz a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt ellenőrzéseken,
szűrővizsgálatokon, illetve aláveti magát a Technikum igazgatója által elrendelt
fizikai, egészségügyi és pszichológiai szűrővizsgálatoknak, beleértve az esetleges
alkohol- és kábítószer-fogyasztás megállapítására irányuló vizsgálatokat is;
k) közreműködik saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben
tartásában, a foglalkozások és a rendezvények előkészítésében, lezárásában. Megtartja
a Technikum helyiségeinek és területeinek használati rendjét;
l) a kiadott alapfelszerelését, ruházatát óvja, karbantartja, tisztítja;
m) megőrzi, illetve az előírásoknak megfelelően kezeli a rábízott vagy a szakmai oktatás
során használt eszközöket, óvja a Technikum létesítményeit, felszereléseit;
n) a Technikum oktatói és más alkalmazottai, továbbá a tanulótársai emberi méltóságát és
jogait tiszteletben tartja, tiszteletet tanúsít irántuk, segíti rászoruló tanulótársait.
5. A tanuló tudomásul veszi, illetve hozzájárul, hogy
a) a tanulói jogviszony időtartama alatt az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
ösztöndíjra (a továbbiakban: szakképzési ösztöndíj) jogosult, melyet a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) folyósít.

aa)
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A szakképzési ösztöndíj az ágazati alapoktatás időszakában, azaz a
tanulmányok megkezdését követően a szakmai oktatás első két hónapjában
minden tanulónak alanyi jogon jár, melynek havonkénti összege a tanév első
napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (ösztöndíj alapja) egyhavi
összegének 5 %-a.

ab) A szakirányú oktatás időszakában, azaz a tanulmányok megkezdését követő
harmadik hónap 1. napjától a szakképzési ösztöndíj a tanuló tanulmányi
eredményétől függően jár, mely megítélésének alapja a megelőző tanév év végi
minősítésében kapott osztályzatok átlaga, mely az I. tanévben az érettségi vizsga
átlageredménye alapján történik. Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj
alapjának
- 5 %-a, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok
átlaga 2,00-2,99 között van,
- 15 %-a, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok
átlaga 3,00-3,99 között van,
- 25 %-a, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok
átlaga 4,00-4,49 között van,
- 35 %-a, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok
átlaga 4,49 fölött van.
b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra
jogosult, melynek biztosításáról az NSZFH gondoskodik;
c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra
jogosult. A támogatásról az NSZFH dönt. A támogatásra a tanuló a tanulói jogviszonya
fennállásáig jogosult;
d) amennyiben a hivatásos jogviszony létesítése valamely feltételének hiánya – ide nem
értve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 41. § (1)
bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezéseket – a technikumi tanulmányok
megkezdését követően válik ismertté, az a szerződés azonnali hatályú felmondását és a
tanulói jogviszony megszüntetését eredményezi és a tanuló a nem felróható okból
bekövetkezett – betegséget megvalósító – egészségi alkalmatlanság esetének
kivételével a 2. pont e) alpontjában meghatározott visszafizetési kötelezettség körébe
tartozó költségek megtérítésére, illetve visszatérítésére (a továbbiakban együtt:
visszatérítésére) is köteles;
e) amennyiben a tanuló életvitele a technikumi tanulmányok megkezdését követően a
Hszt. 42. §-a alapján lefolytatott kifogástalan életvitel ellenőrzés során
kifogásolhatónak bizonyul, az a szerződéstől történő elállást és a tanulói jogviszony
megszűnését eredményezheti a Hszt. 43. § (5) bekezdésben foglaltak szerint, amely
esetben a tanuló a 2. pont e) alpontjában meghatározott visszafizetési kötelezettség
körébe tartozó költségek visszatérítésére is köteles;
f) távolléte esetén, továbbá munkaszüneti napokon – amennyiben szolgálati feladatot
nem lát el –, az évközi és tanítási szünetek időtartama alatt, a tanulmányok alatti és
szakmai vizsgára felkészülés időszakában, valamint a tanítás nélküli munkanapokon –
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kivéve, ha ezt az időszakot egészségi állapota, képzési vagy azzal összefüggő egyéb,
részére előírt feladatok miatt a Technikumban vagy a tanulói szálláson tölti –
térítésmentes ebéd, illetve annak pénzben történő megváltása nem illeti meg;
g) a gépjárművezetői engedéllyel kapcsolatban a vizsgaismétlés és a kötelező újraoktatás
költségei a tanulót terhelik;
h) a 4. pontban meghatározott kötelezettségek tanulónak felróható megszegése jelen
szerződés azonnali hatályú felmondását és a tanulói jogviszony megszüntetését
vonhatja maga után, amelynek esetén a tanuló a 2. pont e) alpontjában meghatározott
visszafizetési kötelezettség körébe tartozó költségek visszatérítésére is köteles, kivéve,
ha ehhez a szakmai oktatás során vagy a hivatásos szolgálati jogviszony fennállásának
a képzési idővel megegyező időtartamán belül kialakult egészségügyi ok vezetett. A 4.
pont i) alpontjában foglalt jogviszony-fenntartási kötelezettség megszegése esetén a
visszatérítési kötelezettség a vállalt szolgálati időből hátralévő időtartamra
figyelemmel, időarányosan terheli;
i) amennyiben neki felróható okból vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, illetve
tanulói jogviszonya ilyen okból szűnik meg, új felvételi eljárás lefolytatása nélkül
másik tanintézetben sincs lehetősége a tanév megismétlésére vagy tanulmányainak egy
későbbi időpontban nappali rendszerű szakmai oktatásban történő folytatására;
j) amennyiben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádas
eljárást – hatálya alatt áll, az eljárás jogerős befejezéséig tanulói jogviszonya szünetel,
illetve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás esetén
szünetelhet;
k) amennyiben méltányolható egészségügyi vagy szociális okból átmenetileg nem tud
eleget tenni tanulmányi kötelezettségének, kérelem alapján a Technikum igazgatója
engedélyezheti számára a tanulói jogviszony szünetelését. A tanulói jogviszony
szünetelése alatt a jelen szerződésben meghatározott természetbeni és pénzbeli
juttatások, költségtérítések, támogatások nem illetik meg;
l) a visszatérítési kötelezettség fennállása esetén köteles a 2. pont e) alpontjában
meghatározott, a visszafizetési kötelezettségek körébe tartozó költségeket a
megszűnést követő harminc napon belül egy összegben – késedelem esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten – visszatéríteni. A visszatérítési
kötelezettség összegét a természetbeni juttatást nyújtó, illetőleg a kifizetést folyósító
Technikum igazgatója a 2. pont e) alpont szerinti kimutatás figyelembe vételével
írásban határozza meg. Erre irányuló írásbeli kérelem esetén, egyedi elbírálás alapján a
Technikum igazgatója maximum tizenkét havi részletfizetést, vagy a fizetésre
halasztást engedélyezhet;
la)

amennyiben a tanulót bármilyen okból visszafizetési kötelezettség terheli, e
kötelezettségének a Technikum igazgatójának felhívására köteles eleget tenni.
Amennyiben ezen kötelezettségének az l) alpontban megjelölt határidőben nem
tesz eleget, a Technikum vele szemben fizetési meghagyásos eljárást
kezdeményez, amelynek költségei szintén a tanulót terhelik. Amennyiben a
tanuló részletfizetési kedvezményben részesül, valamely részlet megfizetésének
elmulasztása esetén a Technikum felszólítja őt a részlet pótlására 15 napos
határidővel. Ha ez alatt a részletet nem teljesíti, a teljes fennálló összeg
esedékessé válik 30 napon belül, amire a Technikum figyelmezteti a tanulót. A
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kötelezettség nem teljesítése esetén fizetési meghagyásos eljárásra kerül sor. Ha
a tanuló egy részletet még pótolt ugyan, de a részletfizetéssel másodszor is
elmarad, újabb felszólítás nélkül esedékessé válik a teljes fennálló összeg 30
napos határidővel. Ennek eredménytelen eltelte ismét csak fizetési meghagyásos
eljáráshoz vezet. Amennyiben a fizetési halasztást követően a tanuló nem tesz
eleget fizetési kötelezettségének, szintén a fenti eljárást kell követni;
m) amíg tanulói jogviszonya fennáll, a jogszabályokban és a Technikum belső normáiban
előírt dokumentumok vezetése céljából, az ott megjelölt határidőig a Technikum a
személyes adatait nyilvántartásba veszi és kezeli;
n) amíg tanulói jogviszonya fennáll, a Technikum orvosa a tanuló egészségi állapotára
vonatkozó, nem a Technikum orvosa által vezetett egészségügyi dokumentációkba
betekinthet, azok másolatát közvetlenül beszerezheti, és a mindenkori kezelését ellátó
orvostól személyes felvilágosítást kérhet;
o) az egészségi állapotára vonatkozó egészségügyi dokumentációknak a 4. pont i) alpont
szerinti rendőri szerv egészségügyi alapellátó szolgálatához történő átadásához;
p) megbetegedése esetén – amennyiben egészségi állapota lehetővé teszi – haladéktalanul
köteles foglalkozástól való távolmaradásának nyilvántartása érdekében a közvetlen
szolgálati elöljáróját tájékoztatni, továbbá, ha a szolgálatképtelenséget,
keresőképtelenséget nem az alapellátó orvos állapította meg, a szolgálatképtelenségről,
keresőképtelenségről szóló igazolást az alapellátó orvoshoz eljuttatni. A háziorvosi
igazolást a mellékleteivel együtt, zárt borítékban, „csak orvos bonthatja fel”
megjelöléssel az alapellátó rendelőbe a szolgálatmentesség/keresőképtelenség
megállapításától számított 5 munkanapon belül személyesen, vagy postai úton el kell
juttatnia;
q) tanulmányi jellemzésének részét képezi az egyéni kompetencia lapja, valamint a
Technikumban tanúsított magatartása, tevékenysége is;
r)

a tanulói jogviszony megszűnésekor, illetőleg megszüntetésekor – eltérő
megállapodás hiányában – a Technikumtól felvett anyagokkal, eszközökkel,
felszereléssel (hordozható számítógép, ruházati ellátmány, jegyzet és egyéb
kiadványok, könyvtári anyag, diákigazolvány, belépők stb.) maradéktalanul köteles
elszámolni, ennek hiányában az okozott kár értékében kártérítésre kötelezett;

s) tanulói jogviszonya ideje alatti fegyelmi és kártérítési ügyeiben az eljárás az Szkt. 6566. §-ának rendelkezései alapján, a rendvédelmi szervekre irányadó normák és a
választott hivatásra vonatkozó követelményrendszerre alapuló, a Technikum által
kiadott fegyelmi és kártérítési szabályzat szerint kerül lefolytatásra;
t) a képzési idő alatt a tanulói jogviszonyával összefüggő jogai megsértése esetén az
Szkt. 37. § (1) alapján eljárást kezdeményezhet;
u) önként jelentkezésétől függően a tanulmányi eredménye beszámításra kerül a rendőr
tanulók közötti országos tanulmányi versenybe.
v) szolgálati jogviszonyának a 4. pont i) alpontja szerint vállalt időtartam előtt, a Hszt.
80. § (1) bekezdésében szereplő, neki felróható okból történő megszűnése vagy a 80. §
(2) bekezdésében írt, neki felróható okból történő megszüntetése esetén köteles a 2.
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pont e) alpontjában meghatározott visszafizetési kötelezettség körébe tartozó
költségeket visszatéríteni az 5. pont l) alpontjában foglaltak szerint.
6.

Az ORFK a tanuló gyakorló szolgálatának a Rendőrség valamely területi szervénél
történő teljesítését a vonatkozó rendelkezések szerint biztosítja. A tanuló vállalja, hogy a
gyakorló szolgálat rendjét betartja, a gyakorló szolgálatra vonatkozó utasításokat
végrehajtja.
II. A próbaidős hivatásos szolgálati jogviszony idejére

7.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés rendelkezései a próbaidős szolgálati
jogviszony idejére az alábbi módosítások és kiegészítések figyelembevételével
alkalmazandóak:

a) A tanuló a Hszt. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, a belügyminiszter irányítása
alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés
szerinti rendben hat havi próbaidő kikötésével a Rendőrség hivatásos állományába
kerülhet kinevezésre.
b) A Felek rögzítik, hogy az a) alpontban meghatározott kinevezést követően a tanulóra a
Hszt., valamint a további vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök és belső normák hivatásos állomány tagjára vonatkozó rendelkezéseit is
alkalmazni kell.
c)

A Felek kijelentik, hogy a 3. pont a) és b) alpontjaiban megjelölt természetbeni
juttatások a Technikumban végrehajtott oktatás idejére, a hivatásos szolgálati
jogviszony sajátosságaira tekintettel kerülnek biztosításra.

d) A Technikumban végrehajtott oktatás, vizsgára való felkészülés és vizsga idejére a
tanuló a Technikumhoz a Hszt. 60. § (3) bekezdése alapján átrendelésre kerül. Ez alatt
az idő alatt a tanuló hivatásos jogviszonya változatlan, azonban a jelen Szerződés
tanulóra vonatkozó rendelkezései – a hivatásos állományra vonatkozó szabályokra
figyelemmel, jelen módosításokkal – a képzés teljes tartama alatt hatályban maradnak.
e) A tanuló tudomásul veszi, hogy a 4. pontban foglaltak értelemszerűen továbbra is
terhelik, azzal az eltéréssel, hogy az k) alpontban foglaltakat csak a Technikumban
végrehajtott oktatás idején köteles teljesíteni.
f)

Az 5. pontban foglaltakat a továbbiakban is alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel:
fa)

az 5. pont j) alpontjában foglaltakat a hivatásos szolgálati jogviszonyra
vonatkozó rendelkezésekre – különös tekintettel az i) alpontban foglaltakra –
figyelemmel kell alkalmazni;

fb)

az 5. pont l) alpont vonatkozásában a tanuló tudomásul veszi, hogy a hivatásos
szolgálati jogviszonyból eredően a kinevezésről szóló állományparancsban
meghatározott határidőn belül köteles megszerezni az 1. pontban meghatározott
rendőr tiszthelyettes szakképzettséget, ennek hiányában – a Hszt. 128. § (2)
bekezdésére figyelemmel – a szolgálati viszonya a Hszt. 82. § (1) bekezdés a)
pontja alapján megszűnik;
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fc)

g)

az 5. pont p) alpontjában foglaltakat a továbbiakban is alkalmazni kell azzal,
hogy a foglalkozástól való indokolt távolmaradás alatt keresőképtelenséget
illetve szolgálatképtelenséget kell érteni.

A tanuló tudomásul veszi, hogy szolgálati jogviszonya megszűnése vagy megszüntetése
esetén a tanulói jogviszonya ugyanazon hatállyal megszűnik.

h) A tanuló tudomásul veszi, hogy szolgálati jogviszonyának a próbaidő alatt, a Hszt. 49. §
(3) bekezdése alapján történő megszüntetése esetén köteles a 2. pont e) alpontjában
meghatározott visszafizetési kötelezettség körébe tartozó költségeket visszatéríteni az 5.
pont l) alpontjában foglaltak szerint.
Záró rendelkezés
8.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén,
valamint a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Szkt., a Hszt., a Ptk., továbbá
a vonatkozó további jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső
normák és a Technikum belső rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést az elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
………………………, 2020. ……………………..

……………………………………
tanuló

………………………………………..
igazgató

Készült: 3 példányban
Egy példány: 10 oldal
Kapják: 1. pld: tanuló
2. pld: tanuló felvételi (személyi) nyilvántartási anyagához csatolva
3. pld: Technikum irattár

