
 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a hároméves, nappali munkarendű rendészeti/bűnügyi alapképzés feltételeiről 

 

 

A rendőr tiszthelyettesi életpálya lehetőségeinek bővítése, továbbá a Rendőrség állományában már 

bizonyított, tehetséges rendőr tiszthelyettesek/zászlósok előrehaladásának biztosítása érdekében 

belügyminiszter úr – az országos rendőrfőkapitány javaslatára – engedélyezte a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán (a továbbiakban: NKE RTK) nappali 

munkarendben folyó, támogatott, hároméves tisztképzés indítását a Rendészeti igazgatási szak 

közrendvédelmi szakirányán, valamint a Bűnügyi igazgatási szak bűnügyi nyomozó szakirányán. 

 

A képzésre kizárólag olyan rendőr tiszthelyettesek/zászlósok jelentkezhetnek, akik további 

életpályájukat a Rendőrségnél tiszti beosztásban kívánják folytatni. A jelentkezés feltétele, hogy a 

továbbtanulási szándékot – a jelentkező alkalmasságát megítélve – az országos rendőrfőkapitány 

támogassa (a továbbiakban: beiskolázás). 

 

A beiskolázási folyamat 

 

A képzésre történő jelentkezést megelőzően pályázat kiírására kerül sor. A pályázat megjelenik az 

ORFK honlapján, illetve megküldésre kerül minden területi szerv részére. A területi szerv vezetője 

gondoskodik arról, hogy a pályázati kiírás minden alárendelt szervezeti egységhez eljusson, és ott 

ismertetésre kerüljön. 

 

A képzésre olyan (a felvétel évében a 30. életévüket be nem töltő) rendőr tiszthelyettesek/zászlósok 

nyújthatnak be pályázatot, akik megfelelnek a felvételi eljárás követelményeinek, illetve a jelzett 

határidőig azokat teljesíteni tudják. A jogszabályokban előírt, valamint az egyetem által 

meghatározott felvételi követelményeket az NKE Felvételi Szabályzata összevontan tartalmazza. 

A hatályos dokumentum elérhető az alábbi linken: https://www.uni-nke.hu/felveteli-szabalyzat. 

 

A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás részletes szabályai a 2019. december közepén 

kiadásra kerülő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban jelennek meg. Az általános felsőoktatási 

felvételi eljárás keretében a 2020. évi alapképzésre az a jelentkező vehető fel, aki a felvételi tárgyak 

[magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, belügyi rendészeti ismeretek, katonai 

alapismeretek, egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (honvédelmi ismeretek, rendészet 

ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek), egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (rendészeti 

alapismeretek)] egyikéből emelt szintű érettségi vizsgát tett. Az emelt szintű érettségi hiánya 

pótolható, az érettségi bizonyítványt vagy tanúsítványt legkésőbb 2020. július 9-ig kell a 

jelentkezéshez igazolni. Az emelt szintű érettségi vizsga követelménye alól mentesül, aki felsőfokú 

végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. 

 

A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, 

valamint egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, 

komplex nyelvvizsga letétele. 
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A felvételi eljárásban azok a pályázók vehetnek részt, akiknek a pályázati adatlapját a területi szerv 

humánigazgatási szolgálata határidőre, 2020. január 10-éig megküldi a Rendőrségi Oktatási és 

Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK) részére, és azt az országos rendőrfőkapitány támogatja. 

A pályázatot abban az esetben is meg kell küldeni a ROKK részére, ha azt az állományilletékes 

parancsnok, vagy a területi szerv vezetője nem támogatja. 

 

A pályázatokról a területi szerv humánigazgatási szolgálata rangsorolt összesítést készít, melyet a 

pályázati adatlapokkal együtt továbbít a ROKK részére. (5. sz. melléklet) 

 

A területi szervek által felállított rangsor figyelembe vételével az országos rendőrfőkapitány 

döntése szerinti pályázók vesznek részt a felvételi eljárásban. A felvételi eljárás eredményei és a 

felvételi ponthatárok elérése szerint a pályázók közül szakirányonként maximum 20 - 20 fő kerül 

felvételre. 

 

A képzésben résztvevők jogállása, juttatásai 

 

A felvett tiszthelyettesek/zászlósok a képzésük idejére rendelkezési állományba [Hszt. 77. § (1) 

bekezdés d) pont] kerülnek, így a korábbi beosztásuk betölthető. A tanulmányi szerződésben előírt 

végzettség, tanulmányi szerződésben előírt határidőre történő megszerzése esetén az országos 

rendőrfőkapitány az érintettek részére tiszti beosztást biztosít. 

 

A tanulmányainak időtartamára a képzésben részt vevő szolgálati helye az NKE RTK Rendvédelmi 

Tagozata. A képzésben részt vevő elsődleges szolgálati kötelezettsége a Rendőrség állományába, 

a szakirányának megfelelő, tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásban történő 

szolgálatteljesítésre való felkészülés. 

 

A képzésben részt vevő a tanulmányai időtartama alatt kettős jogállású hallgató (hivatásos rendőr 

és az egyetem hallgatója), rendfokozati jelzést nem, helyette a képzés során az évfolyamának 

megfelelően „sráfozott” vállapot visel. A szakmai gyakorlatok időtartama alatt a már elért 

rendfokozati jelzését viseli.  

 

A képzésben részt vevő számára – az utolsó beosztása szerinti – illetményét a Rendőrség biztosítja 

azzal a kivétellel, hogy az NKE RTK-ra történő vezénylésének időszakára a hivatásos pótlék 

mértéke a rendvédelmi illetményalap 50%-a, amely 19 325 Ft. (Az erre vonatkozó szabályokat a 

Hszt. 77. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb 

juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM 

rendelet 7. § (2) bekezdése tartalmazza.) 

 

A képzésben részt vevő a tanulmányai első öt hetében, az oktatási napokon az NKE RTK 

kollégiumának kötelezően bentlakásos hallgatója, a továbbiakban – igénye esetén – az első évben, 

kérelmére, a kollégiumi elhelyezése térítésmentesen biztosított. A képzés további időszakában a 

kollégiumi elhelyezés térítésköteles, kivéve az alparancsnoki feladatokat ellátó hallgatókat. 

 

A képzésben részt vevőnek a kötelező kollégiumi bentlakás időszakában, illetve a kötelező 

bentlakással együtt járó tevékenységek során, valamint – igénye esetén – az első évben napi 

háromszori térítésmentes étkezés jár természetbeni ellátásként. A képzés második tanévétől a 

szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak munkanapjain térítésmentes ebéd igénybevételére jogosultak, 

kivéve a szakmai gyakorlat időtartamát. Az ügyeleti szolgálatot ellátó hallgatónak a – legalább 6 

óra időtartamú – szolgálat ideje alatt napi háromszori étkezés jár. 
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A tiszthelyettes/zászlós hallgatók esetében a tanulmányaik megkezdése előtt az ORFK felméri, 

hogy milyen egyenruházati termékekkel rendelkeznek. Amennyiben a felvételre került 

tiszthelyettes/zászlós hallgatók nem rendelkeznek a tisztjelöltek részére előírt egyenruházati 

termékek valamely darabjával, azok pótlása és – az elhasználódott termékek – cseréje a ruházati 

utánpótlási ellátmány terhére történik. A 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 2. számú mellékletben 

foglalt termékek közül azokat, amelyeken NKE felirat szerepel, illetve a specifikus ruházati 

kiegészítőket [gyakorló póló sötétkék; 10M e. r. gyakorló zubbonyra (könnyített) felirat; 10M e. r. 

gyakorló dzsekire felirat; karjelvény; hímzett tépőzáras karlap (rendfokozati évfolyamjelzés); 

hímzett váll-lap (rendfokozati évfolyamjelzés)], valamint a 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 3. számú 

mellékletében foglalt sportruházatot ezen hallgatók számára a tanulmányi szerződésbe foglalt 

támogatásként biztosítja a Rendőrség. 

 

A tanulmányi feladatok végrehajtásához szükséges fegyvert és felszerelést az NKE RTK, illetve a 

szakmai gyakorlat idején annak végrehajtásáért felelős rendőri szerv biztosítja.  

 

Az ORFK a képzésben résztvevő számára tanszertámogatást (képzési félévenként a rendvédelmi 

illetményalap 25 %-a), valamint a tanulmányainak megkezdésekor 1 db laptopot, 1 db laptoptáskát 

és 1 db pendrive-ot biztosít.  

 

A képzésben résztvevő az éves alap és pót szabadságát a felsőoktatási intézmény tanrendjéhez 

igazítva a nyári hónapokban veheti ki.  

 

A képzés során jelentkező egyéb költségeket (pl.: ismételt vizsga díja, késedelmi díjak, stb.) az 

ORFK nem téríti meg. 

 

A képzésben részt vevő a tanulmányi szerződésben előírt végzettség, tanulmányi szerződésben 

előírt határidőre történő megszerzését követően 36 hónapig az általános rendőrségi feladatok 

ellátására létrehozott szervnél köteles a jogviszonyát fenntartani. Ezen időtartamba az illetmény 

nélküli szabadság időtartama nem számít bele.  

 

A képzési követelményeket tanulmányi szerződésben előírt határidőre nem teljesítők vagy a 

szolgálati viszonyukat a megjelölt határidő előtt megszüntetők a képzési költségek időarányos 

megtérítésre kötelezettek a vonatkozó jogszabályok alapján, valamint részükre tiszti beosztás nem 

kerül biztosításra. 

 

A beiskolázottak az ORFK-val Tanulmányi Szerződést, az NKE-vel Képzési Szerződést kötnek. 

 

 

Budapest, 2019. december 03. 

 

   Dr. Balogh János r. altábornagy 

         rendőrségi főtanácsos 

              országos rendőrfőkapitány 


