1,5/2018/1/a.

HIVATÁS – SZOLGÁLAT - KARRIER
Tisztelt Pályázó!
A Fegyveres szervek és vagyonvédelem rendészeti ágazati képzésben tanulók és Rendészet
ismeretekből szakmai érettségi vizsgát tevők számára az alábbiakban foglaltuk össze azokat a
legfontosabb információkat, tudnivalókat, teendőket, amelyek ismerete hozzásegítheti a
pályaválasztásával kapcsolatos döntése meghozatalához.
Amit a 1,5 éves rendőr tiszthelyettes szakképzéssel kínálunk:
- rendőri hivatás;
- új, belátható életpálya, tervezhető előmenetel;
- változatos szakterületek, kihívások;
- kollégiumi elhelyezés, háromszori étkezés lehetősége;
- szakmai gyakorlati hely;
- B kategóriás vezetői engedély térítésmentes megszerzése;
- állami nyelvvizsga bizonyítvány megszerzéséhez pénzbeli hozzájárulás;
- motiváló ösztöndíjrendszer
 alapösztöndíj (alanyi jogon jár, havi összege a rendvédelmi illetményalap /jelenleg
38650 forint/ 0,5 szorzószáma)
 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 szorzószáma,
amely 3,50 és ez alatti tanulmányi átlageredmény esetén nem jár)
 alapösztöndíj kiegészítés (akkor jár, ha a tanuló megbízás alapján a rendészeti
szakgimnázium szervezetében külön feladatokat is ellát, mértéke a rendvédelmi
illetményalap meghatározott szorzószáma);
 egyéb pótlék (szorzószáma tanulmányi félévenként emelkedik, I. félévben 0,25)
- tanulói juttatások, szociális támogatások.
Amit a 1,5 éves rendőr tiszthelyettes szakképzésre 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, pszichikai és fizikai alkalmasság;
 szolgálati viszony létesítése esetén elfogadja egyes alapvető jogainak törvény szerinti
korlátozását;
- Fegyveres szervek és vagyonvédelem rendészeti ágazati képzésben vett/vesz részt, 2018. július
1-ig Rendészet ismeretek eredményes érettségi vizsgát tesz;
- hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakóhelyi és családi körülményeinek,
illetve esetleges korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak előzetes vizsgálatoz;
- a rendészeti szakgimnáziumi 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 végzettség megszerzésétől számított legalább másfél évig a hivatásos
szolgálati jogviszonyát fenntartja.
Amennyiben a hivatásos szolgálati jogviszony a vállalt időtartam előtt megszűnik, az képzési költség
visszafizetési kötelezettséget eredményezhet.
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A rendészeti szakgimnáziumi felvételi eljárás menete és a legfontosabb határidők:
- a jelentkezési anyag megküldése a megpályázott rendészeti szakgimnáziumnak: 2018. 02. 19.
- a felvételi eljárás elemei:
1. Fizikai alkalmassági vizsgálat a rendészeti szakgimnáziumokban.
2. A pályázó lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság
humánigazgatási szervénél a jelentkező személyes meghallgatása.
3. A fizikai alkalmassági vizsgálaton és a személyes meghallgatáson „alkalmas”
minősítést szerző rendészeti szakgimnáziumok által meghatározott előzetes felvételi
ponthatárt elérő pályázók elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálata a
pályázó lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti rendőri szerv egészségügyi 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.
4. Végleges felvételi ponthatár meghatározása, a rendészeti szakgimnázium igazgatójának
felvételi döntése 2018. 07. 10. – 2018. 08. 31. között.
Az a pályázó nyerhet felvételt a rendészeti szakgimnázium 1,5 éves szakképzésére
- akinek összesített pontszáma (szerzett pontszám és a többletpontok összege) eléri vagy
meghaladja a végleges felvételi ponthatárt és
- az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatokon, valamint a személyes meghallgatáson
„alkalmas” minősítést kapott, továbbá
- az életvitel ellenőrzésen megfelelt és később sem merült fel kizáró körülmény.
Tisztelt Pályázó!
A JELENTKEZÉSI LAP (1,5/2018/2. számú nyomtatvány) kitöltéséhez és a jelentkezési anyag
benyújtásához, valamint felvételi eljárás menetének ismeretéhez elengedhetetlenül szükséges a
TÁJÉKOZTATÓ (1,5/2018/1. számú nyomtatvány) valamint a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
(1,5/2018/3. számú nyomtatvány) tartalmának ismerete. Kérjük, hogy a TÁJÉKOZTATÓ-t és a
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-t is figyelmesen olvassa el!

