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Tisztelt Leendő Rendvédelmi Tisztjelölt! 

 

 

Engedje meg, hogy ezúton gratuláljak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 

Karára történt sikeres felvételéhez. Külön köszönöm, hogy továbbtanulásához a rendőri 

szakirányt választotta. 

 

Tájékoztatom, hogy Ön a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), valamint a 

belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és 

a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 5/2022. (III. 31.) BM rendelet alapján – a hallgatói 

jogviszonyával párhuzamosan – rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyba kerül. 

 

A rendvédelmi tisztjelölti jogviszony az országos rendőrfőkapitány által aláírt 

állományparanccsal jön létre, amely okmány tartalmazza az Ön rendvédelmi tisztjelölti 

szolgálati jogviszonyával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel hallgatói jogviszony kizárólag a rendvédelmi tisztjelölti 

jogviszony létrejötte esetén létesíthető. 

 

Kérem, hogy a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges – 

elektronikusan kitöltött, valamint hitelesített – adatokat tartalmazó űrlapokat soron kívül, 

legkésőbb 2022. július 29-én 10:00 óráig az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi 

Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat Utánpótlás-tervezési Osztály részére juttassa el az 

alábbiak szerint: 

 

1) a Rendőrség honlapján (https://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/kepzes/tisztjeloltek-

felvetele) elhelyezett adatközlő lapot, valamint tájékoztatót a Menü/A 

rendőrségről/Képzés/Tisztjelöltek felvétele elérési út segítségével töltse le, 

2) a két fájlt elektronikusan töltse ki, majd ezt követően mentse el másként PDF 

fájlformátumba, 

3) a lementett PDF formátumú fájlokat egyenként hitelesítse a https://niszavdh.gov.hu/ 

internetes oldalon keresztül az Ügyfélkapu belépési jogosultságának segítségével, 

4) az – előzetesen elektronikusan hitelesített – adatközlő lapot, valamint tájékoztatót küldje el 

az utanpotlas@police.hu elektronikus levelezési címre. 
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Továbbá kérem, hogy a tisztjelölti szolgálati jogviszony létesítéséhez szintén szükséges 5/2022. 

(III. 31.) BM rendeletben foglalt alábbi dokumentumokat, adatokat soron kívül, legkésőbb 

2022. július 29-én 10:00 óráig az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Főigazgatóság 

Humánigazgatási Szolgálat Utánpótlás-tervezési Osztály részére juttassa el az 

utanpotlas@police.hu elektronikus levelezési címre: 

 

a) iskolai végzettségét és szakképzettségét igazoló okiratainak, valamint nyelvvizsga-

bizonyítványainak másolatát, 

b) személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány, a társadalombiztosítási azonosító jelét 

tartalmazó hatósági igazolvány és adóazonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány 

másolatát, 

c) a pénzforgalmi számlájának számát igazoló dokumentum. 

 

A fenti dokumentumok hitelesítésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 

Karra történő beiratkozás napján kerül sor. 

 

A rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszony létesítésével kapcsolatosan felmerülő 

kérdéseivel a fentebb említett elektronikus levelezési címen, vagy hivatali munkaidőben a 

0670/6424540-es telefonszámon keresse munkatársaimat. 

 

Kérem, hogy a kapcsolattartás folyamatossága érdekében rendszeresen figyelje elektronikus 

levelezési-, és Ügyfélkapu fiókját! 

 

Felhívom figyelmét, hogy a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszony létesítéséhez 

szükséges személyes adatok hiányában a kinevező parancs nem készíthető el, így a 

hallgatói jogviszony sem jöhet létre. 

 

A kinevező parancs tervezetét a Rendőrség honlapján (https://www.police.hu/hu/a-

rendorsegrol/kepzes/tisztjeloltek-felvetele) a Címlap/A rendőrségről/Képzés/Tisztjelöltek 

felvétele elérési útvonal segítségével találja meg a letölthető dokumentumok között. 

 

Köszönöm az együttműködését, a nyár további részéhez jó pihenést, kellemes időtöltést 

kívánok. 

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 
 
 
 Tisztelettel: 

 

 

 Dr. Czene Csaba r. ezredes 

 rendőrségi tanácsos 

 szolgálatvezető 
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