
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A 2021. ÉVBEN INDULÓ 2 TANÉVES KÉPZÉSI IDEJŰ 5 1032 18 03 AZONOSÍTÓ 

SZÁMÚ TECHNIKUS SZINTŰ RENDŐR TISZTHELYETTES SZAKKÉPZETTSÉG 

MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZAKKÉPZÉSRŐL 

 

Az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv (továbbiakban: Rendőrség) a rendvédelmi 

technikumokban érettségire épülő, iskolai rendszerű, nappali tagozatos szakképzést indít 

a szakmajegyzékben szereplő 5 1032 18 03 azonosító számú technikus szintű Rendőr 

tiszthelyettes szakképzettség megszerzésére. A végzettség a Rendőrségnél tiszthelyettesi 

besorolási osztályba tartozó beosztás betöltésére jogosít. 

 

Az előzetesen megszerzett tudásuk beszámításának kérelmezésével a szakképzésre 

jelentkezhetnek azok is, akik: 

- a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Fegyveres szervek és vagyonvédelmi 

ismeretek tantárgyból Rendészet ismeretek szakmai érettségi vizsgát tettek és érettségi 

végzettséggel rendelkeznek vagy Közszolgálati ügykezelő (OKJ 52 345 04) 

szakképesítéssel és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségivel és 

érettségi végzettséggel rendelkeznek, illetve azt legkésőbb 2021. július 1-ig megszerzik; 

- a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Rendészeti ügyintéző (OKJ 52 861 11) 

szakképesítéssel, Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségivel és 

érettségi végzettséggel rendelkeznek, illetve azt legkésőbb 2021. július 1-ig megszerzik. 

 

 

Jelentkezni a következő technikumokba lehet: 

 

Körmendi Rendvédelmi Technikum  9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7. 

Telefon: 06-94/592-650, 94/592-657 

Honlap: www.krvt.hu  

 

Miskolci Rendvédelmi Technikum  3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. 

Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék 

Honlap: www.mrvt.hu 

 

 

A 2021. szeptember 1-jén kezdődő, 2021/2022. tanévben induló képzésre történő 

jelentkezés határideje: 2021. február 19. 

 

 

A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a tanévkezdésig betöltött 18. életév, a 

magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos 

szolgálat vállalása. A felvételi döntésre az iskolai szakmai műveltségi teszt (az előzetesen 

megszerzett tudás beszámítására nem jogosult jelentkezők számára), a pályaalkalmassági 

vizsgálatok valamint az életvitel ellenőrzés eredménye alapján kerül sor. 

A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési egységcsomagot) az 

Országos Rendőr-főkapitányság (www.police.hu) és a rendvédelmi technikumok honlapjáról 

lehet letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekről a rendvédelmi technikumok 

tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást.  

 

A rendőri hivatást választó érdeklődők jelentkezését várják a rendvédelmi 

technikumok!  

http://www.krvt.hu/
http://www.mrvt.hu/
http://www.police.hu/

