
Beérkezés időpontja:                2/2019/2. 
Szám: 

JELENTKEZÉSI LAP 

AZ OKJ 54 861 01 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ  

RENDŐR TISZTHELYETTES SZAKKÉPESÍTÉS  

megszerzésére irányuló 2 éves képzésre 
A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel 

vagy számítógéppel töltse ki! 

Jelentkezési határidő: 2019. február 18. 

Tanév kezdete: 2019. szeptember 01. 
 

A jelentkező 

1. Neve: .................................................................................................... neme:............................. 

születési neve: ........................................................................................................................... 

anyja születési neve: ................................................................................................................. 

születési helye: ..........................................ideje: .............. év ..........................hó ...............nap 

állampolgársága: ............................................ családi állapota: ................................................ 

TAJ száma: ………………………………… személyi igazolvány száma: ………………...... 

tanulói azonosító száma:…….………………adóazonosító jele……………….……………... 

2. Állandó lakóhelye: megye: ...................................................................... 

irányítószám: ......................................................................................... 

helység: .................................................................................................. 

utca, út, tér, köz: .................................................................................... 

házszám: ..................... emelet: ........................ ajtó: ............................ 

telefon, körzetszámmal: ........................................................................ 

mobiltelefon száma:............................................................................... 

e-mail címe: (kötelező megadni az elektronikus elérhetőség érdekében; 

olyan címet adjon meg, melyet rendszeresen figyel, mert ezen értesítjük a felvételi 

időpontjáról) 

NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTSE KI! 
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3. Tartózkodási helye, értesítési címe (ha nem egyezik a lakóhellyel): 

a tartózkodás jogcíme (kollégium, albérlet, stb.): ………...……………… 

megye:……………………………………………………..................... 

irányítószám: ........................................................................................... 

helység: .................................................................................................... 

utca, út, tér, köz: ...................................................................................... 

házszám: ..................... emelet: ........................ ajtó: .............................. 

telefon, körzetszámmal: ........................................................................... 

4. Melyik iskolában érettségizik, illetőleg érettségizett? 

az iskola neve: .................................................................................................................... 

címe: ..................................................................................................................................... 

5. Az érettségi bizonyítvány száma és kiállításának éve: ......................................................….. 

6. Tanul vagy tanult-e belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat?   igen  nem 

7. Belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból tett-e érettségi vizsgát? igen nem 

Ha igen, az e tantárgyból tett érettségi érdemjegye?  …………… 

Ez évben tervezi-e belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból érettségi vizsga letételét? 

igen nem 

8. Mentesítették-e a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy a kötelező és a 

kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból az érdemjegyekkel 

és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól? („igen” válasz esetén csatolja az iskola 

igazgatójának a mentesség megadásáról szóló határozatának, valamint az igazgatói döntés 

alapjául szolgáló szakértői véleménynek a másolatát!)     igen    nem 

9. Polgári szakképzettsége: ...................................................................................................… 

10. Jelenlegi munkahelye: ....................................................................................................... 

  foglalkozása: ....................................................................................................... 

11. Volt-e büntetve, alkalmaztak-e Önnel szemben intézkedést? igen nem 

„igen” válasz esetén részletezze: 

 mikor: …………………………………………………………………………………… 

 miért: ……………………………………………………………………………………. 

 az eljáró bíróság megnevezése: …………………………………………………………. 

 a büntetés mértéke és a mentesülés időpontja: ………………………………………….. 
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12. Indult-e Ön ellen olyan büntetőeljárás, amely nem büntetéssel, vagy intézkedéssel 

fejeződött be? igen nem 

„igen” válasz esetén részletezze: 

 mikor: …………………………………………………………………………………… 

 miért: ……………………………………………………………………………………. 

 az eljáró hatóság megnevezése: …………………………………………………………. 

 az eljárás befejezésének módja, időpontja: ………………………………………….. 

13. Indult-e Ön ellen a nyilatkozat keltétől számított kettő éven belül olyan szabálysértési 

eljárás, amely büntetéssel, vagy intézkedéssel fejeződött be? igen nem 

„igen” válasz esetén részletezze: 

 mikor: …………………………………………………………………………………… 

 miért: ……………………………………………………………………………………. 

 az eljáró hatóság megnevezése: …...…………………………………………………… 

 a büntetés mértéke: ………………………………………………………………..…….. 

14. Jelenleg áll-e büntető-, szabálysértési, fegyelmi, kártérítési eljárás alatt? igen nem 

„igen” válasz esetén részletezze: 

 milyen eljárás: ……………………………………………………………………………. 

 milyen cselekmény miatt: ………………………………………………………………… 

 az eljáró bíróság vagy hatóság megnevezése: ……………………………………………. 

15. Milyen idegen nyelvet tanult? ……………………………………………………………. 

 Milyen idegen nyelvből érettségizett, vagy érettségizik?....................................................... 

A rendészeti szakgimnázium képzési programja alapján csak szaknyelvi képzés lehetséges. 

Ennek ismeretében nyilatkozzon, hogy milyen idegen nyelvet szeretne tanulni? 

                                                                        angol, német, egyéb:……………....................... 

16. Kér-e többletpont beszámítást az alábbi esetekben? (Ha igen, akkor csatolja az erről 

szóló igazolás, engedély stb. másolatát!) 

16.1. A 2018/2019-es tanévben a Belügyi Rendészeti Ismeretek tantárgyból megrendezett 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen országos döntőjében szerepelt-e az I-X. 

helyezett között?                                                                    igen   nem 

      

      Ha igen, milyen helyezést ért el? ………….......................................................................  

 

A többletpont beszámítást igazoló dokumentum másolatát csatolom.                 igen nem 
 

16.2. Állami nyelvvizsga bizonyítvány …………………….. nyelvből igen nem 

16.3. „B” kategóriás gépjárművezetői engedély igen nem 
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16.4. Számítógép kezelői ismeretek szintjét igazoló dokumentum (OKJ, vagy ECDL 

bizonyítvány) igen nem 

16.5. A biztonsági őr, fegyveres biztonsági őr, személy-és vagyonőr, biztonságszervező I., 

biztonságszervező II., magánnyomozó végzettséget igazoló dokumentum (OKJ 

bizonyítvány)                       igen  nem  

16.6.  Belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból tett érettségi igen nem 

16.7. A tanulmányok megkezdését megelőző 3 évben nemzetközi szintű sportversenyen az 

ország képviseletében teljesített versenyzésért igen nem 

mikor: …………………………………………………………………………………….. 

hol (esemény): ……………………………………………………………………………. 

melyik sportágban: ……………………………………………………………………….. 

16.8. A tanulmányok megkezdését megelőző 3 évben hazai, országos felnőtt, junior 

sportversenyen vagy Diákolimpián I-VIII. helyezésért  igen nem 

mikor: …………………………………………………………………………………….. 

hol (esemény): ……………………………………………………………………………. 

melyik sportágban: ……………………………………………………………………….. 

16.9. A Rendőrség roma ösztöndíjas programjában tanulmányi ösztöndíjasként történő 

részvételért: ……………………………………….. rendőri szervnél   igen  nem  

17. A tanulmányok megkezdése évében az Országos Középiskolai Rendészeti 

Csapatversenyen részt vesz-e?                                                        igen nem 

Amennyiben részt vesz a csapatversenyen, kér-e mentességet – a fizikai (erőnléti) 

versenyrészen elért egyéni teljesítménye beszámításával – a fizikai (erőnléti) felvételi 

vizsgarész alól? (Felvételi tájékoztató 16. pont) 

 igen nem 

A felvételi kedvezményt igazoló dokumentum másolatát a verseny befejezését követően 

csatolom. 

18. Felvétele esetén igényel-e tanulói szálláson történő elhelyezést? igen nem 

19. Jelentkezett-e már rendészeti szakgimnáziumba (szakközépiskolába)? igen nem 

Ha igen, mikor: ..................., melyik iskolába: ……..............................................................., 

milyen ok miatt nem került felvételre: műveltségi, fizikai, egészségi, pszichológiai, életvitel, 

ponthatár, egyéb:………………………………….................................................................., 

illetve ha rendészeti szakgimnázium (szakközépiskola) tanulója volt, akkor melyik iskolában 

és melyik tanévben:..................................................................................................... 
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20. Amennyiben a megpályázott rendészeti szakgimnáziumban a ponthatár alatti felvételi 

pontszámom miatt nem nyerek felvételt, de másik rendészeti szakgimnáziumban van szabad 

férőhely, úgy  

hozzájárulok – nem járulok hozzá 

 

hogy személyes adataimat, illetve felvételi anyagomat átadják másik rendészeti 

szakgimnáziumnak. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 

Kelt: ......................................, ................. év ..................................... hó .................. nap 

 

 

 

......................................................................   ............................................................. 

szülő vagy gondviselő aláírása    jelentkező aláírása 

(ha a jelentkező még nem töltötte be 18. életévét) 

 

 

 

Érvényes jelentkezéséhez szükséges iratok: 

 jelentkezési lap (2/2019/2. számú nyomtatvány) 

 a felvételi adminisztrációs költség feladását igazoló befizetési bizonylat másolata 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány  

 1-2 számú nyilatkozat (2/2019/5. számú és 2/2019/6. számú nyomtatvány) 

 kézzel írt önéletrajz (aláírva, esszé típusú, legfeljebb 2 oldal) 

 háziorvosi igazolás a fizikai erőnlétről (2/2019/7. számú nyomtatvány) 

 ha már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, annak fénymásolata 

 egyéb előnyökre, többletpontokra jogosító dokumentumok fénymásolata 

 

Szerezze be (legkésőbb március végéig) az egészségi vizsgálathoz szükséges alábbi iratokat 

(beutalására az iskolai felvételi vizsgák után, az előzetes ponthatár elérését követően kerülhet sor): 

 alkalmassági kérdőív (2/2019/8. számú nyomtatvány) 

 háziorvosi kérdőív (2/2019/9. számú nyomtatvány) 

 mindenkinek egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye, labor-, hallás 

vizsgálat-, szemészeti lelet, EKG lelet, valamint az egészségi állapotával, illetve korábbi 

betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi 

zárójelentések, labor és röntgen vizsgálati leletek stb.) 

 nőknél egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati vizsgálati és egy évnél nem régebbi 

citológiai eredmény 

 férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálati eredmény. 
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Az adminisztrációs költség befizetését igazoló 

belföldi postautalvány feladóvevényének 

fénymásolata!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Szíveskedjék ide felragasztani! 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Megjegyzés: Az adminisztrációs költséget (5 000 Ft) annak a 

rendészeti szakgimnáziumnak a nevére és címére fizesse be, ahová 

jelentkezett! 

 

                    

 

 

Az adminisztrációs költség befizetését igazoló átutalás fénymásolata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szíveskedjék ide felragasztani! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


