2/2019/3.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Jelentkezési laphoz (2/2019/2. számú nyomtatvány):
A jelentkezési lap kitöltése előtt kérjük, tanulmányozza át a jelentkezési egységcsomagban található
tájékoztatót és ezen útmutatót.
A jelentkezési lapot olvashatóan, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL, írógéppel vagy
számítógéppel töltse ki! Az eldöntendő kérdések esetében egyértelmű jelölést kérünk minden
egyes válaszlehetőségnél!
A jelentkezési lap egyes pontjaihoz figyelmébe ajánljuk:
2. ponthoz: Az e-mail címet pontosan, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL töltse ki, ezen értesítjük
a felvételi időpontjáról (amennyiben e-mail címe tartalmaz nullát, úgy az „o” betűtől való
megkülönböztetés érdekében kérjük, hogy a „0”-t húzza át átlósan)
3. ponthoz: Akkor kell kitöltenie, ha a lakcíme, értesítési címe nem azonos az állandó lakóhelyével,
és a felvételi eljárás kezdetétől a tanév kezdetéig ezen a címen tartózkodik. Kérjük a jogcím
feltüntetését is (pl. kollégium, albérlet).
7. ponthoz: Kizárólag a „belügyi rendészeti ismeretek” tantárgyból tett érettségit kérjük jelezni.
8. ponthoz: Ha a 8. pontnál az „Igen” választ jelölte meg, akkor a 2/2019/8. számú nyomtatvány
„Volt-e, van-e beszédzavara, …” kérdésre szintén csak „igen” választ adhat.
16. ponthoz: Többletpont iránti kérelmét itt jelölheti meg. (Az igazolások másolatát kérjük
csatolni!)
17. ponthoz: Felvételi kedvezmény iránti kérelmét itt jelölheti meg. (Az igazolás másolatát kérjük
csatolni!)
18. ponthoz: A kitöltéssel a tanulói szállás iránti igények felmérését segíti elő. Mivel a rendészeti
szakgimnáziumok csak meghatározott (esetenként korlátozott) számú férőhellyel rendelkeznek, ezért
az igénybejelentés nem jelent kötelezettségvállalást a tanulói szállás biztosítására a tanintézet
részéről.
Ha a jelentkező még nem töltötte be 18. életévét, kérjük, hogy szülője vagy gondviselője is írja alá
a jelentkezési lapot!
Alkalmassági kérdőívhez (2/2019/8. számú nyomtatvány):
A kérdésekre történő válaszadás után a lap alján alá kell írnia!

Intézni kell a jelentkezés feladása előtt:



A jelentkezési lap kitöltése; (2/2019/2. nyomtatvány)
A felvételi egységcsomag nyilatkozatainak kitöltése, aláírása (2/2019/5, 2/2019/6
nyomtatvány);
 Önéletrajz írása;
 A fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételhez szükséges háziorvosi igazolás
beszerzése (2/2019/7. nyomtatvány);
 Postán: az iskola nevére és címére az adminisztrációs díj befizetése (befizetett
csekkről/átutalásról másolat készítése), valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány
megigénylése.
Jelentkezés a megjelölt határidőre: 2019. február 18.

2

Intézni kell az iskolai felvételi vizsgák előtt:






Háziorvosi kérdőív kitöltetése a háziorvossal (2/2019/9. nyomtatvány);
Alkalmassági kérdőív kitöltése – kérdésekre válaszadás – aláírása (2/2019/8. nyomtatvány);
Egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye, labor-, hallásvizsgálati-, szemészetiés EKG lelet, továbbá férfiak esetében egy évnél nem régebbi urológiai, nők esetében az egy
hónapnál nem régebbi nőgyógyászati és az egy évnél nem régebbi citológiai eredmény
beszerzése a főkapitányság orvosánál történő vizsgálatig.
Határidő: 2019. március 30.

Tisztelt Jelentkező!
Kérjük, hogy jelentkezési lapjának és a mellékleteinek kitöltését a benyújtás előtt még egyszer
ellenőrizze vagy ellenőriztesse.
Az adminisztrációs díj befizetésére szolgáló postai készpénzátutalási megbízást - saját érdekében olvashatóan töltse ki. A „közlemény” rovatban tüntesse fel a következő szöveget: „adminisztrációs
díj”. Az adminisztrációs díjat a rendészeti szakgimnázium nevére és címére kell befizetni.
Átutalással is befizetheti az adminisztrációs díjat. A 2/2019/4. sz. nyomtatványon megtalálhatók
az iskolák számlaszámai. Az átutaláskor a közleményben kérjük feltüntetni a jelentkező nevét,
születési idejét és azt, hogy „adminisztrációs díj”.
A befizetési vagy átutalási bizonylat másolatát a jelentkezési lappal együtt kell a rendészeti
szakgimnáziumba eljuttatni!
Figyelem! A teljes felvételi eljárás folyamán, a jelentkezéskor közölt adataiban történő bármilyen
változást (pl.: lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, vagy büntetlenségi helyzet) szíveskedjen
bejelenteni a jelentkezési helye szerinti rendészeti szakgimnázium tanulmányi osztályán.
Tartsa szem előtt a jelentkezési határidőt!
Reméljük, hogy él a jelentkezési lehetőséggel, és az eredményes felvételi eljárást követően a
rendészeti szakgimnázium tanulójaként, a Rendőrség leendő munkatársaként üdvözölhetjük!

