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F E L H Í V Á S 
A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 

NYÍLT NAPOT TART A FELVÉTELIZŐK SZÁMÁRA 

 
Időpont: 2018. január 12. Időtartam: 7.40 - 13.00 óra között! 

A Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban érettségire épülő rendőr tiszthelyettesi szakképzés 
folyik. Nyílt napon bemutatásra kerülnek a rendészeti szakgimnázium oktatási helyszínei, de e 
mellett a felvételi végrehajtásának menetét is megismerhetik a látogatók és felvilágosítást 
kaphatnak a rendőri hivatásról, valamint az érdeklődök fizikai erőnlétének mérésére is lesz 
lehetőség. 

Helyszínek bemutatása, programok: 
 megyei rendőr-főkapitányság bűn- és baleset megelőzési 
bemutatója 
 megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi-technikai tevékenységének 
bemutatása 
 megyei rendőr-főkapitányság humánigazgatási szolgálatának 
tájékoztatója 
 fegyverek és a rendőr szakmában használatos egyes eszközök 
bemutatása 
 lövészeti bemutató 
 csapatszolgálati bemutató 
 okmányismeret 
 műveltségi teszt 
 fizikai alkalmassági vizsga ágai és végrehajtásának módjai 



 alaki bemutató 
 bűnügyi, szituációs, közlekedési, határrendészeti, csapatszolgálati, informatikai 
szakkabinetek bemutatása 
A felvételi jelentkezésről és eljárásról részletes tájékoztatót tart a rendészeti szakgimnázium az 
érdeklődők számára. 
Kérjük a látogatókat, hogy 9.00 óráig érkezzenek meg a Miskolci Rendészeti 
Szakgimnáziumba (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.). 

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KARA 
IS NYÍLT NAPOT TART AZ ÉRDEKLŐDŐK RÉSZÉRE 

Időpont: 2018. január 27. Időtartam: 10.00 - 14.00 óra között! 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem / Oktatási Épület (1083 Budapest, Üllői út 82.) 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán érettségire épülő tisztképzés 
folyik. A karon végzettek elhelyezkedhetnek a Rendőrség, a Büntetés-végrehajtási Szervezet, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, továbbá a 
Bevándorlási- és Állampolgársági Hivatal, valamint a magánbiztonsági és az önkormányzati 
rendészeti szférában is.  

A nyílt nap pontos programja megtalálható a http://felveteli.uni-nke.hu/nyilt-nap-2017/rtk-
programja/ honlapon. 

A felvételivel kapcsolatban hasznos információkat talál a 
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?sze
r_id=841&elj=18a webcímen. 

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATOT HIRDET A 
KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG HATÁRVADÁSZ BEVETÉSI OSZTÁLYAINAK 

ÁLLOMÁNYÁBA, JÁRŐRTÁRS BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉRE 

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet 
követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) 
szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a 
második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti 
Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre. 

A teljes pályázati felhívás és a jelentkezési lap megtalálható a http://www.police.hu/hu/hirek-
es-informaciok/hatarvadasz-kepzes címen. 
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