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2020. január 

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

NYÍLT NAPOT TART A FELVÉTELIZŐK SZÁMÁRA 
 

Időpont: 2020. január 15. Időtartam: 8.00 - 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. A nyílt nap tervezett programja: 

megyei rendőr-főkapitányság bűn- és baleset megelőzési bemutatója; 
megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi-technikai tevékenységének bemutatása; 
megyei rendőr-főkapitányság humánigazgatási szolgálatának tájékoztatója; 
megyei rendőr-főkapitányság bevetési egységének bemutatója; 
bűnügyi, szituációs, csapatszolgálati szakkabinetek bemutatása; 
fegyverek és a rendőrszakmában használatos egyes eszközök bemutatása; 
lövészeti bemutató, szituációs lőtér megtekintése; 
"LOCKED" bűnmegelőzési kiállítás, életlabirintus; 
életmentő technikák bemutatása; 
közlekedési szakterület bemutatkozása; 
konditerem és tanulói szállás megtekintése; 
tájékoztató a felvételiről; 
felvételi műveltségi vizsga főbb tudnivalóinak ismertetése, néhány mintakérdés 
megoldása; 
fizikai alkalmassági vizsga ágainak ismertetése, bemutatása, kipróbálása; 
rendőri testnevelés, önvédelmi technikák, az önvédelmi képzés védőeszközeinek 
bemutatása, kipróbálása; 
Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztály bemutatója, „Faltörő kos” 
akadálypálya kipróbálása; 
Terrorelhárítási Központ technikai eszközbemutatója. 

 



Cím: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. szám; 3501 Miskolc, Pf. 161. 
Telefon: (06-46) 514-523, BM: (31) 23-27; Fax: (06-46) 514-500/27-37, BM: (31) 27-37 

E-mail: bunmeg@borsod.police.hu 

10:00 órától bemutatók az alakulótéren: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
kutyás és bevetési bemutatója; 

Készenléti Rendőrség Kelet-Magyarországi Határrendészeti 
Igazgatóság Határvadász Bevetési Főosztály XXI. Határvadász bevetési Osztály  

 csapatszolgálati bemutatója. 

A felvételi jelentkezésről és eljárásról részletes tájékoztatót tart a rendészeti szakgimnázium az 
érdeklődők számára.  
Kérjük a látogatókat, hogy 9.30 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: 2020. január 25. Időtartam: 10.00 és 14.00 óra között! 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület  

(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, az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a 
magánbiztonsági és az önkormányzati rendészeti szférában is. 
A nyílt nap pontos programja megtalálható a https://felveteli.uni-nke.hu/nyilt-nap/hasznos-
informaciok/ honlapon. 
A felvételivel kapcsolatban hasznos információkat talál a https://felveteli.uni-nke.hu/kepzesek/rtk/ 
webcímen. 

       


