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Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program
(HEFOP) 1.2 intézkedés
„Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése”

RENDŐR
Feladatok és tevékenységek
Ha nem lennének rendőrök az utcán az állampolgárok vélhetően, sokkal jobban félnének a
bűnözéstől. Ha konfliktusba keveredne valaki egy másik emberrel (verekedés törne ki,
vagy közlekedési balesetnél nem tudnák eldönteni, ki a hibás) nem lenne kihez fordulni, ha
nem lennének a rend őrei. Eluralkodna a vadnyugati állapot az utcákon. Vagy ha eltűnik
valaki, nem nyújtana segítséget senki sem ahhoz, hogy megtalálják. És még számtalan
esetet sorolhatnánk, amikor is tulajdonképpen hálásak kell, hogy legyünk, az intézkedő
rendőrnek,

azért,

hogy

problémánkat,

ügyünket

elintézte.

Természetesen,

akit

megbüntetnek, vagy éppen lefülelnek az nem fog hálálkodni ezért, de ők vannak
kevesebben. A rendőr mindig szálka volt a bűnözők szemében. Persze régen nemcsak
gyűlölték őket de féltek is tőlük, manapság sajnos már nem mindig van ez így.
A jogrend biztosításán fáradozó rendőrök a jogszabályok és rendelkezések betartatásán
keresztül védelmezik az embereket, a magán- és köztulajdont. A rendőrök elősegítik, hogy
a lakosság anyagi és személyi biztonságát szolgáló jogszabályok érvényre jussanak.
Meghiúsítják, illetve megelőzik a bűncselekményeket, letartóztatják a törvénysértőket.
Őrzik, védik a vagyontárgyakat és ellenőrzik az állampolgárokat.
Büszkeséggel tölti el a rendőrt ha sikerül meghiúsítania egy gépkocsi lopást, vagy
bankrablást. Ha rövid időn belül sikerül elkapnia a bűncselekmény tettesét, ha sikerül
megtalálni az ellopott vagyontárgyakat.
Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek?
A Rendőrségről szóló törvény szerint a rendőrök legfőbb feladata a közbiztonság és a belső
(az országhatáron belüli) rend védelme.
A főbb feladatkörök ahhoz, hogy ezt biztosítani tudják a következők:

♦ bűnmegelőzési,
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♦ bűnüldözési,
♦ államigazgatási
♦ és rendészeti feladatkörök.
A feladataikról részletesebben: a rendőrök...
♦ a bűncselekmények megelőzését és felderítését végzik,
♦ közreműködnek a szabálysértések megelőzésében és felderítésében,
♦ a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá
a menekültügyi eljárással kapcsolatos idegen-rendészeti feladatokat látnak el,
♦ a

közbiztonságra

veszélyes

egyes

eszközök

és

anyagok

(pl.

lőfegyverek,

robbanóanyagok) előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos
hatósági feladatokat látnak el,
♦ közlekedésben hatósági (engedélyeket adnak ki, pl. a jogosítványt) és rendészeti
feladatokat (közúti ellenőrzés) látnak el,
♦ a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat végeznek
(utcai árusok ellenőrzése),
♦ védik a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek (pl.
miniszterek, vezető politikusok) életét, testi épségét, és őrzik a kijelölt létesítményeket
(pl. követségi épületeket, parlamentet, minisztériumokat),
♦ a büntetés-végrehajtásban is dolgoznak (rendőrségi fogdákban fogvatartottak őrzése),
♦ rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet esetén rendvédelmi feladatokat
látnak el.
Tevékenységi csoportok
A közbiztonság veszélyeztetésének elhárítása
A közbiztonság veszélyeztetésének elhárítása érdekében járőr- és őrszolgálatot teljesítenek,
épületek, létesítmények őrzését végzik, biztosítják a vasúti, vízi, légi és közúti közlekedés,
valamint a rendezvények, ünnepségek, sportesemények, felvonulások rendjét.
Bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, felderítése
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Biztosítják a bűncselekmények helyszínét, kihallgatják a szemtanukat, megtalálják a
bűnelkövetőket, és bizonyítékokat szolgáltatnak (gyűjtenek).
Bűnözők, rendbontók és elítéltek elfogása
Feladatuk a szökésben lévő bűnözők felkutatás, szabálysértők elővezetése és a bűnözők
előállítása esetleg kényszerintézkedéssel.
A közbiztonság veszélyeztetésének elhárítása érdekében rendkívüli vészhelyzetekben (pl.
emberrablás,

túszejtés

stb.)

és

razziák

esetén

különleges

akciócsoportokat

(kommandósokat) vethetnek be.
Közlekedésirányítási feladatok ellátása
A közlekedési rendőrök a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzésével, a
szabályszegők felelősségre vonásával, a közúti forgalomban részt vevő járművek forgalmi
okmányainak, műszaki állapotának felülvizsgálatával, valamint a gépjárművezetői
igazolványok ellenőrzésével foglalkoznak. Biztosítják a vasúti, vízi, légi és közúti
közlekedés zavartalanságát, és ha szükséges irányítják a forgalmat.
Igazgatásrendészeti feladatok ellátása
Az igazgatásrendészet feladatkörébe tartozik a személyi okmányok, igazolvá-nyok,
tartózkodási engedélyek kiadása és érvényesítése, a szabálysértési büntetések kiszabása és
behajtása.
Állampolgárok felvilágosítása
Egyre nagyobb jelentőséggel bír az állampolgárok, ill. a közvélemény felvilágosításával és
tájékoztatásával kapcsolatos tevékenység. Biztonság-technikai tanácsadás, vagy milyen
zárakat,

riasztókat

szereltessünk

be lakásunkba,

gépkocsinkba.

Drogmegelőzési,

felvilágosító tanácsadás az iskolákban.
Műszerek, gépek, felszerelések:
♦ járművek (közúti, vízi, légi), autó, motorkerékpár, helikopter, motorcsónak, kerékpár,
♦ rádiókészülékek, számítógépek, írógépek, videó-készülékek, radar és távolságmérő
műszerek, mobiltelefon, fényképezőgép,
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♦ kényszerítő eszközök (lőfegyverek, kard, elektromos sokkoló, gázspray, bilincs),
♦ alkoholszonda,
♦ szolgálati kutya (nyomozókutya), ló (járőrözéshez).
Hol végzi a munkáját?
A munkavégzés történhet szabadban vagy zárt helyen attól függően, hogy milyen
feladatokat látnak el (a szolgálati beosztástól függ).
Milyen munkahelyzetek adódnak?
A rendőrök munkájukat, szinte minden esetben csapatban végzik, a munka eredménye
nagymértékben függ attól, hogy a munkatársak mennyire képesek együttműködni. Az
emberekkel való közvetlen kapcsolat jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készséget,
sokszor tapintatot követel. A rendőrségi szervezet megköveteli munkatársaitól a
feljebbvalóknak való engedelmességet, a főnöki és a szolgálati utasítások pontos betartását
és végrehajtását.
Hogyan végzi munkáját?
Amikor a rendőr intézkedik a napszaknak megfelelő köszönéssel, az állampolgár nemének,
életkorának megfelelő megszólítással - ha a rendőr egyenruhát visel - tisztelgéssel és a
tervezett intézkedés közlésével kell megkezdenie ezt.
Ha polgári ruhában van, akkor a szolgálati igazolványa felmutatásával igazolja a
rendőrséghez tartozását és azt, hogy ő jogszerűen intézkedhet.
Intézkedés közben körültekintően kell eljárnia, lehetőleg meg kell előznie, hogy
megtámadják, lefegyverezzék, figyelmét elvonják.
A rendőr ha saját maga észleli, vagy pedig tudomására jut egy bűncselekmény és az
hivatalból üldözendő (a törvényben bűncselekményként van meghatározva és a hatóságnak
kell az eljárást kezdeményeznie) akkor arról feljelentést tesz (ha az elkövető ismert, akkor
annak megjelölésével).
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A szándékos bűncselekmény elkövetésének helyszínén ha tetten éri az elkövetőt és az
menekülni próbál, igyekeznie kell, hogy elfogja az illetőt. Ha erre nincs módja,
haladéktalanul intézkedik, hogy később elfogják, és szükség esetén a helyszínt is biztosítja
a nyomozók, bűnügyi technikusok megérkezéséig.
Ha szabálysértést észlel, akkor figyelmeztetheti az elkövetőt, vagy a helyszínen
megbírságolja, vagy pedig feljelentést tesz ellene.
A rendőri intézkedésekről (mit tehet és tesz a rendőr)
Igazoltat
Igazoltathatja azt, akinek a személyazonosságát meg kell állapítania.
Fokozott ellenőrzést végez, ruházatot, csomagot és járművet vizsgál át
A bűncselekmény elkövetőjének elfogása és előállítása, vagy a közbiztonságot
veszélyeztető cselekmény vagy esemény megelőzése, megakadályozása érdekében,
nyilvános helyen vagy a közterület lezárt részén az oda belépőket vagy az ott tartózkodókat
igazoltathatja.
Elfog és előállít
További intézkedésig elfogja és az illetékes hatóság elé állítja azt,
♦ akit szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek,
♦ aki ellen elfogatóparancsot adtak ki, vagy akit köröznek,
♦ akinek őrizetbe vételét, előzetes letartóztatását elrendelték, vagy akinek ideiglenes
kényszergyógykezelését, illetőleg elmeállapotának megfigyelé-sét rendelték el,
♦ aki az őrizetbe vétel, az előzetes letartóztatás, a szabadságvesztés vagy az elzárás
végrehajtása során megszökött.
Elővezet
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A rendőr az elővezetést elrendelő határozatban megjelölt személyt az abban megjelölt
helyre kíséri vagy oda útba indítja. (Ha valaki például nem jelenik meg egy bírósági
idézésre és ezt előírják neki, azt elővezetik.)
Bűnmegelőzési ellenőrzést végez
A rendőrök bűnmegelőzési célból ellenőrizhetik azt, aki szándékos bűncselekmény
elkövetéséért,

vagy

visszaesőként

elkövetett

bűncselekmény

miatt

kapott

szabadságvesztést, és szabadult.
Biztonsági intézkedést tesz
A rendőr az önveszélyes állapot vagy a veszélyhelyzet megszüntetése érdekében:
♦ megteszi a veszélyhelyzet elhárításához, megszüntetéséhez haladéktalanul szükséges, a
feladatkörébe tartozó intézkedéseket,
♦ intézkedik, hogy az önmagát vagy másokat veszélyeztető állapotban lévő személyt
orvosi vizsgálatra vigyék, és közreműködik az egészségügyi intézetbe történő
szállításban,
♦ intézkedik az öngyilkosság lehetőség szerinti megakadályozására,
♦ közterületen vagy nyilvános helyen - ha az élet vagy a testi épség védelme megkívánja
- intézkedik a magatehetetlen, önkívületben lévő, illetve erősen ittas vagy kábítószertől
bódult személynek a lakására vagy kijózanító állomásra, egészségügyi intézetbe
kíséréséről, illetőleg szállíttatásáról,
♦ területet zárhat le, és megakadályozhatja, hogy oda bárki belépjen vagy onnan
távozzék, illetőleg az ott tartózkodókat távozásra kötelezheti.
Helyszínt biztosít
A rendőr jogosult megtiltani, illetőleg megakadályozni, hogy valamely bűncselekmény,
szabálysértés, baleset helyszínét megváltoztassák.
Közlekedésrendészeti intézkedéseket tesz:
♦ a közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, illetve szüneteltetheti,
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♦ a közlekedési rendszabályok megtartását, a járműhasználat szabályszerűségét, az
okmányokra és a felszerelésekre vonatkozó előírások megtartását - a jogszabályban
meghatározottak alapján - ellenőrizheti,
♦ a jármű vezetőjét légzésminta (szondáztatás), vagy az egészségügyi szolgálat
igénybevételével vér-, vizeletminta adására kötelezheti,
♦ a vezetői engedélyt, illetőleg a jármű hatósági engedélyét, jelzését - a jogszabályban
meghatározottak szerint - a helyszínen elveheti,
♦ a forgalomban való részvételt megtilthatja, ha a jármű vagy vezetőjének állapota a
közúti forgalom biztonságát veszélyezteti, és a további jogellenes járműhasználat
megakadályozása céljából a jármű kulcsait elveheti, illetőleg a járművet más módon
mozgásában korlátozhatja, vagy elszállíttathatja.
Kikkel kerül kapcsolatba munkája során?
A rendőrségen belül a feljebbvalójával (parancsnokával), az eligazító tiszttel.
A munkája során állandó kapcsolatban áll az emberekkel, nap mint nap találkozik
gondjaikkal, sokszor nehéz helyzetben nyújt segítséget az állampolgároknak.
Kapcsolatba kerül mentősökkel, orvosokkal, tűzoltókkal, ügyvédekkel, ügyészekkel, más
fegyveres testületek dolgozóival (pl. vám és pénzügyőrök, katonai rendészek).
Együttműködik az önkormányzatok ügyintézőivel (bizonyos esetekben a szabálysértőket
az önkormányzati ügyintézőkhöz kell kísérnie).
Nagy segítséget kap a polgárőröktől is, akik a járőrözésbe is bekapcsolódhatnak.

Követelmények
Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés?
A munkavégzés történhet szabadban vagy zárt helyen attól függően, hogy milyen
feladatokat látnak el. A szabadban végzett munkánál az időjárási feltételek kellemetlenek
lehetnek.
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A közlekedés irányításakor és ellenőrzésekor, az események biztosításakor akár órák
hosszat is egy helyben áll, míg gyalogos járőrözéskor gyakran kilométereket gyalogol
egyhuzamban. A terepen való munka, a fegyverek használata jó testi erőt és biztos karokat,
kezet kíván.
A munkaidő több műszakos, folyamatos munkarendet követ, éjszaka, hétvégeken és
ünnepnapokon is szolgálatot kell teljesíteniük. például katasztrófa helyzetekben gyakran
előfordulhat, hogy túlórázásra van szükség.
A munkájuk sok stresszel jár, kockázatos, veszélyes. Megsérülhetnek vagy életveszélybe
kerülhetnek. A rendőri foglalkozás nagy felelősséggel jár, és nagyfokú önállóságot követel
meg.
Persze azt sem árt tudni, hogy nemcsak izgalmakkal teli üldözések, igazoltatások tartoznak
a rendőri munkához hanem az unalomig ismétlődő monoton feladatokat is el kell végezni.
Nem túl izgalmas például egy traffipaxos (sebességellenőrző) kocsiban ülni naphosszat
még akkor sem ha például óránként változtatják is a megfigyelőállásukat. Általában
ugyanilyen a gépkocsik igazoltatása is, amikor a rendőr rádión beszól a központba,
rendszámokat diktál be és forgalmi engedély számokat, bentről pedig csak azt hallja, hogy
nem szerepel a listán, nem lopott a jármű. A jegyzőkönyvezés sem tartozik a kedvenc
feladatok közé, főleg ha ezt írógépen kell kivitelezni.
Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a rendőri munka?
(foglalkozási ártalmak)
A rendszeres éjszakai szolgálat, a rendszertelen szabadidő, hétvégi ügyeletek
hozzátartoznak a szakma gyakorlásához. És persze lelki megterhelést jelent az is, hogy a
rendőrök gyakran kerülnek konfliktushelyzetekbe, és a súlyos balesetek és gyilkosságok
látványát is nehéz feldolgozni. Maguk a rendőrök is azt vallják, hogy soha sem lehet előre
felkészülni egy gyilkosság látványára, különösen ha gyermek az áldozat.
A közlekedési rendőrök különösen sokat tartózkodnak forgalmas utak közelében, ahol a
levegő szennyezettsége igen jelentős lehet.
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Egészségügyi követelmények
Az alkalmasságot kizáró okok közé tartozik:
♦ a kis termet (főleg a személy és objektumvédelmet ellátó rendőröknél - kormányőrök -,
itt követelmény a min. 180 cm-es magasság),
♦ a jelentős túlsúly,
♦ a csökkent látásképesség,
♦ a színtévesztés,
♦ térlátási zavarok,
♦ hallási zavarok.
Szintén kizárja az alkalmazhatóságot:
♦ a cukorbetegség,
♦ a vérképzőszervek betegsége, magas vérnyomás,
♦ a bőr krónikus betegségei (pl. pikkelysömör),
♦ a váz- és mozgásrendszer nagy elváltozásai (pl. gerincferdülés), porckorongbetegségek,
csípőficam, súlyos ízületi betegségek,
♦ a szívbetegségek,
♦ a csökkent terhelhetőség,
♦ a krónikus légzőszervi betegségek,
♦ az emésztőszervek súlyos, krónikus megbetegedése (pl. gyomorfekély) és
♦ a vesebetegségek is a pályára való alkalmatlanságot eredményeznek.
Nem alkalmazhatók:
♦ az idegrendszeri és elmebetegségben szenvedők sem.
Fizikai és pszichikai alkalmassági feltételek
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Az emberekkel való állandó közvetlen kapcsolat jó kapcsolatteremtő készséget, beleérzőképességet követel. A rendőrnek az állampolgárok heves, indulatteli, esetleg agresszív
megnyilvánulásait is nyugalommal kell fogadnia, hogy a konfliktushelyzeteket objektíven
tudja megítélni.
A mindig változó helyzetekre való gyors reagálás szintén fontos követelmény ebben a
szakmában. Ez feltételezi a szellemi mozgékonyságot, gyors felfogást, magas fokú
beszédértést,

absztrakciós

(elvonatkoztatási)

képességet,

ötletgazdagságot

és

az

improvizációs képességet is. Aki mindezekkel rendelkezik, annak a rendőrség megfelelő
álláshelyet kínál.
Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező?
A technikai eszközök kezeléséhez nem árt némi műszaki érdeklődés; a távírók,
rádiókészülékek, videó-készülékek, számítógépek, radarok és távolságmérő műszerek,
fegyverek, közúti, vízi, légi járművek használata technikai képzettséget követel.
Milyen képességek és készségek szükségesek ahhoz, hogy sikeres légy ezen a
munkaterületen?
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a készségeket, amelyek hasznosak a bemutatott
foglalkozás gyakorlásához.
Kommunikáció - jelentések írása, tanúk és gyanúsítottak kihallgatása.
Kritikus gondolkodás - személyes megítélésen alapuló döntések (pl. annak eldöntése, hogy
történt-e bűncselekmény és kell-e intézkednie vagy sem).
Következtetés - megfigyelések, tényfeltárás, következtetések levonása.
Megértés - törvények és biztonsági rendszabályok megértése.
Szervezettség - ötletek, gondolatok, információk érthető, áttekinthető formában történő
elrendezése, megjelenítése.
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Állóképesség - kitartás, cselekvőképesség vészhelyzetekben.
Kapcsolatteremtő készség - megértés az emberi kapcsolatokban, harmonikus kapcsolat
fenntartása a munkatársakkal, hiszen alapvetően csapatmunkáról van szó.
Higgadtság - nyugalom, önuralom és magabiztosság vészhelyzetekben és feszültségteli,
stresszes munkakörülmények között.
A különböző tantárgyak, amelyekkel érdemes többet foglalkoznod:
♦ történelem (felvételi tárgy a főiskolán),
♦ magyar nyelv és irodalom (felvételi tárgy a főiskolán),
♦ állampolgári / államigazgatási ismeretek,
♦ társadalomismeret,
♦ testnevelés (küzdősportokban szerzett jártasság előny),
♦ mára különösen előnyössé vált az idegen nyelvek ismerete.

Szakképzés
Érettségi utáni alapképzésben két lehetőség van arra, hogy rendőri ismereteket sajátítson el
a jelentkező:
♦ rendőr szakközépiskolai képzésben, vagy
♦ rendőrtiszti főiskolai képzés keretében.
Amit a rendőr szakközépiskolákról tudni kell
A Budapesti, a Csopaki, a Miskolci és a Szegedi Rendőr Szakközépiskola az érettségire
épülő, kétéves nappali tagozatos képzése során rendőr szakképesítést ad, mely a
rendőrségen belül tiszthelyettesi munkakör betöltésére - elsősorban közterületi szolgálat
ellátására -jogosítja fel a végzett tanulókat.
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A jelentkezés feltételei és módja
A rendőr szakközépiskolák annak a pályázónak a jelentkezési kérelmét fogadják el, aki a
következő feltételekkel rendelkezik:
♦ betöltötte a 18. életévét, de 22 évesnél nem idősebb,
♦ érettségizett,
♦ katonai szolgálatra alkalmas (férfiak esetében),
♦ magyar állampolgár és állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik,
♦ büntetlen előéletű,
♦ vállalja a fegyveres szolgálatot,
♦ hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakó és családi körülményeinek,
illetve korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak az előzetes vizsgálatához,
♦ csatolja közeli hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az írásbeli
hozzájárulását személyes adataik kezeléséhez,
♦ befizeti az adminisztrációs költséget.
A rendőr szakközépiskolákra az Országos Rendőr Főkapitányság által kiadott, a rendőr
szakközépiskolákon

és

a

Budapesti

Rendőr

Főkapitányság,

a

megyei

rendőr

Főkapitányságok, a Készenléti Rendőrség, valamint a Köztársasági Őrezred személyzeti
osztályain személyesen vagy postai úton beszerezhető jelentkezési egységcsomagban
található jelentkezési lappal és az előírt dokumentumok becsatolásával lehet pályázni.
Amennyiben a jelentkező postai úton kéri a jelentkezési egységcsomag megküldését, a
kérelméhez a mindenkori postai díjszabásnak megfelelően felbélyegzett A/4 (géppapír)
méretű válaszborítékot is mellékelnie kell.
Felvételi vizsgák, vizsgálatok és ellenőrzések
Az alapellenőrzések során kerül megállapításra, hogy a jelentkező rendelkezik-e a
hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges büntetlen előélet, jó hírnév és
cselekvőképesség feltételével. Fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsga, pszichológiai
(írásbeli és szóbeli), valamint egészségi alkalmassági vizsgálatok Az általános (írásbeli)
műveltségi teszt megoldásával az a műveltségi és tájékozottsági szint mérése történik,
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melyet a jelentkező élettapasztalata (szociális érése) során és a tanulás folyamán szerzett.
A bizottság előtti egyéni beszélgetés célzott, irányított beszélgetés, illetve kikérdezés,
amely során a bizottság a jelentkező megjelenéséről, kommunikációs készségéről,
életviteléről, életútjáról, valamint a rendőri pályáról való elképzeléséről nyer
információkat.
Egyéb tudnivalók
A felvételi követelményekről, az értékelésről, a többletpontokról és az eljárás rendjéről
szóló részletes tájékoztatót a jelentkezési egységcsomag tartalmazza. Az érdeklődők
számára a rendőr szakközépiskolák tanulmányi felelősei adnak bővebb információt. A
rendőr szakközépiskolák felvételi keretlétszáma tájékoztató jellegű, melynek változtatási
jogát az Országos Rendőr Főkapitányság fenntartja.
A képzés során oktatott szakmai tárgyak:
♦ közrendvédelmi,
♦ közlekedési,
♦ csapatszolgálati,
♦ jogi és közigazgatási,
♦ büntetőjogi,
♦ szabálysértési és igazgatásrendészeti,
♦ nyomozástani ismeretek.
Szakmai készség tárgyak:
♦ rendőri testnevelés és önvédelem,
♦ lőkiképzési ismeretek,
♦ rendőri szolgálattechnikai ismeretek.
Kiegészítő tárgyak:
♦ informatikai és számítástechnikai ismeretek,
♦ intézkedés lélektan,
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♦ rendvédelem története,
♦ idegen nyelv.
Szakmai gyakorlat (bűnügyi szakterületen, tanintézeti bel-szolgálatban)
A másodéves tanulókat már próbaidőre hivatásos állományba veszik, hogy ezzel is
elősegítsék a gyakorlati oktatásukat (próbaidős rendőr).
A rendőrtiszti főiskola
A főiskola a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó rendvédelmi szerveknél
meghatározott - szakirányú felsőfokú végzettséget igénylő - munkakörök betöltéséhez
szükséges szakmai képzést biztosítja.
Érettségi után vagy a rendőr-szakközépiskola után lehet ide felvételizni.
A főiskolán nem csak rendőri szakok vannak (bűnügyi, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi), hanem büntetés-végrehajtási, vám-és pénzügyőr és
határrendészeti szak is van.
Átlagosan 9-10 szeres a túljelentkezés az intézménybe.
A képzési idő nappali tagozaton 6 félév.
Ki jelentkezhet nappali tagozatra?
Aki állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik, cselekvőképes, 25. életévét még nem töltötte
be, büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú és a fegyveres szolgálatra alkalmas,
valamint vállalja, a szolgálat teljesítését vagy munkaviszony létesítését.
A felvett hallgatók a sorkatonai szolgálatukat a főiskolai képzéssel teljesítik.
Írásbeli felvételi van (magyar nyelv és irodalom valamint történelem tárgyakból, vagy
általános ismeretszint felmérés és szakmai ismeretek), ezen kívül vizsgálják a jelentkezők
egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságát is. (Az alkalmassági vizsgálatok sajátos
követelményeiről a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashattok részletesebben.)
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A képzésről
Két évig hasonló tárgyakat tanulnak (jogi tárgyak, számítástechnika, idegen nyelv, emberi
kapcsolatok) és csak ezután kezdenek el egyre több szakmai tárgyat tanulni.
A rendőr szakképesítés OKJ azonosító száma: 52 8912 02
A szakmával kapcsolatos további információk részletesen a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet: www.nive.hu honlapján találhatók, Szakképzési dokumentumok
címszó alatt.
Kereseti lehetőségek:
Az egyes foglalkozások átlagkereseti statisztikáját – több évre visszamenőleg – az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján teszi közzé, a Statisztika menüpontban (egyéni bérek
és keresletek statisztikája).
Elérhetőség: www.afsz.hu
Elhelyezkedési lehetőségekről tájékozódhat az Állami Foglalkoztatási Szolgálat
kirendeltségein, a www.afsz.hu internetes elérhetőségen, vagy mobiltelefonon a
http://wap.afsz.hu linken.

A rendőr foglalkozást bemutató pályaismertető film elérhető az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat www.afsz.hu, valamint a Nemzeti Pályainformációs Központ www.npk.hu,
továbbá az e-pálya www.epalya.hu internetes elérhetőségeken.

A szakma jövőjéről készült tájékoztatás a http://www.epalya.hu/munka/foglalkozas.php
weblapon érhető el, a foglalkozás megadásával.

Kiadja: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Felelős kiadó: Pirisi Károly főigazgató
Készült 1999-ben. Aktualizálva 2008-ban az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával.
A jelen dokumentum tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság a tárgyra vonatkozó hivatalos véleményét.
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