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BELÜGYMINISZTÉRIUM 

VEZETŐKÉPZÉSI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY 

    

 

 FELHÍVÁS 
a Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzékbe történő felvételre 

 

 

Tisztelt Jelentkező! 

 

Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, főosztályvezető a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti 

szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga 

vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 25. § (2) bekezdése alapján felhívást ad ki 

a Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzékbe történő felvételre. 

 

A Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzékébe felvett tagok főbb feladatai a 

következők:  

– a rendészeti alapvizsga végrehajtásának felügyelete,  

– a vizsgaszabályzat betartatása és a rendfenntartás, 

– a vizsgajegyzőkönyv kiállítása. 

 

A FELHÍVÁSRA BEADANDÓ ANYAG BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE, CÍME 

 

A beadni kívánt jelentkezést zárt borítékban, egy eredeti példányban az alábbi módokon kérjük 

megküldeni. 

 

Személyesen, futárpostával, postai úton: 

BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (a továbbiakban: BM 

VTTF) Rendészeti Alap- és Szakvizsga Központ  

H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3., B épület, 119. számú iroda 

vagy 

Személyesen, futárpostával:  

BM VTTF Továbbképzési Osztály, Twin Center, „C” épület, III. emelet 318. számú iroda 

1135 Budapest, Szegedi út 35-37. 

 

A jelentkezést – a tárgymezőben „Felhívás rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi névjegyzék 2017” 

megjelöléssel – elektronikus formában (szkennelve) is kérjük megküldeni a 

rendeszeti.szakvizsga@bmkszf.hu e-mail címre. 

 

Beküldési határidő:     2017. december 18. 

A jelentkezések elbírálásának határideje:  2018. január 15. 
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A FELHÍVÁSON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 

A Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján felhívásra jelentkezést nyújthat be: 

– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, továbbá a rendészetért felelős miniszter által 

irányított szervek állományának legalább középfokú végzettségű, rendészeti alapvizsgával 

rendelkező, vagy annak kötelezettsége alól mentesült tagja. 

 

A jelenleg mandátummal rendelkező Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzékébe 

felvett tagokra vonatkozó feltételek az alábbiak: 

– ha a jelentkező a 2015. évben benyújtott jelentkezését változatlan formában fenntartja, úgy 

jelentkezésének megerősítésére elegendő a 2. számú melléklet kitöltése és megküldése  

– ha a jelentkező a korábban benyújtott jelentkezésén változtatni kíván, akkor az 1. sz. 

mellékletet kell kitöltenie és megküldenie. 

Az új jelentkező jelentkezési feltételei: 

A felhívásra jelentkezésnek tartalmaznia kell: 

– a felhíváshoz mellékelt adatlapot (1. számú melléklet) hiánytalanul kitöltve, 

– az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél egyszerű másolatát, 

– a rendészeti alapvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatát, vagy a Kormányrendelet 4. § (1) 

bekezdésében meghatározott végzettségeket igazoló dokumentum egyszerű másolatát, 

– munkáltatói igazolást a szolgálati viszony vagy más foglalkoztatási jogviszony 

fennállásáról. 

 

A JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSA 

 

A felhívásra beérkezett jelentkezéseket a központi szerv vezetője bírálja el. 

 

Az elbírálásánál előnyt élvez az a jelentkező, aki az előírt feltételeken túl az alábbiakban felsorolt 

feltételek valamelyikének megfelel: 

– közreműködött a rendészeti alapvizsga tananyagának kidolgozásában és fejlesztésében, 

– a Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzékében tag volt, 

 

A központi szerv vezetője mérlegelés nélkül elutasítja a felhívásra jelentkezést, ha 

– a jelentkező nem felel meg a felhívásban megjelölt feltételeknek, 

– a benyújtott jelentkezés hiányos. 

 

A központi szerv vezetője elutasíthatja a jelentkezést abban az esetben, ha  

– a jelentkezővel szemben szakmai kifogás merül fel, 

– a névjegyzék létszámigényét meghaladó jelentkezés érkezik be, és a kérelmek rangsorolása 

miatt a jelentkező a létszámkeretből kiszorul. 

 

A jelentkezéseket a központi szerv vezetője mindvégig bizalmasan kezeli. A Rendészeti 

Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzékébe történő felvételről az elbírálást követően 15 napon 

belül értesíti a jelentkezőt. 

A Rendészeti Alapvizsga Vizsgabiztosi Névjegyzékbe tartozás öt év időtartamra szól. 

A Vizsgabiztosi Névjegyzéket a központi szerv a honlapján folyamatosan megjeleníti. 

A névjegyzék az alábbi adatokat tartalmazza: név, rendfokozat, munkahely. 

  



3 
 

 

 

A FELHÍVÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 

A felhívással kapcsolatos ügyintézést, adminisztrációt és felvilágosítást a BM VTTF végzi. 

Kérdéseit felteheti az alábbi elérhetőségeken: 

 

Ügyintéző:   Sajóvölgyi Anett r. őrnagy,  

   Rendészeti Alap- és Szakvizsga Központ vezetője 

e-mail:   anett.sajovolgyi@bm.gov.hu 

BM telefonszám:  24-637, 24-654 

Városi telefonszám:  550-2126 

 

             

 

                                                                                     

 

 

                                                                                 Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy s. k. 

             főosztályvezető 


