
 

 

                       RENDÉSZETI ALAP- ÉS SZAKVIZSGA BIZOTTSÁG 

                     TITKÁRSÁGA 

 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

rendészeti alap- és szakvizsgához 

 

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.) Kormányrendeletben (a 

továbbiakban: rendelet) foglaltakra tekintettel az alábbiakról tájékoztatom.  

 

A rendészeti alap- vagy szakvizsgára a munkáltató kötelezése alapján beiskolázási lappal, vagy 

önkéntesen, jelentkezési lappal lehet jelentkezni (rendelet 9. §, 16. §).  

Nem kell beiskolázni azt, aki a rendelet 10. §-a szerint a rendészeti szakvizsga letétele alól 

mentesül.  

A rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése alapján vizsgatárgy alóli mentesség kérhető a beiskolázási- 

vagy jelentkezési lapon, a mentesítés alapjául szolgáló dokumentumok másolatának 

csatolásával. Önkéntes jelentkezők esetében csatolni kell a felsőfokú-, illetve szakmai 

végzettségekről szóló oklevelek másolatait. 

A nagy létszám és a különböző választható tantárgyak miatt a rendészeti szakvizsga felkészítés 

koordinálásához szükséges a beiskolázási- vagy jelentkezési lapokat eredetben, minél előbb 

megküldeni, mivel a felkészítésre behívás a létszám függvényében, a választott tantárgyat 

figyelembe véve történik.  

Jelentkezéskor a hallgató megjelölheti, hogy az I. vagy II. félévben szeretne részt venni a 

felkészítésen. 

A felkészítés pontos időpontját a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Központ (a továbbiakban: 

RASZK) osztja be, melyről az érintettet a megadott e-mail címén, írásban, 30 nappal a 

felkészítést megelőzően értesíti. A rendészeti alap- és szakvizsgával kapcsolatos további 

hasznos információk a bmkszf.hu oldal „rendészeti szakvizsga” menüpontja alatt találhatók. 

 

A RASZK a hallgatók vonatkozásában a humánigazgatási szervezeti egységekkel folyamatosan 

egyeztet és igény szerint kimutatást küld.  

 

A rendészeti szakvizsgával kapcsolatban felmerülő költségek (rendelet 27. §): 

Felkészítés díja:   9.663,- Ft 

Vizsgadíj vizsgánként:  5.798,- Ft 

Összesen:    21.259,- Ft 

 

A kötelező vizsgatárgy alóli mentesség esetén a vizsgázónak a felkészítés első két napján nem 

kell megjelenni, így a felkészítés díjának összege: 3.221,- Ft/nap, egy vizsgadíjjal együtt 

összesen: 9.019,- Ft. 

Választott vizsgatárgy alóli mentesség esetén a vizsgázónak a felkészítés harmadik napján nem 

kell megjelenni, így a díj összege a két napos felkészítéssel együtt: 6.442,- Ft/2 nap, egy 

vizsgadíjjal összesen: 12.240,- Ft. 

 

A rendészeti alapvizsgával kapcsolatban felmerülő költségek: 

Felkészítés díja:   5.798,- Ft 

Vizsgadíj vizsgánként:  3.865,- Ft 

Összesen:    9.663,- Ft 



 

A halasztás díja a felkészítés vagy vizsga díjának 50%-a (rendelet 28. § (5) bekezdés) 

A szakvizsgára kötelezett halasztási díja a munkáltatót terheli, ha a halasztásra a munkáltató 

érdekkörében felmerült okból kerül sor (rendelet 28. § (6) bekezdés). 

 

Szakvizsgára kötelezettek esetében a felkészítés, valamint első alkalommal a vizsga költségét 

a rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a belügyi szerv normatív hozzájárulás címén, előirányzat 

átadással teljesíti, így utalni nem kell. 

 

Önként jelentkezőknél a befizetés egyénileg történik az alábbi módon: 

Számlázási név:  BM Igazgatás 

Címe:    1051 Budapest, József Attila u. 2-4. 

Bankszámlaszám:  10032000-01483305  

 

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a befizetés jogcímét, és a befizető pontos lakcímét. 

Az átutalásról szóló bizonylatot e-mailben kérjük megküldeni a RASZK e-mail címére. Az 

eredeti, befizetést igazoló bizonylatot a vizsgázó szíveskedjen magával hozni a képzés 

megkezdésekor. 

 

A felmerülő szállás költséget, mindig a behívólevélhez csatolt feltételek szerint, a képzésdíjtól 

elkülönítve kell kiegyenlíteni. Ennek érdekében a beiskolázott - felkészítésre történő behívását 

–, a behívólevélben foglaltaknak megfelelően a humánszolgálatnak jelzi.  

 

Egyéb szükséges információról a vizsgázó a képzésen kap tájékoztatást. 

 

A rendészeti szakvizsgával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén szívesen állunk 

rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken. 

 

Sajóvölgyi Anett r. őrnagy RASZK vezetője  (03-1) 24-637, (06 1) 550-2126 

Baranyai Henriett r. őrnagy    (03-1) 24-579, (06 26) 795-904 

Szandányi Zsolt (felkészítés)    (03-1) 24-677, (06 26) 795-904 

Tóbiás Róbertné (vizsga)   (03 1) 24-615, (06 26) 795-904 

 

Email címek:    rendeszeti.szakvizsga@bmkszf.hu 

   anett.sajovolgyi@bm.gov.hu 

   henriett.baranyai@bm.gov.hu 

   zsolt.szandanyi@bm.gov.hu 

   robertne.tobias@bm.gov.hu 
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