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A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és 

vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 

2/2013. (I. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) 27. § (1) bekezdése, 38. § (2) 

bekezdése, 47. § (2) bekezdése, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési 

rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 35/2017. (XII. 20.) 

BM utasítás 31. § (1) bekezdése, 41. § (2) bekezdése, 44. § (2) bekezdése alapján a 

Belügyminisztérium által végrehajtott rendészeti vezetőkiválasztási eljárás, rendészeti vezetővé 

képző tanfolyam, valamint rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam, továbbá a 

belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet2) 26. §-a alapján történő előzetes véleményalkotás részletes felépítését 

és működési szabályait a következők szerint állapítom meg.  

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A szabályzat hatálya 

 

1. A szabályzat hatálya kiterjed a Belügyminisztérium által lebonyolított rendészeti 

vezetőkiválasztási eljárás, rendészeti vezetővé képző tanfolyam, rendészeti mestervezetővé 

képző tanfolyam valamennyi oktatójára, trénerére, vezetőifejlesztőjére (coach), vizsgáztatójára, 

jegyzőjére, oktatásszervezőjére, a vezetőkiválasztási eljárásban közreműködőkre, valamint a 

belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és 

vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 

2/2013. (I. 30.) BM rendelet 1. § 3. pontjában és a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának továbbképzési és vezetőképzési 

rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 35/2017. (XII. 20.) 

BM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1. § 3. pontjában meghatározott belügyi szerv személyi 

állományára, a vezetői felkészítés résztvevőjére és a vezetőkiválasztási eljárás érintettjére. 

 

2. A szabályzat megismeréséről a szabályzat hatálya alá tartozó személyek az 1. melléklet szerinti 

megismerési nyilatkozatot töltenek ki. 

 

3. A Belügyminisztérium a rendészeti vezetőkiválasztási eljárást, a rendészeti vezetővé képző 

tanfolyamot, a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot az előzetes véleményalkotást, 

valamint a minősített-tréner-képző tanfolyamot, a minősített-tréner továbbképző tanfolyamot, a 

vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyamot, és a vezetőifejlesztő (coach) továbbképző 

tanfolyamot a BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (a 

továbbiakban: RVVTF) útján hajtja végre. 

 

4. A 3. pontban felsorolt eljárásokban részt vevő személyek a 2. melléklet szerinti titoktartási 

nyilatkozatot töltenek ki. 
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Értelmező rendelkezések 

 

5. Jelen szabályzat vonatkozásában:  

a) AC (Assessment Center) feladatok: munkahelyi helyzetgyakorlatok, melyek teljesítését 

bizottság értékeli a betöltendő beosztás szempontjai szerint; 

b) belügyi szerv: 

ba)  a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter által vezetett minisztérium a 

minisztériumhoz vezényelt állomány vonatkozásában, 

bb) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belső bűnmegelőzési és 

bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, a terrorizmust elhárító szerv, a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, 

bc) az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Terrorelhárítási 

Információs és Bűnügyi Elemző Központ; 

c) KVR (Komplett Vezetőkiválasztási Rendszer): az új belügyi vezetőkiválasztási eljárás 

informatikai támogató rendszere; 

d) minősített tréner: a rendészeti vezetővé képző tanfolyamon résztvevő állomány felkészítésére 

az RVVTF által kiképzett, belügyi szerv állományába tartozó személy; 

e) polgári nemzetbiztonsági szolgálatok: a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok; 

f) rendészeti vezetőképzési rendszer: a rendészeti vezetővé képzés és a rendészeti 

mestervezetővé képzés együttes elnevezése; 

g) rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam: a belügyi szervnél rendszeresített középvezetői 

és kiemelt vezetői szolgálati beosztások betöltéséhez előírt, iskolarendszeren kívüli, 

felsővezetői készségeket fejlesztő képzés; 

h) rendészeti vezetőkiválasztási eljárás: az egységes belügyi vezetői kompetenciák komplex 

módon történő felmérésére alkalmas módszer és ügymenet; 

i) Rendészeti Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Rendszer: egy olyan emberi erőforrás-

gazdálkodási folyamat, amelynek révén kiválasztásra és képzésre kerülnek a belügyi szerv 

állományának vezetői beosztás betöltésére alkalmas tagjai, elősegítve és támogatva ezáltal a 

rendészeti vezetővé válás folyamatát; 

j) rendészeti vezetővé képző tanfolyam: a belügyi szervnél rendszeresített beosztott vezetői 

beosztások betöltéséhez előírt, iskolarendszeren kívüli, az alapvető vezetői készségeket 

fejlesztő képzés; 

k) senior tréner: az a tréner, aki legalább ötszáz nap rendészeti tréninget tartott.  

 

A kérelmek benyújtási és elbírálási rendje 

 

6. A résztvevő tanulmányi és vizsgaügyben kérelemmel fordulhat az RVVTF-hez.  

 

7. A résztvevő kérelmét az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetőjének 

címezve, a 3. melléklet szerinti nyomtatványon, az arra okot adó esemény bekövetkezésétől 

számított 10 munkanapon belül, távolmaradás estén a távollét napját megelőzően 3 munkanappal 

nyújthatja be. Különös indokolt esetben a távolmaradás engedélyezésére vonatkozó kérelmet a 

távollét napját megelőző munkanapon 12.00 óráig elektronikusan is be lehet nyújtani. 

 

8. Az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője a kérelem tárgyában a kérelem 

beérkezésétől számított 30 napon belül dönt és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
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9. Az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője döntést hoz az alábbi 

ügyekben: 

a) a vezetői felkészítés és a vezetőkiválasztás időpontjának kérelemre történő módosítása, 

b) a nem teljesített képzési modul pótlása, 

c) a sikertelen vizsga javítása, 

d) a sikertelen javítóvizsga miatt a vezetői felkészítés megismétlése, 

e) a képzési idő 10 %-át meg nem haladó nem szolgálati érdekből bekövetkező távollét 

engedélyezése, 

f) a szolgálati érdek alapján történő távolmaradás engedélyezése, valamint 

g) az eredménytelenül záródó vezetőkiválasztási eljárás megismétlése. 

 

10. Az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály első fokon eljáró vezetője köteles 

kikérni a képzésben közreműködő, főállású oktató, senior tréner, tréner, vizsgáztató, jegyző, vagy 

oktatásszervező véleményét, ha döntéséhez az érintett szakértelme szükséges, vagy döntésével 

részére feladatot határoz meg. 

 

11. A megkezdett és három oktatási napnál rövidebb idejű képzésekről hiányzás nem 

engedélyezhető. 

 

Panasz 

 

12. A résztvevőnek joga van az RVVTF döntése, intézkedése vagy mulasztása ellen a vonatkozó 

rendelkezések megsértésére hivatkozással, panasszal élni. Eljárás indítható a vizsgák 

eredményével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés ellentétes a jelen szabályzatban 

foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 

13. Az első fokon eljáró osztályvezető köteles kikérni a képzésben közreműködő belső munkatárs 

véleményét, ha döntéséhez az érintett szakértelme szükséges, vagy döntésével részére feladatot 

határoz meg. 

 

14. Az illetékes osztályvezető döntését írásba foglalja és azt a résztvevő részére 15 napon belül 

megküldi. 

 

15. Az első fokon hozott döntés ellen – a tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó 

értékelés kivételével – a résztvevő annak közlésétől, illetőleg tudomására jutásától számított 15 

napon belül panasszal élhet, amelyet az RVVTF vezetőjének címezve az RVVTF 

Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetőjének kell írásban benyújtania. A panasz nem 

érinti a résztvevő egyéb tanulmányi kötelezettségeit.  

 

A tanulmányi rendre vonatkozó szabályozás 

 

16. A rendészeti vezetőkiválasztási eljáráson a mobileszközt kikapcsolt, a rendészeti vezetővé- és 

mestervezetővé képző tanfolyam foglalkozásain, vizsgáján lehalkított állapotban kell tartani, a 

foglalkozások ideje alatt hívást (sms-t, mms-t stb.) sem fogadni, sem kezdeményezni nem lehet, 

ilyen céllal a tanteremből eltávozás nem engedélyezhető.  
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17. A vezetői felkészítésről kitiltható az, aki viselkedésével a felkészítést (annak menetét, a 

résztvevőket, illetve a felkészítést vezetőt) zavarja; ismételt vagy súlyos rendzavarás és a 

felkészítésen való részvételre alkalmatlanság esetén pedig az adott vezetői felkészítésről 

kizárható. A vezetői felkészítésről való kitiltásra a nem engedélyezett távollét, a kizárásra a 

vezetői felkészítés vizsgájának, saját hibából történő nem teljesítésére vonatkozó rendelkezések 

az irányadók. 

 

II. A RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS 

 

A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás célja 

 

18. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás célja az egységes belügyi vezetői kompetenciák komplex 

módon történő felmérése Rendelet1 28. § (1) bekezdésében, illetve az Utasítás 32. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint. 

 

A rendészeti vezetőkiválasztási eljárásra való jelentkezés  

 

19. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárásra történő jelentkezésre a Rendelet1 26. § (1) 

bekezdésében, illetve az Utasítás 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a 4. melléklet szerinti 

Felvételi lap vagy az 5. melléklet szerinti Nyilatkozat kitöltését követően kerülhet sor. 

 

20. Az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály a jelölteknek küldött e-mailben 

gondoskodik arról, hogy az érintett a vezetőkiválasztás megkezdése előtt tájékoztatást kapjon az 

eljárással kapcsolatos teendőkről, vagyis tájékoztatják:  

a) a rendészeti vezetőkiválasztási eljárás időpontjáról, és annak helyszínéről, 

b) a KVR-ben történő jelentkezés módjáról, valamint 

c) a szállás igénybevételének lehetőségéről. 

 

21. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárást a jelölt akkor kezdheti meg, ha a tervezett 

vezetőkiválasztást megelőző öt munkanapon belül regisztrálja magát a KVR-ben. A regisztráció 

során ki kell töltenie a szakmai életút kérdőívet és fel kell töltenie a Rendelet1 26. § (3) 

bekezdésében meghatározott feltételek teljesüléséről szóló, 6. melléklet szerinti munkáltatói 

igazolást. Ezen dokumentumok hiányában az eljárás nem kezdhető el. 

 

A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás időbeosztása és ütemezése 

 

22. Az RVVTF által folytatott rendészeti vezetőkiválasztási eljárás – a költségvetési évhez 

igazodóan – az adott év január 1-jén kezdődő és december 31-én végződő időszakban kerül 

megtervezésre és lebonyolításra. 

 

23. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás időbeosztásáról – az érintett belügyi szerv véleményének 

kikérése mellett, az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály éves vezetőképzési és 

vizsgáztatási ütemtervéhez igazodva – az RVVTF vezetője rendelkezik. 

 

24. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás az RVVTF vezetőjének eltérő rendelkezése hiányában 

minden év január hónapban, július hónap utolsó kettő, augusztus hónap első három, valamint 

december hónap utolsó három hetében szünetel. Július, augusztus hónapban (az éves 

szabadságolások biztosítása érdekében) a rendészeti vezetőkiválasztási eljárás korlátozott 

számban kerül végrehajtásra.  
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25. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárásra az önként jelentkező az RVVTF éves rendészeti 

vezetőkiválasztási ütemtervében szereplő beosztás szerint vehet részt. 

 

26. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter, a belügyi tárca közigazgatási 

államtitkára és belügyi szerv vezetője kezdeményezésére rendészeti vezetőkiválasztási eljárás 

soron kívül – azaz az RVVTF vezetője által jóváhagyott éves rendészeti vezetőkiválasztási 

ütemtervtől eltérően – is indítható. A soron kívüli rendészeti vezetőkiválasztási eljárás keretében 

a vezetőkiválasztást az RVVTF vezetője által meghatározott ütemezés szerint bonyolítják le. 

 

27. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás három részből áll. Az első és második rész programja – a 

résztvevők létszámának függvényében – változhat, felcserélődhet. A három rész elemei a 

következők: 

a) 1. rész: érkezés és a résztvevők orientálása, reggeli tájékoztató, Komplett Vezetőkiválasztási 

Teszt (a továbbiakban: KVK teszt) kitöltése; 

b) 2. rész: a vezetői munkát szimuláló AC gyakorlatok megoldása; 

c) 3. rész: félig-strukturált interjú lefolytatása és egyéni visszajelzés az eljárásról, annak 

eredményéről. 

 

28. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás időpontjáról és részletes időbeosztásáról az RVVTF a 

belügyi szerveket féléves kiajánlás útján értesíti. A belügyi szervek számára rendelkezésre 

bocsátott létszámkeret terhére a belügyi szervek által megküldött listán szereplők rendészeti 

vezetőkiválasztási eljárásának időpontjáról az RVVTF vezetője a humán szolgálatok útján 

tájékoztatja az eljárást kezdeményező állományilletékes parancsnokot (a továbbiakban: 

parancsnok). 

 

29. A belügyi szerv humán szolgálata gondoskodik arról, hogy a KVR-ről letölthető 

formanyomtatványt – hiánytalan tartalommal és a szükséges formai kellékekkel ellátva – az előírt 

ügyintézés céljából, a megadott határidőre a szervezet, vagy az érintett megküldje az RVVTF 

részére. 

 

A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás folyamatának rendje, követelményei 

 

30. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás során az érintettnek a személyazonosságát az RVVTF 

Vezetőképzési és Kiválasztási Osztály munkatársa előtt igazolnia kell.  

 

31. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás során a vezetői munka hatékonyságát megalapozó 

kompetenciák szintjét, valamint ezek gyakorlati alkalmazásának hatásfokát méri fel az RVVTF 

a belügyi szervek sajátosságait figyelembe vevő KVK teszt, AC gyakorlatok, valamint félig- 

strukturált interjú segítségével. Az eljárás visszajelző beszélgetéssel zárul. 

 

32. A KVK teszt a belügyi szerveknél dolgozó személyek vezetői kompetenciáinak mérésére 

kifejlesztett teszt, melynek segítségével 13 egységes belügyi vezetői kompetencia vizsgálható. A 

tesztek felvétele a feladatra felkészített kiválasztási szakértők vezetésével és felügyeletével 

informatikai rendszeren keresztül zajlik. A tesztek kitöltése nem igényel előzetes felkészülést. A 

felvétel teljes időtartalma egyéni tempótól függ, átlagos kitöltési ideje kb. 4-5 óra. A teszt 10 

modulból épül fel, mely közben minden második modult követően – megfelelve a vonatkozó 

munkavédelmi előírásoknak – minimum öt perc kötelező szünet került beépítésre, amely a jelölt 

kérésére ennél hosszabb is lehet. 
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33. Az AC gyakorlatok célja a vezetői kompetenciák gyakorlati alkalmazásának vizsgálata. A 

szervezet-specifikus egyéni, páros és csoportos AC feladatokban az érintetteknek szimulált 

munkahelyi szituációkat, jellemzően vezető-beosztott konfliktusokat kell megoldaniuk, 

miközben az RVVTF által felkészített értékelők az adott feladathoz kapcsolódó szempontok 

szerint értékelik viselkedésüket az előre meghatározott vezetői kompetenciákhoz tartozó 

viselkedéses jegyek mentén (az adott viselkedéses jegy értékelése lehet: nem látható – megjelent 

– jól megjelent – nem értékelhető). Az így rögzített megfigyelések alapján keletkezik a vezetői 

kompetenciák numerikus értékelése, melyet az értékelők szöveges észrevételei egészítenek ki. 

Az AC eredményeit az értékelők integrációs ülésen egyeztetik, és a KVR-ben rögzítik. 

 

34. A félig-strukturált interjú célja, hogy árnyalja a vezetői kompetenciákról kialakult képet, 

elősegítve ezáltal a vezetőkiválasztási eljáráson résztvevő egyén komplex kompetencia-

profiljának a kialakítását. A strukturált interjú során az érintett válaszait az interjú készítője a 

vezetői kompetenciákhoz tartozó alkompetenciák mentén értékeli és az eredményeket a KVR-

ben rögzíti, valamint az AC gyakorlatokhoz hasonlóan észrevételt írott formában lejegyzi. 

 

35. A félig-strukturált interjút követően a jelölt az interjút végző pszichológus által vezetett 

személyes visszajelző beszélgetésen vesz részt, ahol tájékoztatást kap az egyes kompetenciákban 

elért eredményéről, valamint a rendészeti vezetőkiválasztási eljárás eredményességéről. Ekkor 

van lehetőség arra, hogy az eljárás során esetlegesen felmerült kérdések tisztázásra kerüljenek. 

A visszajelzés során a pszichológus részletesen ismerteti a 3 rész integrált eredményeit, melyet 

a jelöltek a regisztráció során megadott e-mail címükre kapott jelszó felhasználásával otthonról 

is megtekinthetnek. Az eredmények értelmezésére és értékelésére kizárólag pszichológus 

végzettséggel rendelkező szakember jogosult. 

 

36. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jelölt a rendészeti 

vezetőkiválasztási eljárás valamennyi vizsgálati részén személyesen részt vett, azokat 

személyesen teljesítette és eredményei alapján a feltárt vezetői kompetencia-profiljának a célzott 

rendvédelmi szerv vezetői beosztásra vonatkozó kompetencia-profil összefüggésrendszerhez 

(neurális modellhez) való illeszkedése eléri az 55%-os mértéket. 

 

37. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás eredményességéről az RVVTF a 7. melléklet szerinti 

igazolást állít ki, melyet a résztvevő az eljárás végén személyesen vesz át. 

 

38. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás eredményességéről az RVVTF az eljárásban résztvevő 

parancsnokát az illetékes belügyi szerv humánigazgatási szakszolgálatán keresztül is 

tájékoztatja. 

 

Az ismételt rendészeti vezetőkiválasztási eljárás  

 

39. Az ismételt rendészeti vezetőkiválasztási eljárásra az alábbi esetekben lehet jelentkezni: 

a) eredménytelenül záródó vezetőkiválasztási eljárást követően, a Rendelet1 30. §-ában és 

az Utasítás 34. §-ában foglalt feltétel fennállása esetén, 

b) a kompetencia-profil adatok öt évnél régebbiek a belügyminiszter irányítása alá tartozó 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi 

igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja 

alapján, vagy 

c) jobb eredmény elérése céljából a Rendelet2 26. § (4) bekezdése szerint. 
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40. A hivatásos állomány tagja a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankból való törlést követő 

két év elteltével jelentkezhet ismét a rendészeti vezetőkiválasztási eljárásra, ha a rendészeti 

utánpótlási és vezetői adatbank utánpótlási nyilvántartásából a Hszt. 279. § (4) bekezdés b) pontja 

alapján került törlésre. 

 

41. Az ismételt rendészeti vezetőkiválasztási eljárásra a 19-21. pontban meghatározottak szerint kell 

jelentkezni. 

 

A rendészeti vezetőkiválasztási eljárásban közreműködőkkel kapcsolatos elvárások 

 

42. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás szervezéséért és lebonyolításáért az RVVTF 

Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője a felelős. 

 

43. A KVK teszt kitöltését egyszerre egy fő vezetőkiválasztási szakember segíti, akinek feladata a 

jelöltek általános instruálása, a résztvevők felügyelete a teszt kitöltése során, a szünetek és 

pihenés biztosítása, valamint az általános segítségnyújtás technikai vagy egyéb problémák 

esetén.  

 

44. Az AC gyakorlatokon értékelőként azon az értékelőktől elvárt kompetenciákkal rendelkező belső 

tréner, vezetőkiválasztási pszichológus, pszichológiai asszisztens, és külső, a belügyi szerveket 

képviselő pszichológus, senior tréner, tréner, vagy vezetői beosztást betöltő munkatárs vehet 

részt, aki ezt a feladatot munkaköri kötelezettségeként, vagy felkérés alapján látja el. Értékelő az 

lehet, aki az AC értékelésre való felkészítésen részt vett, annak eszköz és módszertanát érti és 

ismeri, az értékelési szempontokat az RVVTF által meghatározottak szerint érvényesíti.  

 

45. Az AC gyakorlatokon minden jelöltet legalább két értékelőnek pontoznia kell. A páros 

feladatokban a szerepjátékos feladatkörét az RVVTF trénerei, pszichológusai vagy a feladatra 

felkészített és az RVVTF vezetője által felkért munkatársak láthatják el. A szerepjátszói 

feladatokat ellátó személy a páros gyakorlatban nem értékelhet, de a csoportos és az egyéni 

feladatokban értékelőként is részt vehet.  

 

46. Az AC gyakorlatok levezetését, moderálását, a feladatok végrehajtásához szükséges standard 

körülmények biztosítását, valamint a bizottság, a jelöltek és a szervezők közötti összekötő 

szerepet az RVVTF felkészített gyakorlatvezetője látja el. 

 

47. A félig-strukturált interjú, valamint a visszajelző beszélgetés az RVVTF által kijelölt és a 

feladatra felkészített pszichológus végzettségű munkatárs vezetésével zajlik – szakvizsga 

hiányában szakpszichológus szupervíziója mellett. 

 

48. Az RVVTF vezetője rendelkezik a KVR-t üzemeltető felé a jogosultságok megadásáról és 

megszüntetéséről. 
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III. A RENDÉSZETI VEZETŐKÉPZÉSI RENDSZER 

 

A Rendészeti Vezetőképzési Rendszer célja 

 

49. A Rendészeti Vezetőképzési Rendszer működtetésének célja a megfelelő vezetői 

kompetenciákkal rendelkező érintettek elméleti és gyakorlati felkészítése a közép- illetve a 

felsővezetői beosztásokhoz kapcsolódó feladatok ellátására.  

 

A rendészeti vezetői felkészítésekre való jelentkezés feltételei, a jelentkező előzetes feladatai 

 

50. A rendészeti vezetői felkészítéseken történő részvételre 

a) a rendészeti vezetővé képző tanfolyam esetében a Rendelet1 36. § (1) bekezdése, illetve az 

Utasítás 40. § (1) bekezdése szerint a parancsnok kezdeményezése vagy a résztvevő önkéntes 

jelentkezése esetén  

b) a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam esetében a Rendelet1 45. § (1) bekezdése, 

illetve az Utasítás 43. § (1) bekezdése szerint a parancsnok kezdeményezése vagy önkéntes 

jelentkezés alapján, a parancsnok kezdeményezése estén a 8. melléklet szerinti Beiskolázási 

lap, önkéntes jelentkezés esetén a 9. melléklet szerinti Jelentkezési lap kitöltésével kerülhet 

sor.  

 

51. A parancsnok kezdeményezése alapján történő beiskolázáshoz az érintett beleegyezése 

szükséges. 

 

52. A rendészeti vezetővé képző tanfolyamot az kezdheti meg, aki 

a) a rendészeti vezetőkiválasztási eljárást eredményesen teljesítette,  

b) rendelkezik rendészeti szakvizsgával, vagy mentesül annak letétele alól, valamint 

c) a tanfolyam kezdését megelőzően legalább két nappal teljesítette a rendészeti vezetővé képző 

e-tananyag kijelölt moduljának követelményeit. 

 

53. Az e-tananyaghoz azok a jelentkezők kapnak – az aktuális tanfolyamkezdés előtt két héttel 

elektronikusan, az általuk megadott e-mail címre küldött tájékoztató keretében – hozzáférést, 

akik az 51. pontban foglalt feltételeknek megfelelnek. 

 

54. A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot az kezdheti meg, aki: 

a) a rendészeti vezetőkiválasztási eljárás eredményes teljesítésével jogosultságot szerzett a 

Rendészeti Vezetőképzési Rendszer képzésein való részvételre, 

b) a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot legalább 80%-os összteljesítményt nyújtott vagy 

annak teljesítése alól mentesült.  

c) amennyiben a rendészeti vezetővé képző tanfolyamon eredménye nem érte el a 80%-os 

összteljesítményt, legalább hat hónap elteltével lehetősége van a vizsgát megismételni. Ebben 

az esetben a tréneri eredmény változatlan marad, a vizsgaeredmény javításával érhet el jobb 

összteljesítményt. 

 

55. A vezetői felkészítés megkezdésének előfeltételei közül:  

a) a személyügyi nyilvántartásban, valamint az érintett személyi anyagában rendelkezésre álló 

információk igazolásáért az adott belügyi szerv, 

b) a felméréseken való megfelelő teljesítmény eléréséért, illetve a szükséges végzettség, 

képzettség, vizsga meglétéért a résztvevő, 

c) a feladat- és hatáskörébe tartozó felmérésekért, valamint a bevezető e-tananyag biztosításáért 

az RVVTF felel. 
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56. A vezetői felkészítések megkezdéséhez szükséges adminisztrációs előírásokat a parancsnok 

kötelezése alapján kijelölt résztvevő a „Beiskolázási lap”, az önként jelentkező pedig a 

„Jelentkezési lap” kitöltésével, az abban szereplő adatok valódiságát igazoló aláírása 

megtételével teljesítheti. A vonatkozó formanyomtatványt („Beiskolázási lap”/„Jelentkezési 

lap”) Robotzsarun kell megküldeni az RVVTF felé. A vezetői felkészítések megkezdésének 

további előfeltétele a résztvevőnek az RVVTF részére megküldött, a keletkező személyes, illetve 

személyes jellegű adatok felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatai.  

 

57. Az önkéntes jelentkezéssel tanfolyami beosztást kérő résztvevő akkor kezdheti meg a képzést, 

ha a felkészítés ráeső költségének befizetését a felkészítés megkezdése előtt legalább öt 

munkanappal korábban – igazolhatóan – teljesítette. 

 

A rendészeti vezetői felkészítések időbeosztása és ütemezése 

 

58. Az RVVTF által végrehajtott rendészeti vezetővé és mestervezetővé képzések – a költségvetési 

évhez igazodóan – az adott év január 1-jén kezdődő és december 31-én végződő képzési év során 

kerülnek megtervezésre és megrendezésre. 

 

59. A képzési év időbeosztásáról az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője 

által előkészített éves vezetőképzési és vizsgáztatási ütemterv alapján az RVVTF vezetője 

rendelkezik. 

 

60. Az RVVTF vezetőjének eltérő rendelkezése hiányában minden év január hónap első két hetében, 

július 01. és augusztus 20-a között, továbbá december hónap utolsó két hetében szünetel a vezetői 

felkészítés.  

 

61. A vezetői felkészítések időtartama: 

a) a hagyományos (előadásos, konzultációs) órák 45 percesek; 

b) a tréningblokkok megtartása nincs időkorláthoz kötve, az a tanfolyamot vezető tréner és a 

tréning csoport konszenzusos megállapodásán alapul; 

c) az önálló tanulást igénylő e-tanagyag modulok feldolgozása egyenként megközelítőleg 120 

percet vesz igénybe. 

 

62. A vezetői felkészítések kezdési és befejezési időpontját, továbbá az egyes programok részletes 

időbeosztását az RVVTF vezetője által jóváhagyott képzési program, valamint a résztvevőknek 

szóló programtájékoztató határozza meg.  

 

63. Az RVVTF vezetője a képzési, illetve továbbképzési év megkezdése előtt az érintett belügyi 

szervet Robotzsarun keresztül értesíti a felkészítések tervezett időpontjáról és a résztvevői 

keretlétszámról. 

 

64. A rendészeti vezetővé- és mestervezetővé képző tanfolyam minimális csoportlétszáma 10 fő. Egy 

tréner esetén legfeljebb 12 fő, két tréneres tréningvezetés esetén 14 fő.  
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A rendészeti vezetői felkészítések folyamata, részvétel a vezetői felkészítéseken 

 

65. A vezetői felkészítések jelenléti képzési modulok és egyéni felkészülést igénylő e-tananyag 

modulok formájában valósulnak meg, az alábbiak szerint: 

a) a jelenléti képzések elsősorban a tanfolyamot vezető tréner által tartott 

tréningfoglalkozásokat jelentenek, melyeket frontális előadások, terepgyakorlatok, vezetői 

fórumok és egyéb, a vezetői szerepet erősítő programok egészítenek ki; 

b) az e-tananyagok a rendészeti vezetővé és mestervezetővé képző tanfolyam esetében is 

kiegészítik és támogatják a jelenléti képzést, mivel egy-egy e-tananyag modul egyéni 

feldolgozása minden esetben a megfelelő jelenléti tréningmodulhoz kapcsolódik. 

 

66. Az RVVTF gondoskodik arról, hogy a résztvevők a felkészítés megkezdése előtt teljes körű 

tájékoztatást kapjanak a tanulmányokkal, illetve a vizsgákkal kapcsolatos alábbi teendőkről:  

a) a felkészítés, valamint a vizsgák időbeosztásáról, 

b) a felkészítés tartalmáról, tematikájáról, 

c) a határidős feladatokról, 

d) az e-tananyagok elérhetőségéről, 

e) az egyéb tanulmányi kötelezettségekről, 

f) a vizsgára bocsátás feltételeiről, valamint 

g) a vizsgakövetelményekről. 

 

67. Az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője gondoskodik arról, hogy 

valamennyi felkészítés első foglalkozásán az adott csoport irányításával megbízott, tanfolyamot 

vezető tréner felhívja a résztvevő figyelmét a számára nyomtatott formában kiadott oktatási 

dokumentumokra, illetve az RVTV portálon elhelyezett, a résztvevő felkészülését segítő 

anyagokra.  

 

68. Kötelező a részvétel a felkészítési programban szereplő előadáson, konzultáción, tréningen, 

szituációs és területi szakmai gyakorlaton, valamint az úgynevezett délutáni vagy esti kötelezően 

teljesítendő foglalkozásokon, úgymint tréningen, vezetői fórumon, műhelybeszélgetésen, 

személyes visszacsatoláson, vetélkedőn, valamint az RVVTF székhelyén kívüli kulturális és 

egyéb programon.  

 

69. Kötelező a tanfolyamot vezető tréner által megadott sorrendben és időbeosztás szerint egyénileg 

feldolgozni az e-tananyag modulokat. Az egyes modulok teljesítése során meg kell oldani a 

rendszerben kötelezőként definiált gyakorlatokat. 

 

70. A vezetői felkészítésekről az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője 

engedélyével szolgálati vagy egyéb okokból a jelenléti képzési idő 10%-ában lehet távol 

maradni. A távolmaradás engedélyezését az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési 

Osztály részére kell előterjeszteni. A szolgálati indokból való hiányzás esetén a parancsnok 

aláírása is szükséges. A jelenléti képzés első és utolsó napjáról hiányzást kizárólag az RVVTF 

vezetője engedélyezhet. 

 

71.  A vezetői felkészítések – jellegük miatt – nem pusztán a foglalkozásokon való jelenléttel, hanem 

kizárólag aktív, tevőleges és konstruktív részvétellel teljesíthetők. A rendészeti vezetővé képző 

tanfolyam során valamennyi résztvevő köteles a tanfolyamot vezető tréner által meghatározott 

témában prezentációt készíteni és tartani. 
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72. A képzési program részét képező délutáni vagy esti kötelező foglalkozások időtartama nem 

haladhatja meg az esetenkénti három tanórát. Ezekre a programrészekre általában azokon a 

vezetői felkészítéseken kerülhet sor, amelyeken a résztvevő bentlakásra kötelezett. 

 

73. A vezetői felkészítéseken a trénerek az általuk vezetett tréningcsoporttal egyeztetetten olyan 

szabadidős programokat szervezhetnek és bonyolíthatnak le, amelyek tartalmukat illetően a 

felkészítésekhez kapcsolódnak.  

 

74. A szabadidős és egyéb szakmai programok lebonyolításának költségeit az RVVTF abban az 

esetben biztosítja, amennyiben az adott elfoglaltság a képzési programban szerepel. 

 

75. A vezetői felkészítések résztvevője a program valamennyi napján – érkezéskor és távozáskor – 

köteles a 10. melléklet szerinti jelenléti íven aláírásával igazolni. Az aláírásokat tartalmazó 

jelenléti íveket az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály kijelölt munkatársa adja 

ki és gyűjti össze. A jelenléti íveket az RVVTF két évig megőrzi.  

 

76. A rendészeti vezetővé képző és a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamok záróvizsgáját 

követően a tanfolyamot vezető tréner személyes visszacsatolást köteles adni a résztvevő számára 

a felkészítésen és a vizsgán szerzett összegzett tapasztalatairól. 

 

77. A program zárásakor – az RVVTF minőségbiztosítási eljárását segítve – a résztvevő anonim 

formában ún. Programzáró minőségbiztosítási kérdőívet tölt ki annak érdekében, hogy a vezetői 

felkészítés szervezéséről, lebonyolításáról, tartalmáról, a közreműködők munkájáról, 

teljesítményéről és a vizsgáról összegzett véleményét leírhassa, valamint kifejthesse a 

fejlesztésre vonatkozó észrevételeit, javaslatait is. 

 

78. A vezetői felkészítések ünnepélyes tanúsítványátadással záródnak, amelyen a résztvevő jelenléte 

kötelező. Amennyiben a résztvevő egészségügyi vagy szolgálati okból nem tud a 

tanúsítványátadáson megjelenni, részére lehetőleg a következő ünnepélyes átadáson kell a 

tanúsítványt átadni. Különösen indokolt esetben a tanúsítvány könyvelt küldeményként, vagy 

futár útján, az átvétel igazolásával is eljuttatható az érintetthez. 

 

A megkezdett vezetői felkészítések megszakítása, a nem teljesített képzési modul pótlása 

 

79. A modulokba rendezett, parancsnoki javaslat vagy beiskolázás illetve önkéntes jelentkezés 

alapján megkezdett vezetői felkészítés részvevői kérelemre történő megszakítását az RVVTF 

Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője abban az esetben engedélyezi, ha ezt a 11. 

melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével a résztvevő parancsnoka hivatalból kéri, vagy a 

résztvevő egyéni kezdeményezéséhez írásbeli hozzájárulását adja.  

 

80. A parancsnok kérelmére, vagy hozzájárulásával az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési 

Osztály vezetője által engedélyezett tanfolyami megszakítás után a résztvevő számára biztosítani 

kell a lehetőségét arra, hogy tanulmányait a befejezett modult követő, az RVVTF 

Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője által kijelölt vezetői felkészítés tanfolyami 

moduljának felvételével folytathassa, vagy az esetlegesen elmaradt vizsga pótlásával egy éven 

belül befejezhesse. A tanulmányok folytatása a résztvevő 12. melléklet szerinti kérelmére indul, 

amelyhez parancsnokának írásbeli hozzájárulása szükséges. 

 

81. A megszakított képzés folytatásának vagy a felfüggesztés befejezésének módjáról és formájáról 

az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője írásban rendelkezik.  
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82. A megkezdett és három oktatási napnál rövidebb idejű vezetői felkészítés megszakítására nincs 

lehetőség.  

 

83. A vezetői felkészítésen önkéntes jelentkezés alapján történő részvételre a parancsnoki javaslat, 

illetve beiskolázás folytán való részvételt szabályozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az 

eltéréssel, hogy a parancsnoki hozzájárulás, illetve engedélyezés helyett a parancsnok igazolt 

módon való tájékoztatásáról kell gondoskodni. 

 

84. A rendészeti vezetői felkészítések egyes moduljai, vagy az egész program teljesítése alól a 

résztvevő számára felmentés abban az esetben adható, ha az érintett az RVVTF, illetve egyéb 

hazai és nemzetközi képzőintézet által korábban megtartott olyan minősített vezetői felkészítést 

teljesített, amely igazolt tartalmát tekintve legalább 70%-ban megegyezik a kérdéses modul vagy 

a felkészítési program egészének tartalmával. A rendészeti vezetővé képző tanfolyammal 

egyenértékűnek tekintendő képzéseket a Rendelet2 24. § (3) bekezdése nevesíti.  

 

85. A felmentési kérelmet a rendészeti vezetővé képző tanfolyam megkezdése előtt legalább öt 

munkanappal korábban kell a megfelelő dokumentumok igazolásával (a kibocsátó intézmény 

által hitelesített tematika, továbbá a tanúsítvány hitelesített fénymásolata vagy az eredeti okmány 

és az arról készült fénymásolat egyidejű bemutatásával) az RVVTF Vezetőkiválasztási és 

Vezetőképzési Osztály vezetőjének kell a 3. melléklet szerinti kérelem kitöltésével benyújtani. 

 

86. A felmentés megadása kérelem alapján történik, amely kérelmet első fokon az RVVTF 

Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője bírálja el. Az elutasító döntés ellen a 

résztvevő tíz munkanapon belül panasszal élhet az RVVTF vezetőjéhez. A másodfokú döntés 

ellen további jogorvoslatnak helye nincs.  

 

87. A felmentési kérelmet a rendészeti vezetővé képző tanfolyam megkezdése előtt legalább öt 

munkanappal korábban kell a megfelelő dokumentumok igazolásával (a kibocsátó intézmény 

által hitelesített tematika, továbbá a tanúsítvány hitelesített fénymásolata vagy az eredeti okmány 

és az arról készült fénymásolat egyidejű bemutatásával) az RVVTF vezetőjének írásban 

benyújtani. 

 

Az ismeretek ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezések 

 

88. A vezetői felkészítéseknél előírt vizsgára csak az a résztvevő bocsátható, akinek a hiányzása nem 

haladja meg a 69. pontban foglalt mértéket, és a vizsgát megelőző egy munkanappal teljesítette 

az e-tananyagok kötelező gyakorlatait. Az a résztvevő sem bocsátható vizsgára, akinek a 

tanfolyamot vezető tréner a felkészítésen nyújtott összteljesítményét és aktivitását „nem felelt 

meg”-re értékelte.  

 

89. A vezetői felkészítések záróvizsgával fejeződnek be.  

 

90. A vezetői felkészítések vizsgabeosztását az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési 

Osztály vezetője készíti el.  
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91. Akit önhibájából a rendészeti vezetővé képző tanfolyamon vagy a rendészeti mestervezetővé 

képző tanfolyamon való újbóli részvételre köteleznek, a Rendelet1 53. § (8) szakasza szerint 

köteles az ismételt felkészítő tanfolyam költségeit megfizetni az alábbiak szerint: 

a rendészeti vezetővé képző tanfolyamon való részvétel egy főre eső díja az illetményalap 

szociális hozzájárulási adóval növelt összegének 200%-a, 

h)  a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon való részvétel egy főre eső díja az 

illetményalap szociális hozzájárulási adóval növelt összegének 150%-a. 

 

A vizsgáztatás rendje 

 

92. A vezetői felkészítésen résztvevő a kitűzött vizsgaidőpontban, a megadott vizsgahelyen köteles 

a vizsgán megjelenni, és vizsgát tenni. Amennyiben a vizsgán a résztvevő indoklás nélkül nem 

jelenik meg, valamint a mulasztásban való vétlenségét hitelt érdemlő módon igazolni nem tudja, 

továbbá, ha valamely vizsgarészből javítóvizsgát kénytelen tenni, köteles – saját költségén – 

külön eljárási díjat fizetni. Ennek mértéke az illetményalap szociális hozzájárulási adóval növelt 

összegének 14%-a, mely a következő tételekből áll: 

a) A vizsgabizottság elnökének a vizsgáztatásért járó díja, amely legfeljebb az illetményalap 

szociális hozzájárulási adóval növelt összegének 7%-a, 

b) vizsgabizottság tagjainak a vizsgáztatásért járó díja, amely legfeljebb az illetményalap 

szociális hozzájárulási adóval növelt összegének 5%-a, valamint 

c) A jegyző díja, amely legfeljebb az illetményalap szociális hozzájárulási adóval növelt 

összegének 2%-a. 

 

93. A külön eljárási díjat a javítóvizsga megkezdése előtt öt munkanappal a Belügyminisztériumnak 

kell megfizetni. 

 

94. A kitűzött vizsga időpontjának elhalasztására és módosítására – a vezetői felkészítéseket záró 

vizsgák sajátos jellege miatt – nincs lehetőség. Abban az esetben, ha a vizsgázó a kitűzött 

vizsganapon nem tud megjelenni, de hiányzását az akadályoztatása megszűnését követő első 

munkanapon hitelt érdemlően igazolja, az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály 

vezetője lehetőség szerint a következő vezetői felkészítő csoport vizsgáján biztosít a számára 

vizsgalehetőséget. Ebben az esetben a résztvevőnek nem kell külön eljárási díjat fizetnie. 

 

A rendészeti vezetői felkészítésekhez kötődő vizsgák 

 

95. Amennyiben a rendészeti vezetővé képző tanfolyamon vizsgázók létszáma eléri vagy meghaladja 

a 10 főt a szóbeli vizsgarészt két, lehetőség szerint egymást követő napon kell lebonyolítani. 

 

96. A vezetői felkészítéseket záró vizsgák valamennyi vizsgarésze (e-vizsga és szóbeli), 

háromfokozatú értékeléssel történik. A legalább 91% -os eredményt elérő vizsgázó „kiválóan 

megfelelt”, az 55 és 91% között teljesítő „megfelelt”, az 55% alatti „nem felelt meg” értékelést 

kap. A rendészeti vezető képző tanfolyam sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány mintáját a 13. 

melléklet, rendészeti mestervezető képző tanfolyam sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány 

mintáját a 14. melléklet tartalmazza. 

 

97. A rendészeti vezetővé képző tanfolyam és a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam záró 

vizsgáján kialakítható vizsgacsoport létszáma legalább három fő, legfeljebb tizenhat fő.  
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98. A rendészeti vezetővé képző tanfolyam záróvizsgával fejeződik be, mely az alábbi részekből áll:  

a) Az e-tananyagok és a felkészítéshez kapcsolódó egyéb elméleti ismeretanyagok elsajátítását 

számonkérő egyéni e-vizsgarészből, amely az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési 

Osztály vezetője által jóváhagyott számú és összetételű tesztfeladatot tartalmaz. A tesztet a 

vizsgázók az RVVTF által biztosított számítógépeken, az e-tananyag rendszerben töltik ki. 

Az e-vizsga kérdéseit a résztvevők keverve kapják meg, vagyis az egy alkalommal vizsgázók 

ugyanazon azokat a feladatokat oldják meg, de nem ugyanabban a sorrendben. Az e-vizsga 

megoldására harminc perc áll rendelkezésére. Ha a vizsgázó „nem felelt meg” minősítést kap 

az e-vizsgarészen, akkor is folytathatja a záróvizsgát a szóbeli vizsgarész teljesítésével. 

Tanúsítványt azonban csak abban az esetben kaphat, ha a megismételt e-vizsgarészt 15 

munkanapon belül legalább „megfelelt” minősítéssel teljesítette. A sikertelen e-vizsgarész 

egy alkalommal, 15 munkanapon belül, a vizsgázó kérelmére és a külön eljárási díj 

megfizetése mellett ismételhető meg.  

b) A gyakorlati vezető helyzetek megoldását felmérő vizsgarészből, amely a résztvevők 

kompetencia fejlődésének megállapítására szolgál, az RVVTF Vezetőkiválasztási és 

Vezetőképzési Osztály vezetője által jóváhagyott egyéni, páros és csoportos szituációs 

gyakorlatokból áll. A szituációs gyakorlatok a vezetői felkészítés szintje szerinti, az RVVTF 

vezetője által jóváhagyott AC feladatokból kerülnek kiválasztásra, az értékelés a 

feladatokhoz rendelt kompetenciák megfigyelésével, a rendészeti vezetőkiválasztási 

eljárásban alkalmazott értékelési metódusok alapján numerikus értékeléssel, szöveges 

észrevételekkel és integrációs üléssel történik. Mindhárom gyakorlatot az előre megállapított 

és meghirdetett idő alatt kell teljesíteni. A sikertelen gyakorlati feladatmegoldó vizsgát tett 

vizsgázónak – kérelmére, saját költségén külön eljárási díj megfizetése mellett – egyszeri 

javítási lehetőséget kell biztosítani, mégpedig a következő tréningcsoport gyakorlati 

feladatmegoldó vizsgáján. 

c) A záróvizsga bizottság a záróvizsga befejező aktusaként integrációs ülést tart. Az integrációs 

ülésen összesítik az e-vizsga és a gyakorlati feladatmegoldó vizsgarészeken elért 

eredményeket, valamint a tanfolyamot vezető trénernek a felkészítés során a résztvevőkről 

kialakított százalékban kifejezett értékelését. Ezt az értékelést a tanfolyamot vezető tréner a 

résztvevővel közösen meghatározott fejlődési cél(ok) elérése érdekében tett erőfeszítés, a 

vezetői kompetenciákban mutatott előrehaladás és a résztvevő aktivitása alapján hozza meg. 

A végső minősítés – amely a tanúsítványba kerül – az e-vizsgarész és a gyakorlati 

feladatmegoldó vizsgarészeken elért súlyozott százalékos eredményéből, valamint a 

tanfolyamot vezető tréner által meghatározott súlyozott százalékos értékelés összesített 

átlageredményéből tevődik ki. Az összesített átlageredmény számításánál az írásbeli vizsga 

eredménye 10, a gyakorlati feladatmegoldó vizsgáé 45, a tanfolyamot vezető tréneré 45 

súlypontot ér.  

d) Az a résztvevő, aki a képzés záróvizsgáját legalább „megfelelt” minősítéssel zárta, a 

rendészeti vezetővé képző tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítését tanúsító, 

valamint az adott vezetői szinthez szükséges kompetenciák meglétét igazoló tanúsítványt 

kap. 

e) Az a résztvevő, aki a rendészeti vezető képző tanfolyamon legalább 80%-os összteljesítményt 

nyújtott, lehetőséget kap a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamon való részvételre. 

 

99. A rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam záróvizsgával fejeződik be, mely az alábbi 

részekből áll:  

a) Az e-tananyagok és a felkészítéshez kapcsolódó egyéb elméleti ismeretanyagok elsajátítását 

számonkérő egyéni e-vizsgarész, amely az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési 

Osztály vezetője által jóváhagyott számú és összetételű tesztfeladatot tartalmaz. A tesztet a 

vizsgázók az RVVTF által biztosított számítógépeken, az e-tananyag rendszerben töltik ki. 
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Az e-vizsga kérdéseit a résztvevők keverve kapják meg, vagyis az egy alkalommal vizsgázók 

ugyanazon azokat a feladatokat oldják meg, de nem ugyanabban a sorrendben. Az e-vizsga 

megoldására harminc perc áll rendelkezésére. Ha a vizsgázó „nem felelt meg” minősítést kap 

az e-vizsgarészen, akkor is folytathatja a záróvizsgát a szóbeli vizsgarész teljesítésével. 

Tanúsítványt azonban csak abban az esetben kaphat, ha a megismételt e-vizsgarészt 15 

munkanapon belül legalább „megfelelt” minősítéssel teljesítette.  A sikertelen e-vizsgarész 

egy alkalommal, 15 munkanapon belül, a vizsgázó kérelmére és a külön eljárási díj 

megfizetése mellett ismételhető meg.  

b) A gyakorlati vezetői helyzetek megoldását felmérő vizsgarész, amely a résztvevők 

kompetencia fejlődésének megállapítására szolgál. A képzés időtartama alatt a résztvevő által 

egyénileg kidolgozott, új, megvalósítható és egyedi projektterv prezentálásából áll. A 

prezentáció értékelése a feladatokhoz rendelt kompetenciák megfigyelésével, a rendészeti 

vezetőkiválasztási eljárásban alkalmazott értékelési metódusok alapján numerikus 

értékeléssel, szöveges észrevételekkel és integrációs üléssel történik. A gyakorlatot az előre 

megállapított és meghirdetett idő alatt kell teljesíteni. A sikertelen gyakorlati feladatmegoldó 

vizsgát tett vizsgázónak – kérelmére, saját költségén külön eljárási díj megfizetése mellett – 

egyszeri javítási lehetőséget kell biztosítani, mégpedig a következő tréningcsoport gyakorlati 

feladatmegoldó vizsgáján. 

c) A záróvizsga bizottság a záróvizsga befejező aktusaként integrációs ülést tart. Az integrációs 

ülésen összesítik az e-vizsga és a gyakorlati feladatmegoldó vizsgarészeken elért 

eredményeket, valamint a tanfolyamot vezető trénernek a felkészítés során a résztvevőkről 

kialakított százalékban kifejezett értékelését. Ezt az értékelést a tanfolyamot vezető tréner a 

résztvevővel közösen meghatározott fejlődési cél(ok) elérése érdekében tett erőfeszítés, a 

vezetői kompetenciákban mutatott előrehaladás és a résztvevő aktivitása alapján hozza meg. 

A végső minősítés – amely a tanúsítványba kerül – az e-vizsgarész és a gyakorlati 

feladatmegoldó vizsgarészeken elért súlyozott százalékos eredményéből, valamint a 

tanfolyamot vezető tréner által meghatározott súlyozott százalékos értékelés összesített 

átlageredményéből tevődik ki. Az összesített átlageredmény számításánál az írásbeli vizsga 

eredménye 10, a gyakorlati feladatmegoldó vizsgáé 45, a tanfolyamot vezető tréneré 45 

súlypontot ér.  

d) Az a résztvevő, aki a képzés záróvizsgáját legalább „megfelelt” minősítéssel zárta, a 

rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam követelményeinek eredményes teljesítését 

tanúsító, valamint az adott vezetői szinthez szükséges kompetenciák meglétét igazoló 

tanúsítványt kap. 

 

A vizsgabizottságok feladatai 

 

100. Vizsgáztatási feladatokat csak az RVVTF vezetője által megbízott, illetve felkért felsőfokú 

végzettséggel rendelkező – e feladatra munkakörénél fogva jogosult és köteles, valamint a 

vizsgáztatás keretében alkalmazott értékelési szempontokra, a vizsgáztatásra felkészített – belső 

munkatárs, valamint a vezetői felkészítésekben érintett rendészeti szerv legalább 

főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi besorolású vezetője, a képzésekben közreműködő 

vagy egyéb okból meghívott – RVVTF-en kívüli, felsőfokú végzettségű – oktató, tréner vagy 

egyéb szakember láthat el. 

 

101. A vizsgabizottság – a vizsgacsoport létszámától függően – az RVVTF vezetője által felkért 

elnökből, a vezetői felkészítésben érintett belügyi szerv szakemberéből és az RVVTF belső 

munkatársai közül – az RVVTF vezetője által rá átruházott hatáskörben – vezetője által kijelölt 

vagy felkért tagokból áll. A vizsgákon a vizsgabizottság tagjai az RVVTF vezetője által 

jóváhagyott olyan személyek, akik korábban legalább „megfelelt” eredménnyel végezték el a 
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vizsgáztatás tárgyával megegyező, Rendészeti vezetővé képző, illetve Rendészeti 

mestervezetővé képző tanfolyamot. 

 

102. A vizsgabizottság munkáját az elnök vezeti, aki felelős a vizsga rendjéért, nyugodt légköréért, 

szabályosságáért. Ennek elmulasztása esetén a vizsgázó panaszt tehet. A panasz tárgya nem lehet 

a vizsga eredményének és a tanúsítvány minősítésének értékelése.  

 

103. A vizsgabizottság elnöke és tagjai kötelesek a számukra előírt adminisztrációt pontosan és 

határidőn belül elvégezni. A rendészeti vezetőképző tanfolyam záróvizsgájáról szóló 14. 

melléklet szerinti, továbbá a rendészeti mestervezetőképző tanfolyam záróvizsgájáról szóló 15. 

melléklet szerinti jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke és tagjai személyesen kötelesek aláírni, 

és azt a vizsgát követően az RVVTF vezetőjének benyújtani. A vizsgabizottság elnöke köteles a 

vizsga teljesítését, a felkészítés elvégzését és a szükséges kompetenciák meglétét igazoló 

tanúsítványt személyesen aláírni. Az e-vizsga esetén a rendszer által automatikusan kijavított 

tesztsort – a résztvevő kérésére – az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály 

vezetője által jóváhagyott időpontban meg lehet tekinteni. 

 

104. Az elnök és a vizsgabizottsági tag munkáját az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési 

Osztály vezetője által kijelölt jegyző segíti. A jegyző az RVVTF alkalmazásában álló munkatárs. 

A jegyző feladata: 

a) gondoskodik a vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételekről; 

b) az e-vizsgarészhez szükséges belépési kódokat a résztvevők rendelkezésére bocsátja; 

c) az e-vizsgarésznél felügyelőként segíti a bizottságot a rend fenntartásában, a visszaélések 

megakadályozásában; 

d) gondoskodik a vizsgajegyzőkönyv és a tanúsítvány kitöltéséről, ellenőrzi az azokban foglalt 

adatok pontosságát és valódiságát; 

e) vezeti a végzettek folyamatos nyilvántartását biztosító, elektronikus vizsganyilvántartó 

könyvet. 

 

105. Az e-vizsgarész megoldásánál a jegyzőn kívül az RVVTF Vezetőkiválasztási és 

Vezetőképzési Osztály vezetője által kijelölt trénernek is jelen kell lenni. A kijelölt tréner az e-

vizsgarendszer által automatikusan javított megoldásokat szükség esetén ellenőrizheti és az 

RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője beleegyezésével szükség esetén 

felülbírálhatja azokat. Az eredmények hitelesítését az elnök végzi el.  

 

106. Az e-vizsgák kivételével a vizsgák valamennyi fázisában a tanfolyamot vezető trénernek jelen 

kell lennie, azonban ő nem lehet tagja a vizsgabizottságnak, értékelési feladatot nem láthat el. 

 

107. A gyakorlati feladatmegoldó vizsgarészeknél valamennyi vizsgázót minden vizsgarésznél 

legalább két értékelőnek kell értékelnie a vizsgabizottságból. A vizsgabizottság a szituációs 

feladatokhoz nem tartozó, de a vizsgatárgyon belüli további kérdések feltevésével is tájékozódhat 

a vizsgázó felkészültségéről.  

 

A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos egyéb előírások 

 

108. A vizsgabizottsági tagok felkérésének előkészítésével, illetve felkérésével, a vizsgabizottság 

működésével, a vizsgák lebonyolításával, a keletkezett adatok, illetve dokumentumok 

nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat az RVVTF szervezési feladatokat ellátó munkatársai 

látják el. 
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109. A vizsgák során felmerülő feladatok megoldásához szükséges kellékeket az RVVTF 

Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője bocsátja a vizsgázó rendelkezésére. 

 

110. Az eredményes vizsgáról a vizsgabizottság tanúsítványt állít ki. A tanúsítványban szereplő 

adatokat a vizsga jegyzője vezeti be a vizsganyilvántartó könyvbe. 

 

111. A vizsgajegyzőkönyv nem selejtezhető, megőrzésükről az RVVTF gondoskodik. A gyakorlati 

feladatok megoldásánál használt megfigyelő lapokat elektronikus formában kell megőrizni, 

illetve az elektronikus értékelés az informatikai rendszerben archiválandó. 

 

112. Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítványról a résztvevő kérelmére az RVVTF az 

elektronikus vizsganyilvántartó könyv, valamint a jegyzőkönyv alapján másodlatot állít ki.  

 

113. Az eredményesen teljesített vezetői felkészítésről a résztvevő tanúsítványt kap.  

 

Kihelyezett rendészeti vezetői felkészítésekre vonatkozó szabályok 

 

114. Az RVVTF vezetője az általa felkészített trénerek bevonásával – az RVVTF objektumán kívül 

megtartott, ún. kihelyezett rendészeti vezetővé képző tanfolyamok megtartását engedélyezheti.  

 

115. A kihelyezett rendészeti vezetővé képző tanfolyamok az RVVTF által kidolgozott 

tréninganyag, tanulmányi és vizsgarend szabályai szerint folynak, és csak az RVVTF vezetője 

által jóváhagyott formában szervezhetők. Az engedélyezési eljárást minimum 30 nappal a 

tervezett programkezdés előtt kell a programindító szervezetnek kezdeményeznie az RVVTF 

vezetőjénél a kihelyezett vezetővé képző tanfolyam esetében a 17. mellékletben szereplő 

eljárásrend alapján. 

 

116. A kihelyezett rendészeti vezetővé képző tanfolyamok résztvevőinek vizsgáztatása a rendészeti 

vezetővé képzésre vonatkozó vizsgaszabályokkal megegyező módon zajlik, azzal a kitétellel, 

hogy a vizsgabizottság elnökét minden esetben az RVVTF vezetője delegálja az RVVTF 

állományából. A kihelyezett rendészeti vezetővé képző tanfolyamok vizsgabizottságának tagjait 

a kihelyezett tanfolyamot kérelmező és lebonyolító szerv delegálja. A kihelyezett rendészeti 

vezetővé képző tanfolyamok vizsgáin a vizsgabizottság tagjai az RVVTF vezetője által 

jóváhagyott olyan személyek, akik korábban legalább „megfelelt” eredménnyel végezték el a 

vizsgáztatás tárgyával megegyező rendészeti vezetővé képző tanfolyamot. 

 

117. A kihelyezett rendészeti vezetővé képző tanfolyamok során keletkező valamennyi 

adminisztratív iratot (névsor, jelenléti ívek, nyilvántartó lapok, adatvédelmi nyilatkozatok, 

beiskolázási lapok, záró kérdőívek, vizsgabizottsági jelenléti ívek, integrációs ülés 

jegyzőkönyvei, záróvizsga nyilvántartókönyv melléklet) a rendészeti vezetővé képző 

tanfolyamot kérelmező szerv biztosítja. 
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IV. ELŐZETES VÉLEMÉNYALKOTÁS 

 

Az előzetes véleményalkotási eljárás célja 

 

118. Az előzetes véleményalkotási eljárás célja a konkrét vezetői kinevezést megelőző előzetes 

vélemény kialakítása a vezetői beosztásnak minősülő szolgálati beosztások betöltésére alkalmas 

személyek vonatkozásában az adott beosztáshoz rendelt elvárt vezetői kompetencia-profil 

összefüggések alapján. 

 

Az előzetes véleményalkotási eljárás menete 

 

119. A kinevezésre jogosult vezető – Rendelet2 26. § (1) bekezdése alapján – előzetes véleményt 

kér az RVVTF-től a vezetői beosztásba kinevezni tervezett személyek közötti sorrend felállítása 

érdekében. 

 

120. Az RVVTF a rendelkezésére álló adatok alapján 20 napon belül ad előzetes véleményt. Az 

előzetes vélemény kialakítása során az RVVTF a vezetői beosztásba kinevezni tervezett 

személyről a rendészeti vezetőkiválasztási eljárás során megismert vezetői kompetencia-profilt, 

valamint a rendvédelmi szerv vezetőinek bevonásával előzetesen meghatározott, az egyes vezetői 

beosztások sajátosságait figyelembe vevő súlyozással ellátott, – az adott vezetői beosztáshoz 

rendelt elvárt vezetői kompetenciaprofil-összefüggéseket veti össze, majd az így kapott 

eredményeket összehasonlítja. 

 

121. Az RVVTF ismételt rendészeti vezetőkiválasztási eljárás alapján beszerzett kompetencia-

profil adatok felhasználásával alakítja ki az előzetes véleményt, ha 

a) a vezetői beosztásba kinevezni tervezett személy korábban nem vett részt a rendészeti 

vezetőkiválasztási eljáráson és így az RVVTF az egységes belügyi vezetői kompetenciákra 

vonatkozóan nem rendelkezik rá vonatkozó kompetencia-profil adatokkal, azaz nem szerepel 

a KVR-ben vezetett kiválasztási nyilvántartásban, vagy  

b) az RVVTF rendelkezésére álló kompetencia-profil adatok öt évnél régebbiek. 

 

122. Abban az esetben, ha a kinevezni tervezett személynek a sorrendállítás során elvégzett KVR 

eljárása az általános vezetői neurális modellek alapján (azaz a belépéshez szükséges szint 

alapján) eredménytelen, akkor a sorrendben – a konkrét vezetői beosztáshoz kapcsolódó neurális 

modellek mentén való illeszkedéstől függetlenül – utolsó helyen szerepel. 

 

123. A kinevezésre jogosult vezető – a Rendelet2 26. § (4) bekezdése alapján – a vezetői beosztásba 

kinevezni tervezett személy beleegyezésével kezdeményezheti, hogy az RVVTF ismételt 

felmérés során beszerzett kompetencia-profil adatok felhasználásával alakítsa ki az előzetes 

véleményt.  

 

V. A POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOZÁS 

 

124. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a jelen szabályzat rendelkezéseit az 

Utasításban megszabottakra figyelemmel, az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 

polgári nemzetbiztonsági szolgálatokhoz kihelyezett vezetőkiválasztási eljárás a 18. melléklet 

szerinti engedélyezési és jóváhagyási eljárásrendnek megfelelően történik. 
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125. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében valamennyi rendészeti vezetőkiválasztási 

eljárást, rendészeti vezetővé és rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot, illetve előzetes 

véleményalkotást a résztvevő állomány személyes adatainak biztonságára különös figyelemmel 

kell végrehajtani. 

 

126. Az Utasítás 31. § (6) bekezdésének megfelelően a KVR-t fizikailag a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálat működteti, azonban az abban kezelt adatokkal kizárólag a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, illetve képviseletében az RVVTF vezetője 

rendelkezik. 

 

127. Az Utasítás 31. § (5) bekezdése szerinti offline működtetésű KVR-ben az RVVTF vezetője 

által erre kijelölt személy regisztrálja a rendészeti vezetőkiválasztási eljáráson részt vevő 

jelölteket. 

 

128. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állománya vonatkozásában a 21. pont szerinti 

szakmai életút kérdőív feltöltése nem része a rendészeti vezetőkiválasztási eljárásra történő 

regisztrációnak.  

 

129. A 21. pont szerinti munkáltatói igazolást a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok az Utasítás 

28. § (1) bekezdése szerinti kóddal állítják ki.  

 

130. Az Utasítás 31. § (5) bekezdése szerinti saját objektumban végzett rendészeti 

vezetőkiválasztási eljárás során az Utasítás 32. § (2) bekezdés b) pontja szerint a szituációs 

gyakorlatokat értékelő bizottság vezetője az RVVTF személyi állományából kijelölt személy, a 

bizottság további három tagja közül pedig legalább egy személy más rendvédelmi szerv vagy a 

Belügyminisztérium állományban lévő, az AC értékelési feladatokra felkészített külsős szakértő. 

 

131. Egy adott nemzetbiztonsági szolgálatnál lefolytatott vezetőkiválasztási eljárás eredménye 

csak az adott nemzetbiztonsági objektumban érvényes, továbbá az előzetes véleményalkotás is 

csak az adott nemzetbiztonsági szervnél történő kinevezés esetén lehetséges. Más rendvédelmi 

szervhez történő vezénylés, áthelyezés esetén az előzetes véleményalkotáshoz szükséges 

vezetőkiválasztási eljárást újra le kell folytatni. 

 

132. Az előzetes véleményalkotás menete a 19. mellékletben rögzítettek szerint változik a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatok esetében. A polgári nemzetbiztonsági szolgálat írásos kérését 

követően az RVVTF vezetője által kijelölt személy az előzetes véleményalkotáshoz szükséges 

adatok alapján az adott polgári nemzetbiztonsági szolgálat offline KVR rendszerében elvégzi az 

előzetes véleményalkotást, melynek eredményét az RVVTF a kéréstől számított 20 napon belül 

megküldi a kérő szervnek. 

 

133. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja személyes azonosító adatai 

helyett a 127. pontban meghatározott kóddal azonosíthatja magát. Ezen kód kerül feltüntetésre a 

személyes azonosító adatok helyett a rendészeti vezetőkiválasztási eljárás eredményéről az 

RVVTF által a 20. melléklet szerint kiállított igazoláson, továbbá a képzések végén az Utasítás 

41. § (3) bekezdése szerinti és a 44. § (3) bekezdése alapján az RVVTF által kiállított 

tanúsítványokon is.  
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VI. A RENDÉSZETI VEZETŐKÉPZÉS MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB 

KÉPZÉSEK 

 

Minősített-tréner-képző tanfolyam 

 

134. A Rendelet1 55. § (1)-(2) bekezdése és az Utasítás 47. § (1)-(2) bekezdése szerinti minősített-

tréner-képző tanfolyam célja a rendészeti vezetővé képző tanfolyamon részt vevő állomány 

felkészítésére alkalmas trénerek kiképzése. A minősített-tréner-képző tanfolyam módszertani 

része tréning formájában, páros tréningvezetéssel valósul meg. 

 

135. A minősített-tréner-képző tanfolyamon a hivatásos állomány tagja az RVVTF vezetője által 

kiírt pályázatra történő önkéntes jelentkezés alapján, a pályázati feltételeknek való megfelelés 

esetében, a parancsnok támogatásával vehet részt. 

136. Az eljárásra való jelentkezés feltétele a pályázatban előírt pályázati dokumentációnak az 

RVVTF részére határidőre történő beküldése, valamint a Rendelet1 56. § (2) és az Utasítás 48. § 

(2) bekezdése szerinti kiválasztási eljárás sikeres teljesítése. 

 

137. A pályázatok elbírálását az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetőjéből, 

a minősített-tréner-képző tanfolyamot vezető trénerekből és kiválasztási szakértőkből álló 

bizottság végzi. 

 

138. A pályázatok elbírálásáról az RVVTF az érintetteket a minősített-tréner-képző tanfolyam 

megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíti. 

 

139. Az RVVTF vezetője: 

a) jóváhagyja a pályázati kiírást, a kiválasztási eljárás módszertanát és a képzési programot,  

b) értesíti a pályázat kiírásáról, a tanfolyam tervezett időpontjáról és a résztvevői 

keretlétszámról az érintett belügyi szerveket, 

c) jóváhagyja a pályázatokat elbíráló bizottság összetételét, a kiválasztási eljárás értékelő 

bizottságát, a tanfolyam résztvevőinek névsorát és a minősített-tréner-képző tanfolyamot 

vezető trénerek személyét, valamint a záróvizsga-bizottság összetételét. 

 

140. Az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője: 

a) gondoskodik arról, hogy a résztvevők a felkészítés megkezdése előtt teljes körű 

tájékoztatást kapjanak a tanulmányokkal, illetve a vizsgákkal kapcsolatos teendőkről, a 

felkészítés, valamint a vizsgák időbeosztásáról, a felkészítés tartalmáról, tematikájáról, a 

határidős feladatokról, az e-tananyagok elérhetőségéről, az egyéb tanulmányi 

kötelezettségekről, a vizsgára bocsátás feltételeiről és a vizsgakövetelményekről, 

b) kidolgozza a kiválasztási eljárás módszertanát, ütemezését és a tanfolyam képzési 

programját. 

 

141. A minősített-tréner-képző tanfolyamot vezető trénere: 

a) tréningfoglalkozásokat tart, melyeket frontális előadásokkal, terepgyakorlatokkal, vezetői 

fórumokkal és egyéb, a tréneri szerepet erősítő programokkal egészít ki, 

b) valamennyi felkészítés első foglalkozásán felhívja a résztvevők figyelmét a számára 

nyomtatott formában kiadott oktatási dokumentumokra, illetve az RVTV portálon 

elhelyezett, a résztvevő felkészülését segítő e-tananyagokra.  
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142. A minősített-tréner-képző tanfolyam résztvevője: 

a) kötelezően részt vesz a felkészítési programban szereplő előadáson, konzultáción, 

tréningen, szituációs és területi szakmai gyakorlaton, valamint az úgynevezett délutáni 

vagy esti kötelezően teljesítendő foglalkozásokon, úgymint tréningen, vezetői fórumon, 

műhelybeszélgetésen, személyes visszacsatoláson, vetélkedőn, valamint az RVVTF 

székhelyén kívüli kulturális és egyéb programon, 

b) a minősített-tréner-képző tanfolyamot vezető tréner által megadott sorrendben és 

időbeosztás szerint egyénileg feldolgozza az e-tananyag modulokat, melyek teljesítése 

során meg kell oldani a rendszerben kötelezőként definiált gyakorlatokat. 

 

143. A minősített-tréner-képző tanfolyam résztvevője az RVVTF Vezetőkiválasztási és 

Vezetőképzési Osztály vezetője engedélyével szolgálati vagy egyéb okokból a jelenléti képzési 

idő 10%-ában maradhat távol. A távolmaradás engedélyezését formanyomtatvány kitöltésével 

kell az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály részére előterjeszteni. A szolgálati 

indokból való hiányzás esetén a parancsnok aláírása is szükséges. A jelenléti képzés első és 

utolsó napjáról hiányzást kizárólag az RVVTF vezetője engedélyezhet. 

 

144. A minősített-tréner-képző tanfolyam jelenléti képzési modulok, egyéni felkészülést igénylő 

e-tananyag modulok és a vezetői felkészítések csoportjainál, a tanfolyamot vezető senior tréner 

mentorálása melletti hospitálási és co-tréneri tevékenységek formájában valósul meg.  

 

145. A minősített-tréner-képző tanfolyamok – jellegük miatt – nem pusztán a foglalkozásokon való 

jelenléttel, hanem kizárólag aktív, tevőleges és konstruktív részvétellel teljesíthetők.  

 

146. A képzési program részét képező délutáni vagy esti kötelező foglalkozások időtartama nem 

haladhatja meg az esetenkénti három tanórát. Ezekre a programrészekre általában azokon a 

vezetői felkészítéseken kerülhet sor, amelyeken a résztvevő bentlakásra kötelezett. 

 

147. A minősített-tréner-képző tanfolyamokon a trénerek az általuk vezetett tréningcsoporttal 

egyeztetetten olyan szabadidős programokat szervezhetnek és bonyolíthatnak le, amelyek 

tartalmukat illetően kapcsolódnak a felkészítésekhez és a képzési programban szerepelnek.  

 

148. A minősített-tréner-képző tanfolyamok Rendelet1 57. § (2) bekezdése és az Utasítás 49. § (2) 

bekezdése szerinti záróvizsgáját követően a minősített-tréner-képző tanfolyamot vezető tréner 

személyes visszajelzést köteles adni a résztvevő számára a felkészítésen és a vizsgán szerzett 

összegzett tapasztalatairól. 

 

149. A minősített-tréner-képző tanfolyam záróvizsgája: 

a) a záróvizsga értékelő bizottsága az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály 

vezetőjéből, trénerekből és kiválasztási szakértőkből áll, a bizottság létszáma legalább 3 

fő, legfeljebb 6 fő, 

b) a záróvizsgán a jelölt a minősített-tréner-képző tanfolyamot vezető tréner által 

meghatározott témából, a megadott időkeretben köteles egy tréningblokkot megtartani, 

ahol a tréningcsoportot az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője 

által jóváhagyott résztvevők alkotják. 

 

150. Az RVVTF a Rendelet1 57. § (3) bekezdése és az Utasítás 49. § (3) bekezdése alapján 

tanúsítványt állít ki a minősített-tréner-képző tanfolyam eredményes teljesítéséről, melyet a 

résztvevő személyesen vesz át. 
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151. A minősített-tréner-képző tanfolyamok eredményéről az RVVTF az eljárásban résztvevő 

parancsnokát az illetékes humánterületen keresztül is tájékoztatja.  

 

152. A program zárásakor – az RVVTF minőségbiztosítási eljárását segítve – a résztvevő anonim 

formában ún. Programzáró minőségbiztosítási kérdőívet tölt ki annak érdekében, hogy a vezetői 

felkészítés szervezéséről, lebonyolításáról, tartalmáról, a közreműködők munkájáról, 

teljesítményéről és a vizsgáról összegzett véleményét leírhassa, valamint kifejthesse a 

fejlesztésre vonatkozó észrevételeit, javaslatait is. 

 

Minősített-tréner továbbképző tanfolyam 

 

153. AZ RVVTF által végrehajtott, a Rendelet1 55. § (3) bekezdése és az Utasítás 47. § (3) 

bekezdése szerinti minősített-tréner továbbképző tanfolyam célja a rendészeti vezetővé képző 

tanfolyamon részt vevő állomány felkészítésére alkalmas személyek jogosultsága fenntartása 

kötelező továbbképzés által. 

 

154. A minősített-tréner továbbképző tanfolyam évente kötelező jelleggel kerül végrehajtásra.  

 

155. Az RVVTF vezetője: 

a) jóváhagyja a képzési programot, valamint a résztvevőknek szóló programtájékoztatót,  

b) a tanfolyam megkezdése előtt az érintett belügyi szervet Robotzsarun keresztül értesíti a 

felkészítések tervezett időpontjáról. 

 

156. Az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője: 

a) gondoskodik arról, hogy a résztvevők a felkészítés megkezdése előtt teljes körű 

tájékoztatást kapjanak a tanfolyam időpontjáról és helyszínéről, 

b) elkészíti a tanfolyam képzési programját, 

c) kijelöli a minősített-tréner továbbképző tanfolyamot vezető trénereket. 

 

157. A minősített-tréner továbbképző tanfolyam résztvevője kötelezően részt vesz a felkészítési 

programban szereplő előadáson, konzultáción, tréningen, szituációs és területi szakmai 

gyakorlaton. A továbbképzésről a hiányzás nem megengedett. 

 

158. Az RVVTF tanúsítványt állít ki a minősített-tréner továbbképző tanfolyam eredményes 

teljesítéséről, melyet a résztvevő személyesen vesz át.  

 

159. A minősített-tréner továbbképző tanfolyamok eredményéről az RVVTF az eljárásban 

résztvevő parancsnokát az illetékes humánterületen keresztül is tájékoztatja.  

 

160. A program zárásakor – az RVVTF minőségbiztosítási eljárását segítve – a résztvevő anonim 

formában ún. Programzáró minőségbiztosítási kérdőívet tölt ki annak érdekében, hogy a vezetői 

felkészítés szervezéséről, lebonyolításáról, tartalmáról, a közreműködők munkájáról, 

teljesítményéről és a vizsgáról összegzett véleményét leírhassa, valamint kifejthesse a 

fejlesztésre vonatkozó észrevételeit, javaslatait is. 
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Vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyam 

 

161. A Rendelet1 59. § (1) bekezdése és az Utasítás 51. § (1) bekezdése szerinti vezetőifejlesztő-

képző (coachképző) tanfolyam célja a rendészeti vezetők képességének kibontakoztatása és 

teljesítményük fokozására alkalmas vezetőifejlesztők (coach-ok) kiképzése. A vezetőifejlesztő-

képző (coachképző) tanfolyam módszertani része tréning formájában, páros tréningvezetéssel 

valósul meg. 

 

162. A vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyamon a hivatásos állomány tagja önkéntes 

jelentkezés alapján, a pályázati feltételeknek való megfelelés esetében, a parancsnok 

támogatásával vehet részt. 

 

163. Az eljárásra való jelentkezés feltétele a pályázatban előírt pályázati dokumentációnak az 

RVVTF részére határidőre történő beküldése, valamint a kiválasztási eljárás sikeres teljesítése. 

164. A pályázatok elbírálását az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetőjéből, 

a vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyamot vezető trénerekből és kiválasztási 

szakértőkből álló bizottság végzi. 

 

165. A pályázatok elbírálásáról az RVVTF az érintetteket a vezetőifejlesztő-képző (coachképző) 

tanfolyam megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíti. 

 

166. Az RVVTF vezetője: 

a) jóváhagyja a pályázati kiírást, a kiválasztási eljárás módszertanát és a képzési programot,  

b) értesíti a pályázat kiírásáról, a tanfolyam tervezett időpontjáról és a résztvevői 

keretlétszámról az érintett belügyi szerveket, 

c) jóváhagyja a pályázatokat elbíráló bizottság összetételét, a kiválasztási eljárás értékelő 

bizottságát, a tanfolyam résztvevőinek névsorát és a vezetőifejlesztő-képző (coachképző) 

tanfolyamot vezető trénerek személyét, a záróvizsga-bizottság összetételét. 

 

167. Az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője: 

a) gondoskodik arról, hogy a résztvevők a felkészítés megkezdése előtt teljes körű 

tájékoztatást kapjanak a tanulmányokkal, illetve a vizsgákkal kapcsolatos teendőkről, a 

felkészítés, valamint a vizsgák időbeosztásáról, a felkészítés tartalmáról, tematikájáról, a 

határidős feladatokról, az e-tananyagok elérhetőségéről, az egyéb tanulmányi 

kötelezettségekről, a vizsgára bocsátás feltételeiről és a vizsgakövetelményekről, 

b) kidolgozza a kiválasztási eljárás módszertanát, ütemezését és a tanfolyam képzési 

programját. 

 

168. A vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyamot vezető tréner: 

a) tréningfoglalkozásokat tart, melyeket frontális előadásokkal, terepgyakorlatokkal, vezetői 

fórumokkal és egyéb, a tréneri szerepet erősítő programokkal egészít ki, 

b) valamennyi felkészítés első foglalkozásán felhívja a résztvevők figyelmét a számára 

nyomtatott formában kiadott oktatási dokumentumokra, illetve az RVTV portálon 

elhelyezett, a résztvevő felkészülését segítő anyagokra.  
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169. A vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyam résztvevője: 

a) kötelezően részt vesz a felkészítési programban szereplő előadáson, konzultáción, 

tréningen, szituációs és területi szakmai gyakorlaton, valamint az úgynevezett délutáni 

vagy esti kötelezően teljesítendő foglalkozásokon, úgymint tréningen, vezetői fórumon, 

műhelybeszélgetésen, személyes visszacsatoláson, vetélkedőn, valamint az RVVTF 

székhelyén kívüli kulturális és egyéb programon; 

b) a vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyam vezetője által megadott sorrendben és 

időbeosztás szerint egyénileg feldolgozza az e-tananyag modulokat, melyek teljesítése 

során meg kell oldani a rendszerben kötelezőként definiált gyakorlatokat. 

 

170. A vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyam résztvevője az RVVTF Vezetőkiválasztási 

és Vezetőképzési Osztály vezetője engedélyével szolgálati vagy egyéb okokból a jelenléti 

képzési idő 10%-ában maradhat távol. A távolmaradás engedélyezését formanyomtatvány 

kitöltésével kell az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály részére előterjeszteni. 

A szolgálati indokból való hiányzás esetén a parancsnok aláírása is szükséges. A jelenléti képzés 

első és utolsó napjáról hiányzást kizárólag az RVVTF vezetője engedélyezhet. 

 

171. A vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyam jelenléti képzési modulok, egyéni 

felkészülést igénylő e-tananyag modulok és a jelölt által választott, a vezetőifejlesztő-képző 

(coachképző) tanfolyamot vezető tréner által jóváhagyott vezető beosztású partnerrel folytatott 

coaching gyakorlati tevékenységek formájában valósul meg. A folyamatban a szupervízori 

feladatokat a vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyamot vezető tréner látja el. 

 

172. A vezetőifejlesztő-képző (coachképző) felkészítések – jellegük miatt – nem pusztán a 

foglalkozásokon való jelenléttel, hanem kizárólag aktív, tevőleges és konstruktív részvétellel 

teljesíthetők.  

173. A képzési program részét képező délutáni vagy esti kötelező foglalkozások időtartama nem 

haladhatja meg az esetenkénti három tanórát. Ezekre a programrészekre általában azokon a 

vezetői felkészítéseken kerülhet sor, amelyeken a résztvevő bentlakásra kötelezett. 

 

174. A vezetőifejlesztő-képző (coachképző) tanfolyamokon a trénerek az általuk vezetett 

csoporttal egyeztetetten olyan szabadidős programokat szervezhetnek és bonyolíthatnak le, 

amelyek tartalmukat illetően kapcsolódnak a felkészítésekhez és a képzési programban 

szerepelnek. 

 

175. A zárófelmérést sikeresen teljesítők részére az RVVTF tanúsítványt állít ki a vezetőifejlesztő-

képző (coachképző) tanfolyam eredményes teljesítéséről, melyet a résztvevő személyesen vesz 

át. 

 

176. A vezetőifejlesztő-képző (coachképző) eredményéről az RVVTF az eljárásban résztvevő 

parancsnokát az illetékes humánterületen keresztül is tájékoztatja.  

 

177. A program zárásakor – az RVVTF minőségbiztosítási eljárását segítve – a résztvevő anonim 

formában ún. Programzáró minőségbiztosítási kérdőívet tölt ki annak érdekében, hogy a vezetői 

felkészítés szervezéséről, lebonyolításáról, tartalmáról, a közreműködők munkájáról, 

teljesítményéről és a vizsgáról összegzett véleményét leírhassa, valamint kifejthesse a 

fejlesztésre vonatkozó észrevételeit, javaslatait is. 
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Vezetőifejlesztő (coach) továbbképző tanfolyam 

 

178. A Rendelet1 62. §-a és az Utasítás 54. §-a szerinti vezetőifejlesztő (coach) továbbképző 

tanfolyam célja a vezetőifejlesztést (coaching) végrehajtó állomány felkészítésére alkalmas 

személyek jogosultsága fenntartása kötelező továbbképzés által. 

 

179. A vezetőifejlesztő (coach) továbbképző tanfolyam évente kötelező jelleggel kerül 

végrehajtásra.  

 

180. Az RVVTF vezetője: 

a) jóváhagyja a képzési programot, valamint a résztvevőknek szóló programtájékoztatót,  

b) a vezetőifejlesztő (coach) továbbképző tanfolyam megkezdése előtt az érintett belügyi 

szervet Robotzsarun keresztül értesíti a felkészítések tervezett időpontjáról. 

 

181. Az RVVTF Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője: 

a) gondoskodik arról, hogy a résztvevők a felkészítés megkezdése előtt teljes körű 

tájékoztatást kapjanak a tanfolyam időpontjáról és helyszínéről, 

b) elkészíti a tanfolyam képzési programját, 

c) kijelöli a vezetőifejlesztő (coach) továbbképző tanfolyamot vezető trénereket. 

182. A vezetőifejlesztő (coach) továbbképző tanfolyam résztvevője kötelezően részt vesz a 

felkészítési programban szereplő előadáson, konzultáción, tréningen, szituációs és területi 

szakmai gyakorlaton. A továbbképzésről a hiányzás nem megengedett. 

 

183. Az RVVTF tanúsítványt állít ki a vezetői-fejlesztő (coach) továbbképző tanfolyam 

eredményes teljesítéséről, melyet a résztvevő személyesen vesz át.  

 

184. A vezetőifejlesztő (coach) továbbképző tanfolyamok eredményéről az RVVTF az eljárásban 

résztvevő parancsnokát az illetékes humánterületen keresztül is tájékoztatja.  

 

185. A program zárásakor – az RVVTF minőségbiztosítási eljárását segítve – a résztvevő anonim 

formában ún. Programzáró minőségbiztosítási kérdőívet tölt ki annak érdekében, hogy a vezetői 

felkészítés szervezéséről, lebonyolításáról, tartalmáról, a közreműködők munkájáról, 

teljesítményéről és a vizsgáról összegzett véleményét leírhassa, valamint kifejthesse a 

fejlesztésre vonatkozó észrevételeit, javaslatait is. 
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VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

186. Jelen szabályzat aláírása napján lép hatályba. 

 

187. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Közszolgálati 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kiadásáról szóló 27/2016. 

számú intézkedés 2-116. pontja. 

 

Remeteszőlős, 2019. év január hó 31. nap 

 

 

 

 

 

                  Krauzer Ernő r. ezredes 

  rendőrségi főtanácsos 

                         főosztályvezető 
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1. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 

 

MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………………… 

(lakcím:…………………………………………; anyja neve: ………………….…………..; 

szig. szám: …………………………………….. ), a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, 

hogy a Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési 

Főosztály által 20 ………….. ………..…-n a rendészeti vezetőkiválasztás és vezetőképzés 

végrehajtásához kiadott Tanulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmát megismertem, az abban 

meghatározott feltételeket megértettem és elfogadom. 

 

Kelt: 

 

……………………………………………… 

nyilatkozó aláírása 
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2. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………………… 

(lakcím:…………………………………………; anyja neve: ………………….…………..; 

szig. szám: ……………………………………..) mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat 

aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Belügyminisztérium Rendészeti 

Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (a továbbiakban: RVVTF) által 

végrehajtott eljárások végrehajtása során a tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt 

megőrzöm.  

 

A tudomásomra jutott információkat nem vagyok jogosult harmadik személy tudomására hozni, 

nyilvánosságra hozni, vagy bármely más módon hasznosítani, az RVVTF érdekei ellen 

felhasználni. 

 

A fenti kötelezettségem megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes 

anyagi felelősséggel tartozom. 

 

Kelt, 

 

 

…………………..………………... 

aláírás 
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3. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

Ikt. sz.: 

KÉRELEM 

tanulmányi és vizsgaügyek intézéséhez 

 

A kérelem oka (a megfelelő négyzetben jelölje X-szel)                          

1.  vezetői felkészítés időpontjának módosítása 

2.  nem teljesített képzési modul pótlása 

3  felmentés tanulmányi kötelezettség alól 

4.   sikertelen vizsga javítása 

5.  vezetői felkészítés megismétlése sikertelen javítóvizsga miatt 

6.  egyéb: 

 

 

 

A kérelmező neve, rendfokozata:………………………..……………………………………… 

Születési hely/ idő:………....…………………………………...……………….……………… 

A kérelemmel érintett vezetői felkészítés megnevezése:……….………………..……………... 

A kérelmező értesítési címe:……………………………………………………………………. 

Telefon (mobil):……………..…..…..………………… 

E-mail: ………..………………………………..………. 

 

Csatolandó mellékletek: 

 A kérelem részletes indoklása (1.-2. pont esetében)  

 Részletes tantárgyi tematika, és a hivatkozás alapját képező leckekönyv, tanúsítvány, 

oklevél, bizonyítvány másolata (3.pont esetében kizárólag a más intézményben 

teljesített vizsgák) 

 Orvosi igazolás azon kérelem esetén, ahol a résztvevő betegségre hivatkozik. 

 

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

 

…………………………………………… 

aláírás 

Határozat (a döntéshozó tölti ki!) 

 

 

 

Dátum: 

P.H 

…………………………………………… 

BM RVVTF 

Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője 
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4. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

Ikt. sz.: 

FELVÉTELI LAP 

a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank utánpótlási részébe történő felvételhez 

szükséges rendészeti vezetőkiválasztási eljárás lefolytatásához 
 

Önként jelentkező / felvételre javasolt / belügyi szerv vezetője által kezdeményezett soron kívül 

kiválasztási eljárásra kötelezett * 

1. Neve: ................................................................................................................................ 

2. Születési családi és utóneve:……………………………………..…............................... 

3. Beosztása:.......................................................................................................................... 

4. Születési helye: .................................... év: ........ hó: ............. nap: ....... 

5. Anyja neve:……............................................................................................................... 

6. Szolgálati helye:  

………………………………………………………..…… (központi rendészeti szerv) 

.................................................................…………….…...….(területi rendészeti szerv) 

.....................................................................................................(helyi rendészeti szerv) 

címe:.................................................................................................................................. 

telefonszáma (körzetszámmal): BM ..........................városi: ................................. 

faxszáma (körzetszámmal):      BM ........................... városi: ................................ 

7. E-mail címe:…………………………..………………………………………………… 

8. Lakcíme:............................................................................................................................ 

9. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):…................................................................ 

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

 

Önkéntes jelentkezés esetén: ** 

................................................ 

jelentkező aláírása 

Parancsnoki javaslat / soron kívül eljárás esetén: ***  

 

P.H 

................................................ 

az állományilletékes parancsnok aláírása 

neve: 

…………………………………………….… 

beosztása:…………………………………… 

(Dátum: ................................................) 
* a megfelelő aláhúzandó. 

** az önkéntes jelentkezéshez mellékelni kell a szakmai életút kérdőívet, részletes motivációs levelet, valamint a 

munkáltatói igazolást. 

*** javaslat/kötelezés alapján kitöltött nyomtatványhoz mellékelni kell a szakmai életút kérdőívet, részletes 

motivációs levelet, a munkáltatói igazolást, valamint a beleegyező nyilatkozatot. 
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5. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

NYILATKOZAT 

a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank 

utánpótlási részébe való felvételhez  

Alulírott 

Neve: ............................................................................................................................................ 

Születési családi és utóneve: ........................................................................................................ 

Rendfokozata: .............................................................................................................................. 

Beosztása: ..................................................................................................................................... 

Születési helye: .................................... év: ........ hó: ............. nap: ....... 

Anyja neve: .................................................................................................................................. 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és 

vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 

2/2013. (I. 30.) BM rendelet 26. § (1) bekezdésének megfelelően 

ezúton hivatalosan hozzájárulok a  

……………………………………………………………………………………………………

………………….……………..…………………………..(munkáltató megnevezése, címe) 

vezetője, mint állományilletékes parancsnok részéről, a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői 

Adatbank utánpótlási részébe való felvételemhez történt javaslathoz. 

 

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

 

 

................................................ 

aláírás 
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6. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

Munkáltató fejléce 

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 

a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank 

utánpótlási részébe való felvételhez 

 

 

Ezúton igazolom, hogy a 

……………….………………………………….………………………………………….. 

(munkáltató megnevezése, címe) állományába tartozó 

Neve: ........................................................................................................................................ 

Születési családi és utóneve: ................................................................................................... 

Rendfokozata: ......................................................................................................................... 

Beosztása: ................................................................................................................................ 

Születési helye: .................................... év: ........ hó: ............. nap: ....... 

Anyja neve: .............................................................................................................................. 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és 

vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 

2/2013. (I. 30.) BM rendelet 26. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  

- legutolsó éves teljesítményértékelése „jó” vagy „kivételes” *teljesítményfokozatú, valamint 

- legalább négy év hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. 

 

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

P.H 

 

munkáltatói igazolás aláírására jogosult 

aláírása 

                (neve, beosztása) 

 

 

  



35 

7. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

 

 

 

Ikt. sz.: BM VTTF/           /2019. 

 
 

 

 

IGAZOLÁS 

a rendészeti vezetőkiválasztási eljárás teljesítéséről 

 

 

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és 

vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 

2/2013. (I. 30.) BM rendelet 31. § (1) bekezdése alapján igazolom, hogy (Név, rendfokozat, 

szolgálati hely és beosztás, születési hely, idő, anyja neve), a (dátum, tól-ig) napja közötti 

időszakban a Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és 

Továbbképzési Főosztály által végrehajtott vezetőkiválasztási eljárást eredményesen/nem 

eredményesen teljesítette.  

 

 

Remeteszőlős, 20  

 

 

 

P.H 

 

        

 

 
 

 

 

Készült:    2 példányban 

Kapják:    1. sz. pld. Címzett 

                 2.sz. pld.  Irattár 
 
 
 

H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3., Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314. 

Tel.:  +36 (26) 795-900 BM 24-600  Fax.: +36 (26) 795-918 BM 24-580 

web: www.kormany.hu  

Intézmény nyilvántartási szám: E-000214/2014 

  

Krauzer Ernő r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

 főosztályvezető 

 

 

http://www.kormany.hu/
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8. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

Ikt. sz.: 

BEISKOLÁZÁSI LAP 

(az állományilletékes parancsnok kezdeményezése esetén) 

a rendészeti vezetővé képző tanfolyamra / a rendészeti mestervezetővé képző 

tanfolyamra* 
 

1. A vezetői felkészítés megnevezése:.......................................................................................... 

2. A vezetői felkészítés javasolt időpontja:................................................................................... 

A beiskolázott 

3. Neve: ………………………………………………………………………………………… 

4. Születési családi és utóneve:..................................................................................................... 

6. Rendfokozata:........................................................................................................................... 

7. Beosztása:.................................................................................................................................. 

8. Születési helye: .................................... év: ........ hó: ............. nap: ....... 

9. Anyja neve:.............................................................................................................................. 

10. Szolgálati helye: 

………………………………………………………..…………… (központi rendészeti szerv) 

…..................................................................................…………...….(területi rendészeti szerv) 

.................................................................................................................(helyi rendészeti szerv) 

címe:.............................................................................................................................................. 

telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................... városi: ................................. 

faxszáma (körzetszámmal):        BM ........................... városi: ................................. 

e-mail cím:……………………………………………………………………………………… 

11. Lakcíme:................................................................................................................................ 

lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):............................................................................. 

12. A vezetői felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem*  

 

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

................................................ 

a beiskolázott aláírása 

 

A beiskolázott munkatársat vezetői felkészítésen való részvételre kötelezem: 

P.H 

................................................ 

az állományilletékes parancsnok aláírása 

(Dátum: ...........................................) 

* a megfelelő aláhúzandó. 
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9. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

Ikt. sz.: 

JELENTKEZÉSI LAP 

(önkéntes jelentkezés esetén) 

a rendészeti vezetővé képző tanfolyamra / a rendészeti mestervezetővé képző 

tanfolyamra* 

1. A vezetői felkészítés megnevezése: …………………………………………………………. 

2. A vezetői felkészítés javasolt időpontja:……………............................................................... 

Az önként jelentkező: 

3. Neve:…………………………................................................................................................. 

4. Születési családi és utóneve:…………..................................................................................... 

6. Rendfokozata:…………........................................................................................................... 

7. Beosztása:………...................................................................................................................... 

8. Születési helye: .................................... év: ........ hó: ............. nap: ....... 

9. Anyja neve:........................................................................................................................... 

10. Szolgálati helye: 

………………… ……………………………………..……………(központi rendészeti szerv) 

…................................................................………….....................….(területi rendészeti szerv) 

….............................................................................................................(helyi rendészeti szerv) 

címe:............................................................................................................................................. 

telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................... városi: ................................. 

faxszáma (körzetszámmal):       BM ........................... városi: .................................. 

e-mail cím:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………..…………………………… 

10. Lakcíme:…………….............................................................................................................. 

lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal):................................................................................. 

11. A vezetői felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem * 

 

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

 

 

................................................ 

az önként jelentkező aláírása 

* a megfelelő aláhúzandó. 
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10. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

 

RÉSZTVEVŐI JELENLÉTI ÍV 

A vezetői felkészítés megnevezése: 

A tanulócsoport száma: 

A vezetői felkészítés időpontja: 

Ssz Név hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

de. du. de. du. de. du. de. du. de. du. 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            
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11. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

Ikt. sz.: 

KÉRELEM 

a megkezdett vezetői felkészítés megszakítására 

 

Alulírott, ………………………………………………………………………………….. 

(szül.:………………………………………., anyja neve:………….………………………) a 

………………………………………… tanfolyam résztvevője kérem tanulmányaim 

megszakításának engedélyezését az alábbi indokok alapján: 

INDOKOLÁS 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………...…………………………………… 

..........................................., ....... év ................... hó ........ nap               

 

 …………………..…………………………… 

10. kérelmező 

Hozzájárulok*: 

..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

 

P.H 

……………………………………………… 

állományilletékes parancsnok aláírása 

(parancsnok neve, beosztása) 

Határozat (a döntéshozó tölti ki!) 

 

 

 

 

.........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

P.H 

……………………………………… 

vezetőképzési osztályvezető 

A *-al jelölt rész kitöltése a parancsnoki javaslat vagy beiskolázás alapján megkezdett vezetői felkészítésnél 

kötelező! 
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12. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

Ikt. sz.: 

KÉRELEM 

a megkezdett vezetői felkészítés folytatására 

 

Alulírott, ……………………….……………………………………………………………….. 

(szül.:………………………………………., anyja neve:…………..…………………………) a 

…………………………………………………………. tanfolyam résztvevője kérem 

tanulmányaim folytatásának engedélyezését az alábbi indokok alapján: 

INDOKOLÁS 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………..…………………...…………………………………………….. 

..........................................., ....... év ................... hó ........ nap               

 

kérelmező 

Hozzájárulok*: 

..........................................., ....... év ................... hó ........ nap               

 

P.H 

…………………………………… 

állományilletékes parancsnok aláírása 

(parancsnok neve, beosztása) 

 

Határozat (a döntéshozó tölti ki!) 

 

 

 

.........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

P.H 

………………………………… 

vezetőképzési osztályvezető 

A *-al jelölt rész kitöltése a parancsnoki javaslat vagy beiskolázás alapján megkezdett vezetői felkészítésnél 

kötelező! 
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13. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 
 

 Tanúsítvány sorszáma:   

 Intézmény nyilvántartási szám: E-000214/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minősítéssel elvégezte, 

az osztályvezetői/főosztályvezető-helyettesi beosztáshoz szükséges kompetenciákkal 

rendelkezik. 

 

Kelt: 

 

 

T A NÚS Í TVÁNY  

 

P.H 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 Vizsgabizottság elnöke Főosztályvezető 

Minta Béla 

Születési hely, idő: Valahol, 1975. január 10. 

Anyja születési és családi utóneve: Példa Rozália 

 

a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú 

tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti 

utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30) BM rendelet alapján a 

Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és 

Továbbképzési Főosztály által szervezett 

 

RENDÉSZETI VEZETŐVÉ KÉPZŐ TANFOLYAMOT 

__________________ 

minősítéssel elvégezte, 

az osztályvezetői/főosztályvezető-helyettesi beosztáshoz szükséges 

kompetenciákkal rendelkezik. 
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14. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 Tanúsítvány sorszáma:   

 Intézmény nyilvántartási szám: E-000214/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minősítéssel elvégezte, 

a főosztályvezetői, illetve annál magasabb besorolású beosztáshoz szükséges 

kompetenciákkal rendelkezik. 

Kelt:  

 

T A NÚS Í TVÁNY  

 

Minta Béla 

Születési hely, idő: Valahol, 1975. január 10. 

Anyja születési és családi utóneve: Példa Rozália 

 

a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú 

tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti 

utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30) BM rendelet alapján a 

Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és 

Továbbképzési Főosztály által szervezett 

 

RENDÉSZETI MESTERVEZETŐVÉ KÉPZŐ TANFOLYAMOT 

__________________ 

minősítéssel elvégezte, 

az osztályvezetői/főosztályvezető-helyettesi beosztáshoz szükséges 

kompetenciákkal rendelkezik. 
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15. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY  

Ikt. sz.: 

JEGYZŐKÖNYV 

a rendészeti vezetővé képző tanfolyam záróvizsgájáról 

 

1. A vizsgázó neve (születési neve):  

 anyja neve:  

 születési helye:  

 születési időpontja:  

 munkáltatójának a neve:  

 munkáltatójának a címe:  

2. a záróvizsga időpontja:  

 a tanfolyamot vezető tréner százalékos 

értékelése és minősítése a felkészítésről: 

  

 írásbeli vizsgarész százalékos értékelése 

és minősítése: 

  

 szóbeli vizsgarész százalékos értékelése 

és minősítése: 

  

 a záróvizsga százalékos értékelése és 

minősítése: 

  

3. Megjegyzés:  

 

Kelt:……………………….., 20……… ……………hó ……………. napján. 

P.H 

 

……………………….   ……………………….   ……………………….  

  vizsgabizottság         vizsgabizottság        vizsgabizottság   

  tagja                tagja            tagja      

 

 

………………………. 

vizsgabizottság 

elnöke 
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16. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

Ikt. sz.: 

JEGYZŐKÖNYV 

a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam záróvizsgájáról 

 

1. A vizsgázó neve (születési neve):  

 anyja neve:  

 születési helye:  

 születési időpontja:  

 munkáltatójának a neve:  

 munkáltatójának a címe:  

2. a záróvizsga időpontja:  

 a tanfolyamot vezető tréner százalékos 

értékelése és minősítése a felkészítésről: 

  

 írásbeli vizsgarész százalékos értékelése 

és minősítése: 

  

 szóbeli vizsgarész százalékos értékelése 

és minősítése: 

  

 a záróvizsga százalékos értékelése és 

minősítése: 

  

3. Megjegyzés:  

 

Kelt:……………………….., 20……… ……………hó ……………. napján. 

P.H 

 

……………………….   ……………………….      ……………………….  

vizsgabizottság       vizsgabizottság       vizsgabizottság   

  tagja          tagja           tagja    

  

 

 

………………………. 

vizsgabizottság 

elnöke 
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17. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

Engedélyezési és jóváhagyási eljárásrend 

Kihelyezett Rendészeti vezetővé képző tanfolyam 

 

Kihelyezett képzés engedélyezése: 

 Szükséges dokumentumok: előlap (1. függelék), névsor (e-mail és telefonos 

elérhetőséggel együtt), tervezett ütemezés (2. függelék). 

 Határidő: egy hónappal a képzés kezdete előtt. 

 A képzés engedélyezése és visszaküldése a belügyi szerv részére.  

 A névsort az RVVTF szervezője megküldi a Vezetőkiválasztási Központnak, a 

tanfolyamot vezető tréner(ek) megkapják a KVR eredményeket, amelyek alapján 

elkezdik a Fejlesztési terv és a csoportra szabott Tervezett képzési program kitöltését. 

 A tréning kezdete előtt egy héttel (0. hét) a résztvevők az RVVTF szervezőjétől 

megkapják a kódokat az e-learning tananyaghoz. 

A képzés felterjesztése jóváhagyásra az RVVTF vezetője felé: 

 Szükséges dokumentumok: előlap (3. függelék), végleges névsor (e-mail és telefonos 

elérhetőséggel együtt), végleges ütemezés (4. függelék), Tervezett képzési program a 

csoportra szabva. 

 Határidő: egy héttel a képzés kezdete előtt. 

 A képzés jóváhagyása, visszaküldése a belügyi szerv részére. 

 

A képzések tervezésénél és az óraszámok megállapításánál a következő számolási módot kell 

figyelembe venni: 

 e-learning tananyag – 2 óra/modul 

 a jelenléti képzés hétfőtől csütörtökig – 8 óra/nap 

 minden péntek – 6 óra/nap 

 írásbeli vizsga – 1 óra 

 szóbeli vizsga – 8 óra 

 visszajelzés – 1 óra 

A rendészeti vezetővé képző tanfolyam óraszáma összesen: 188 óra 

  



46 

 

1. függelék a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 17. mellékletéhez 

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

 

 

 

KIHELYEZETT RENDÉSZETI VEZETŐVÉ KÉPZŐ TANFOLYAM 

(Lebonyolító szervezet megnevezése)  

 

 

 

 

A lebonyolításért felelős személy: 

 

Tanfolyamot vezető tréner(ek): 

 

Helyszín: 

 

Résztvevők létszáma:  

 

A tréning időtartama:  

 

Az írásbeli vizsga időpontja:  

 

A szóbeli vizsga időpontja:  

 

 

 

Engedélyezem: 

 

főosztályvezető 
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2. függelék a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 17. mellékletéhez 

 

A kihelyezett rendészeti vezetővé képző tanfolyam tervezett ütemezése 

 

Dátum Hét Képzés 

típusa 

Modul címe Óraszám 

éééé. hh. nn-nn 0 e-learning 

tananyag 

Bevezető modul a rendészeti vezetésbe 2 

0 I. A rendészeti vezető személyisége 2 

0 II. A rendészeti vezető csapatépítése és 

együttműködése 

2 

0 III. Helyzetorientált vezetés a 

rendészetben 

2 

éééé. hh. nn-nn 1 jelenléti I. A rendészeti vezető személyisége  

éééé. hh. nn-nn 2 jelenléti II. A rendészeti vezető csapatépítése és 

együttműködése 

 

éééé. hh. nn-nn 2 jelenléti III. Helyzetorientált vezetés a 

rendészetben 

 

éééé. hh. nn-nn 3 e-learning 

tananyag 

IV. A rendészeti vezető 

kommunikációja 

2 

3 V. Motiváció és 

teljesítménymenedzsment 

2 

3 VI. A rendészeti vezető konfliktus- és 

stresszkezelése 

2 

3 VII. A rendészeti vezető vezetési 

technikái 

2 

3 VIII. Összegző modul 2 

éééé. hh. nn-nn 4 jelenléti IV. A rendészeti vezető 

kommunikációja 

 

éééé. hh. nn-nn 4 jelenléti V. Motiváció és 

teljesítménymenedzsment 

 

éééé. hh. nn-nn 5 jelenléti VI. A rendészeti vezető konfliktus- és 

stresszkezelése 

 

éééé. hh. nn-nn 5 jelenléti VII. A rendészeti vezető vezetési 

technikái 

 

éééé. hh. nn-nn 6 jelenléti VIII. Összegző modul 
 

éééé. hh. nn-nn 6 jelenléti Írásbeli VIZSGA 1 

éééé. hh. nn-nn 6 jelenléti Szóbeli VIZSGA 8 

éééé. hh. nn-nn 6 jelenléti VISSZAJELZÉS 1 

ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 188 
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3. függelék a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 17. mellékletéhez 

 

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

 

 

 

 

KIHELYEZETT RENDÉSZETI VEZETŐVÉ KÉPZŐ TANFOLYAM 

(Lebonyolító szervezet megnevezése)  

 

 

 

 

 

A lebonyolításért felelős személy: 

 

Vezető tréner(ek): 

 

Helyszín: 

 

Résztvevők létszáma:  

 

A tréning időtartama:  

 

Az írásbeli vizsga időpontja:  

 

A szóbeli vizsga időpontja:  

 

 

 

Jóváhagyom: 

 

főosztályvezető 
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4. függelék a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 17. mellékletéhez 

 

A kihelyezett rendészeti vezetővé képző tanfolyam végleges ütemezése 

 

Dátum Hét Képzés 

típusa 

Modul címe Óraszám 

éééé. hh. nn-nn 0 e-learning 

tananyag 

Bevezető modul a rendészeti vezetésbe 2 

0 I. A rendészeti vezető személyisége 2 

0 II. A rendészeti vezető csapatépítése és 

együttműködése 

2 

0 III. Helyzetorientált vezetés a 

rendészetben 

2 

éééé. hh. nn-nn 1 jelenléti I. A rendészeti vezető személyisége  

éééé. hh. nn-nn 2 jelenléti II. A rendészeti vezető csapatépítése és 

együttműködése 

 

éééé. hh. nn-nn 2 jelenléti III. Helyzetorientált vezetés a 

rendészetben 

 

éééé. hh. nn-nn 3 e-learning 

tananyag 

IV. A rendészeti vezető 

kommunikációja 

2 

3 V. Motiváció és 

teljesítménymenedzsment 

2 

3 VI. A rendészeti vezető konfliktus- és 

stresszkezelése 

2 

3 VII. A rendészeti vezető vezetési 

technikái 

2 

3 VIII. Összegző modul 2 

éééé. hh. nn-nn 4 jelenléti IV. A rendészeti vezető 

kommunikációja 

 

éééé. hh. nn-nn 4 jelenléti V. Motiváció és 

teljesítménymenedzsment 

 

éééé. hh. nn-nn 5 jelenléti VI. A rendészeti vezető konfliktus- és 

stresszkezelése 

 

éééé. hh. nn-nn 5 jelenléti VII. A rendészeti vezető vezetési 

technikái 

 

éééé. hh. nn-nn 6 jelenléti VIII. Összegző modul 
 

éééé. hh. nn-nn 6 jelenléti Írásbeli VIZSGA 1 

éééé. hh. nn-nn 6 jelenléti Szóbeli VIZSGA 8 

éééé. hh. nn-nn 6 jelenléti VISSZAJELZÉS 1 

ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 188 
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18. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

Engedélyezési eljárásrend 

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok saját objektumában lebonyolított rendészeti 

vezetőkiválasztási eljárásokhoz 

 

Kihelyezett vezetőkiválasztási eljárás engedélyezése: 

Szükséges dokumentumok:  

 előlap (1. függelék), amely tartalmazza a tervezett eljárás helyét és időpontját, a 

tervezett bizottság névsorát és a részt vevő jelöltek létszámát. 

 a jelöltekre vonatkozó munkáltatói igazolások másolatát a 21. pont alapján a 

részvételre vonatkozó feltételek teljesüléséről, az Utasítás 28.§ (1) bekezdése 

szerinti kódokkal kiállítva. (2. függelék) 

 az érintettek írásbeli hozzájáruló nyilatkozata (21. melléklet) a személyes adataik 

Belügyminisztérium részére történő továbbításához, valamint a személyes 

adataiknak a Belügyminisztérium által történő kezeléséhez. 

Határidő: egy hónappal a kiválasztás kezdete előtt. 

 A RVVTF vezetője kijelöli a tesztek kitöltését felügyelő személyt, a szituációs 

gyakorlatokat értékelő bizottság vezetőjét az RVVTF állományából és véleményezi, 

illetve engedélyezi a szerv által javasolt bizottság összetételét. 

 A kiválasztási eljárás engedélyezése és visszaküldése a belügyi szerv részére.  
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1. függelék a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 18. mellékletéhez  

 

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

 

 

 

 

KIHELYEZETT RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS 

(Lebonyolító szervezet megnevezése)  

 

 

 

 

A lebonyolításért felelős személy: 

 

Helyszín: 

 

Résztvevők létszáma:  

 

A vezetőkiválasztási eljárás időpontja:  

 

A tervezett bizottság összetétele:  

 

 

 

 

 

 

Engedélyezem: 

 

főosztályvezető 
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2. függelék a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 18. mellékletéhez 

Munkáltató fejléce 

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 

a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank 

utánpótlási részébe való felvételhez 

 

 

Ezúton igazolom, hogy a 

……………….………………………………….………………………………………….. 

(munkáltató megnevezése, címe) állományába tartozó 

Neve (az Utasítás 28.§ (1) bekezdése szerinti kód): 

…….......................................................................................................................................... 

a belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos 

állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási 

és vezetői adatbankról 35/2017. (XII. 20.) BM utasítás 30. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően. 

- legutolsó éves teljesítményértékelése „jó” vagy „kivételes” teljesítményfokozatú, valamint 

- legalább négy év hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. 

 

Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

 

 

P.H 

 

munkáltatói igazolás aláírására jogosult 

aláírása 

(neve, beosztása) 
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19. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 

Az előzetes véleményalkotás eljárásrendje a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál 

 

A kinevezésre jogosult vezető előzetes véleményt kér az RVVTF-től a vezetői beosztásba 

kinevezni tervezett személyek közötti sorrend felállítása érdekében. 

Szükséges dokumentumok:  

 adatlap vezetői beosztásba kinevezni tervezett személyekre vonatkozó előzetes 

véleményalkotáshoz (1. függelék), az Utasítás 28.§ (1) bekezdése szerinti kódokkal 

kiállítva.  

 az érintettek írásbeli hozzájáruló nyilatkozata (21. melléklet) a személyes adataik 

Belügyminisztérium részére történő továbbításához, valamint a személyes 

adataiknak a Belügyminisztérium által történő, az előzetes vélemény elkészítésének 

céljából történő kezeléséhez – a nyilatkozatok az adott polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatnál tárolva, az RVVTF által kirendelt, az előzetes véleményalkotást végző 

munkatársnak bemutatva. 

Az RVVTF vezetője kijelöli az előzetes véleményalkotást elvégző személyt, aki a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálat offline KVR rendszerében a vezetői beosztásba kinevezni tervezett 

személyek kapcsán a vezetőkiválasztási eljárás során megismert vezetői kompetencia-profilt, 

valamint az egyes vezetői beosztások sajátosságait figyelembe vevő, súlyozással ellátott, az 

adott vezetői beosztáshoz rendelt elvárt vezetői kompetenciaprofil-összefüggéseket 

összehasonlítja. 

Az RVVTF a rendelkezésére álló adatok alapján a kérést követő húsz napon belül ad írásos 

előzetes véleményt a belügyi szerv részére. 
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1. függelék a Tanulmányi és vizsgaszabályzat 19. mellékletéhez 

Ssz:  /2019. év 

 

 

A D A T L A P  

vezetői beosztásba kinevezni tervezett személyekre vonatkozó 

előzetes véleményalkotáshoz1 

 

 

A vezetői beosztásba kinevezhető személyek jelölése:  

A betöltendő beosztás: 

Megnevezése, besorolása:  

Neurális modell szerinti 

besorolása: 
elsődleges:  % másodlagos:  % 

A kinevezés tervezett időpontja:  

Vezetői beosztásba kinevezhető személyek: 

 Neve Rendfokozata Szolgálati helye 
Jelenlegi 

beosztása 

Szervezeti 
egységének 

megnevezése 

1.      

2.      

3.      

 

  

                                                 

1 A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi 

igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 25-26. §-a alapján 
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Speciális, egyedi elvárások a beosztást betöltővel szemben: 

                                   

                                

Képesítési követelményeknek való megfelelés: 

Résztvevő 
Rendészeti 

szakvizsga 
Rendészeti 

vezetővé 

képző 

tanfolyam 

elvégzésének 

időpontja 

Rendészeti 

mester-

vezetővé 

képző 

tanfolyam 

elvégzésének 

időpontja 

KVR eljárás 

 Név Időpontja 

Nyilván-

tartási 

száma 

Részvétel 

időpontja 
Eredménye 

1.        

2.        

3.        

 

Kelt: ………………………………, 20………………………………… 

 

   

humánigazgatási szolgálatvezető 

(név, rendfokozat, beosztás) 
 

állományilletékes parancsnok 

(név, rendfokozat, beosztás) 

 

Melléklet: 

- 1. sz. melléklet: A vezetői beosztások neurális modell szerinti besorolása  
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Az ADATLAP 1. számú melléklete 

A vezetői beosztások neurális modell szerinti besorolása 

 

Szervezet Szám Szakterület 

Rendőrségi szakterületek 1 Bűnügyi - Nyílt szakterület 

2 Bűnügyi - Operatív szakterület 

3 Csapatszolgálati szakterület 

4 Határrendészeti szakterület 

5 Igazgatásrendészeti szakterület 

6 Közlekedésrendészeti szakterület 

7 Közrendvédelmi szakterület 

8 Terrorelhárítási - Műveleti szakterület (TEK) 

9 

Belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési szakterület 

(NVSZ) 

10 

Rendőrségi szakirányító (min. főosztályvezetői 

besorolás) 

11 

Rendőrségi parancsnok (min. főosztályvezetői 

besorolás) 

Büntetés-végrehajtási 

szakterületek 

12 Biztonsági szakterület 

13 Nyilvántartási szakterület 

14 Reintegrációs szakterület 

15 

Büntetés-végrehajtási szakirányító (min. főov. 

besorolás) 

16 Büntetés-végrehajtási parancsnok (min. főov. besorolás) 
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Szervezet Szám Szakterület 

Katasztrófavédelmi 

szakterületek 

17 Hatósági (iparbiztonsági) szakterület 

18 Polgári Védelmi szakterület 

19 Tűzoltósági szakterület 

20 Katasztrófavédelmi szakirányító (min. főov. besorolás) 

21 Katasztrófavédelmi parancsnok (min. főov. besorolás) 

Polgári Nemzetbiztonsági 

Szolgálatok 

22 Alkotmányvédelmi Hivatal vezetői 

23 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetői 

24 TIBEK vezetői 

Egységes szakterületek 25 Egészségügyi szakterület 

26 Ellenőrzési szakterület 

27 Gazdasági szakterület 

28 Hivatali / Jogi szakterület 

29 Humán szakterület 

30 Ügyeleti szakterület 
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20. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

RENDÉSZETI VEZETŐKIVÁLASZTÁSI, VEZETŐKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI FŐOSZTÁLY 

 

 

 

Ikt. sz.: BM VTTF/           /2019. 

 
 

 

 

IGAZOLÁS 

a rendészeti vezetőkiválasztási eljárás teljesítéséről 

 

 

A belügyminiszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos 

állományának továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási 

és vezetői adatbankról 35/2017. (XII. 20.) 35. § (1) BM utasítás alapján igazolom, hogy (K-s 

azonosító), a (dátum, tól-ig) napja közötti időszakban a Belügyminisztérium Rendészeti 

Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály által végrehajtott 

vezetőkiválasztási eljárást eredményesen/nem eredményesen teljesítette.  

 

 

Remeteszőlős, 20  

 

 

 

P.H 

 

        

 

 
 

 

 

Készült:    2 példányban 

Kapják:    1. sz. pld. Címzett 

                 2.sz. pld.  Irattár 
 
 
 

H-2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3., Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314. 

Tel.:  +36 (26) 795-900 BM 24-600  Fax.: +36 (26) 795-918 BM 24-580 
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21. melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

a rendészeti vezetőkiválasztási eljárás során keletkezett, valamint az előzetes vélemény 

elkészítéséhez szükséges személyes adatok továbbításához, kezeléséhez, tárolásához és 

felhasználásához 

 

 

Alulírott, 

 

Név:    ……………………………………………………………..  

 

Születési hely, idő: …………………………………………………………….. 

 

Anyja neve:  …………………………………………………………….. 

 

 

hozzájárulok ahhoz, hogy a vezetőkiválasztási eljárás során keletkező személyes és különleges 

adataimat Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 

2016/679 rendelete (2016. április 27.)  alapján a Belügyminisztérium Rendészeti 

Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési Főosztály (2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. Postacím: 

1903 Budapest, Pf. 314. Tel.:  +36 (26) 795-900 BM 24-600)  részére továbbítsák, ahol a 

mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzatuk alapján kezelik és tárolják azokat. 

 

Tudomásul veszem, hogy a hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 2015. 

évi XLII. törvény 279. § (1)-(2) bekezdése alapján meghatározott személyes és különleges 

adataimat a BM RVVTF, mint adatkezelő kezeli az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott 

ideig.  

 

Az adatkezelésre vonatkozó részletszabályokat a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek 

hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a 

rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 26-38. § 

tartalmazza. 

 

 

……………………., 20.… ……………hó ….. nap 

 

 

 

 

……………………………….. 

                  aláírás 

 


