
1. számú melléklet 
 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 
VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 
 

  
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

Ikt. sz.: 

FELVÉTELI  LAP 
a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank utánpótlási részébe történő felvételhez 

szükséges kiválasztási eljárás I. szakaszának lefolytatására 
 
Önként jelentkező / felvételre javasolt / belügyi szerv vezetője által kezdeményezett soron kívül 
kiválasztási eljárásra kötelezett *1 
 

1. Neve: ........................................................................................................................................ 
2. Születési családi és utóneve: ................................................................................................... 
3. Rendfokozata: ......................................................................................................................... 
4. Beosztása: ................................................................................................................................ 
5. Születési helye: .................................... év: ........ hó: ............. nap: ....... 
6. Anyja neve: .............................................................................................................................. 
7. Szolgálati helye:………………………………………………… (központi rendészeti szerv) 

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

.................................................................................................................(helyi rendészeti szerv) 
címe: ............................................................................................................................................ 
telefonszáma (körzetszámmal): BM ........................... városi: ................................. 
faxszáma (körzetszámmal):       BM ........................... városi: ................................. 

8. E-mail címe: …………………………………………………………………………………….. 
9. Lakcíme: ................................................................................................................................. 
10. Lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal): ............................................................................... 

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

Önkéntes jelentkezés esetén *2:  
................................................ 

Jelentkező aláírása 
Parancsnoki javaslat / soron kívül eljárás esetén *3:  

 
P. H. 

................................................ 
az állományilletékes parancsnok aláírása 

neve: ……………………………………………….. 
beosztása:…………………………………………. 
(Dátum: ...........................................) 

 

*1-val jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó. 
*2-val jelölt önkéntes jelentkezéshez mellékelni kell az RVTV portálon kitölthető, vagy a BM OKTF 
honlapjáról letölthető szakmai életút kérdőívet, részletes motivációs levelet, valamint a 2. sz. 
melléklet szerinti munkáltatói igazolást. 
*3-val jelölt javaslat/kötelezés alapján kitöltött nyomtatványhoz mellékelni kell az RVTV portálon 
kitölthető, vagy a BM OKTF honlapjáról letölthető szakmai életút kérdőívet, részletes motivációs 
levelet, a 2. sz. melléklet szerinti munkáltatói igazolást, valamint a 3. sz. mellékletben meghatározott 
beleegyező nyilatkozatot. 
 



  

2. számú melléklet  
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 

 
neve: ……………………………………………….. 
beosztása:…………………………………………. 

 



  

3. számú melléklet  
 

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 
 



  

4. számú melléklet  
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

 
  

H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

Ikt. sz.: 
BEISKOLÁZÁSI LAP 

(azok számára, akiket az állományilletékes parancsnok iskoláz be a felkészítésre) 

a rendészeti vezetővé képző tanfolyamra / a rendészeti mestervezetővé képző 
tanfolyamra / a rendészeti vezetői tehetséggondozási  programra* 

 
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: …………………………………………………………………………………….. 
10. Lakcíme: ................................................................................................................................. 
lakás/mobil telefonszáma (körzetszámmal): ................................................................................ 
11. A vezetői felkészítés ideje alatt kér-e szállást: igen/nem*  
 
Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 

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

a beiskolázott olvasható aláírása 
 
A beiskolázott munkatársat vezetői felkészítésen való részvételre kötelezem: 
 

P. H. 
................................................ 

az állományilletékes parancsnok aláírása 
(Dátum: ...........................................) 

*-val jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó. 



  

5. számú melléklet 

 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

 
  

H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

Ikt. sz.: 

 
JELENTKEZÉSI LAP 

(azok számára, akik önként jelentkeznek a felkészítésre.) 

a rendészeti vezetővé képző tanfolyamra / a rendészeti vezetői tehetséggondozási  
programra * 

 
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 (A megfelelő részt kérjük, húzza alá!) 
 
Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap 
 

 
 

................................................ 
az önként jelentkező olvasható aláírása 

 
 
*-val jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó. 



  

6. számú melléklet 
 

 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 
VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 
 

  
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

Ikt. sz.: 

KÉRELEM 
tanulmányi és vizsgaügyek intézéséhez 

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

1.  vezetői felkészítés 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:  
 

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

Értesítési cím:………………………………………………..………………….………………………………...………………………….… 
 

Telefon (mobil):……………..…..…..…………………..                E-mail ………..………………………………..…………..…… 
 
Csatolandó mellékletek: 

 A kérelmező részletes indoklása (1.-2.)  

 Részletes tantárgyi tematika, és a hivatkozás alapját képező leckekönyv, tanúsítvány, oklevél, 
bizonyítvány másolata (3.) (kizárólag a más intézményben teljesített vizsgák esetében) 

 Orvosi igazolás azon kérelem esetén, ahol a résztvevő betegségre hivatkozik. 
 
Kelt ..........................................., ....... év ................... hó ........ nap                                                                         
 

…………………………………………… 
aláírás 

 
Határozat (a döntéshozó tölti ki!) 

 
 

 
Dátum: 

PH. 
…………………………………………… 

vezetőképzési igazgató                       



  

7. számú melléklet 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

 
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 
Ikt. sz.: 

KÉRVÉNY 
a vezetői felkészítésen való távollét engedélyeztetésére 

nem szolgálati érdekből kifolyólag / szolgálati érdek okán *1 
 
Alulírott, ……………………………………………………………….. (szül.:………………………………………., anyja 

neve:………………………………) a ………………………………………………………………………………………. 

tanfolyam résztvevője kérem ……………………………………………………. közötti időszakban a 

felkészítésről való távolmaradásom engedélyezését. 

INDOKLÁS 

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

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

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

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

 
……………………………………………… 

kérelmező aláírása 
A távollét engedélyezését támogatom: *2    
 
..........................................., ....... év ................... hó ........ nap               

 
PH 

……………………………………………… 
állományilletékes parancsnok aláírása 

(parancsnok neve:………………………………….., 
beosztása:………………………………….…………) 

 
Hozzájárulok: 

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

 
PH         

……………………………………………… 
vezetőképzési igazgató 

 

*1-val jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó. 

*2-val jelölt rész kitöltése a szolgálati érdekből való távolmaradás esetén kötelező.                                                                                                                                                          



  

8. számú melléklet 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

 
 

 
 

H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

Ikt. sz.: 
 

Dr. Dános Valér nyá. r. vezérőrnagy 
BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 
főigazgatója részére 

JOGORVOSLATI KÉRELEM 
a vezetői felkészítés, illetve vezetőkiválasztási eljárás során hozott döntéssel kapcsolatosan 

 
Alulírott, ……………………………………………………………….. (szül.:………………………………………., anyja 

neve:…………..………………………) a …………………………………………………………. tanfolyam résztvevője 

azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a ………………………………………….. ügyben hozott elsőfokú 

döntést másodfokon elbírálni szíveskedjen. 

INDOKLÁS 

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

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

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

……………………………………………………………. 

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

               ……………………………………………… 

kérelmező aláírása 

MÁSODFOKÚ HATÁROZAT 

A fenti ügyben hozott elsőfokú döntést helyben hagyom / megváltoztatom / hatályon kívül 
helyezem és az ügyben eljáró vezetőt új eljárás lefolytatására utasítom * az alábbi indokok 
alapján: 

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

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

……………………………………………………………. 

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

PH         
……………………………………………… 

Dr. Dános Valér nyá. r. vezérőrnagy 
főigazgató 

*-val jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó. 



  

                                                                                                                 9. számú melléklet 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

VEZTŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 
 

H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

Ikt. sz.: 
KÉRELEM 

a vezetőkiválasztási eljárás első/második szakaszát * 
érintő ügy elsőfokú intézésére 

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

1.  vezetőkiválasztási eljárás előre meghatározott időpontjának módosítása 

2.  vezetőkiválasztási eljárás alóli részleges, vagy teljes körű mentesítés megadása 

3.  sikertelenül végződött vezetőkiválasztási eljárás megismétlése 

A kérelmező neve: ………………………..…………………………………………………………….…………………..…... 

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

Értesítési cím:……………………………………………….………………………………...………………………………….… 

Telefon (mobil):……………..…..…..…………………..                E-mail ………..…….…………..…… 

Csatolandó mellékletek: 

 a rendelet hatályba lépése előtt lefolytatott vezetőkiválasztási eljárás eredményéről szóló 
tájékoztató másolata (2.), 

 a vezetőkiválasztási eljárás első szakaszának meghatározott része alóli mentesítésre irányuló 
kérelem esetén a fél éven belüli időszaki pszichológiai alkalmassági vizsgálatok során 
keletkezett adatok, információk felhasználására vonatkozó, a kérelmező által tett beleegyező 
nyilatkozat (2.). 

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

                                                                                                     ……………………………………… 
                                                                                                                   kérelmező 
*-val jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó. 

 
Határozat (a döntéshozó tölti ki!) 
 

 
 
 

 

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

PH. 
                                                                                                     ……………………………………… 
                                                                                                        vezetőképzési igazgató 
 



 

BELÜGYMINISZTÉRIUM OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG     
 
VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG     

         10. számú melléklet  

    RÉSZTVEVŐI JELENLÉTI ÍV     

            

a vezetői felkészítés megnevezése:       

            

a tanulócsoport száma:       

            

a vezetői felkészítés időpontja:  
     

       
     

            

sor-                   
szám a résztvevő neve 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután délelőtt délután 

1.   
                  

2.   
                  

3.   
                  

4.   
                  

5.   
                  

6.   
                  

7.   
                  

8.   
                  



  

9.   
                 

10.   
                 

11.   
                 

12.   
                 

13.                    

14.                    

15.                    

16.                       

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. számú melléklet 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

 
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

Ikt. sz.: 
KÉRELEM 

megkezdett vezetői felkészítés megszakítására 
 

Alulírott, ……………………………………………………………….. (szül.:………………………………………., anyja 

neve:…………..………………………) a …………………………………………………………. tanfolyam résztvevője 

kérem a megkezdett tanulmányaim megszakításának engedélyezését az alábbi indokok 

alapján: 

INDOKLÁS 

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

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

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

……………………………………………………………. 

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

             …………………………… 
kérelmező 

Hozzájárulok*: 

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

 
PH 

……………………………………………… 
állományilletékes parancsnok aláírása 

(parancsnok neve:………………………………….., 
beosztása:………………………………….…………) 

Határozat (a döntéshozó tölti ki!) 

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

PH. 
……………………………………… 

vezetőképzési igazgató 
 
*-val jelölt rész kitöltése a parancsnoki javaslat vagy beiskolázás alapján megkezdett vezetői 
felkészítésnél kötelező! 



 

12. számú melléklet 
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 
VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 
 

H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

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               

 
PH 

……………………………………………… 
állományilletékes parancsnok aláírása 

(parancsnok neve:………………………………….., 
beosztása:………………………………….…………) 

Határozat (a döntéshozó tölti ki!) 

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

PH. 
……………………………………… 

vezetőképzési igazgató 
 
*-val jelölt rész kitöltése a parancsnoki javaslat vagy beiskolázás alapján megkezdett vezetői 
felkészítésnél kötelező! 



 

13. számú melléklet 

 

 

 

 
 

T A N Ú S Í T V Á N Y  
 

 

  Ezt a tanúsítványt 

                      részére állítottuk ki, 

aki             városban (községben) született                  napján, 

anyja neve                        . 

Nevezett a                                             között végrehajtott, 

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 rendeletben előírt  

RENDÉSZETI VEZETŐVÉ KÉPZŐ  

TANFOLYAMOT 

„                             ” minősítéssel elvégezte,  

követelményeit eredményesen teljesítette,  

az osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi beosztás betöltéséhez 

szükséges kompetenciákkal rendelkezik. 
 

Kelt: 

Nagykovácsi, 20……… ……………hó ……………. napján. 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

                                

 
 
 

főigazgató vizsgabizottság elnöke 

Belügyminisztérium 

Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 

Tanúsítvány sorszáma: 

 



 

14. számú melléklet 

 

 

 

 
 

T A N Ú S Í T V Á N Y  
 

 

  Ezt a tanúsítványt 

                      részére állítottuk ki, 

aki             városban (községben) született                  napján, 

anyja neve                        . 

Nevezett a                                             között végrehajtott, 

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 rendeletben előírt  

RENDÉSZETI MESTERVEZETŐVÉ KÉPZŐ  

TANFOLYAMOT 

„                             ” minősítéssel elvégezte,  

követelményeit eredményesen teljesítette,  

a főosztályvezetői, valamint magasabb beosztás betöltéséhez szükséges 

kompetenciákkal rendelkezik. 
 

Kelt: 

Nagykovácsi, 20……… ……………hó ……………. napján. 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

                                

 
 
 

főigazgató vizsgabizottság elnöke 

Belügyminisztérium 

Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 

Tanúsítvány sorszáma: 

 



 

15. számú melléklet 

 

 

 

 
 

T A N Ú S Í T V Á N Y  
 

 

  Ezt a tanúsítványt 

                      részére állítottuk ki, 

aki             városban (községben) született                  napján, 

anyja neve                        . 

Nevezett a                                             között végrehajtott, 

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 rendeletben a vezetői 

utánpótlás tervszerű biztosítása céljából indított, a rendészeti vezetővé képző és 

a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamok programját is magába foglaló 
 

RENDÉSZETI VEZETŐI TEHETSÉGGONDOZÁSI  

PROGRAMOT 

 

 „                             ” minősítéssel elvégezte. 
 

Nagykovácsi, 20……… ……………hó ……………. napján. 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

                                

 
 
 
 

főigazgató 

Belügyminisztérium 

Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 

Tanúsítvány sorszáma: 

 



 

 
 

16.1. számú melléklet 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉI FŐIGAZGATÓSÁG 

VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

  
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 
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 csoportot 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. 

 
PH. 

 
………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 
vizsgabizottság  vizsgabizottság vizsgabizottság vizsgabizottság 

tagja   tagja   tagja   tagja 
 

   ………………………      ……………………… 
   vizsgabizottság   vizsgabizottság 

tagja     tagja 
 

………………………. 
vizsgabizottság 

elnöke 



 

16.2. számú melléklet 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉI FŐIGAZGATÓSÁG 

VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

  
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 
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 csoportot 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. 

 
PH. 

 
………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 
vizsgabizottság  vizsgabizottság vizsgabizottság vizsgabizottság 

tagja   tagja   tagja   tagja 
 

   ………………………      ……………………… 
   vizsgabizottság   vizsgabizottság 

tagja     tagja 
 

………………………. 
vizsgabizottság 

elnöke 
 
 



 

16.3. számú melléklet 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉSTUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

  
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

Ikt. sz.: 
JEGYZŐKÖNYV 

 
a rendészeti vezetői tehetséggondozási program vezetővé képző tanfolyami és 

programzáró vizsgáiról 
 
1. A vizsgázó neve (születési neve):  

 anyja neve:  

 születési helye:  

 születési időpontja:  

 munkáltatójának a neve:  

 munkáltatójának a címe:  
2. a vezetővé képző tanfolyami záróvizsga 

időpontja: 
 

 a csoportot vezető tréner százalékos 
értékelése és minősítése a felkészítésről: 

  

 írásbeli vizsgarész százalékos értékelése 
és minősítése: 

  

 szóbeli vizsgarész százalékos értékelése 
és minősítése: 

  

 az időközi vizsga százalékos értékelése és 
minősítése: 

  

3. Megjegyzés:  
 

Kelt: 

……………………………, 20……… ……………hó ……………. napján. 

 
PH. 

 
………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 
vizsgabizottság  vizsgabizottság vizsgabizottság vizsgabizottság 

tagja   tagja   tagja   tagja 
 

   ………………………      ……………………… 
   vizsgabizottság   vizsgabizottság 

tagja     tagja 
 

………………………. 
vizsgabizottság 

elnöke 



 

4. a programzáró vizsga időpontja:  

 a területi szakmai gyakorlat mentori 
százalékos értékelése és minősítése: 

  

 a csoportot vezető tréner százalékos 
értékelése és minősítése a felkészítésről: 

  

 a vizsgadolgozat (csoportot vezető tréner 
és a felkért külső bíráló) összesített 

százalékos értékelése és minősítése:  

  

 írásbeli tesztfeladatok százalékos 
értékelése és minősítése: 

  

 írásbeli vizsgarész összesített százalékos 
értékelése és minősítése: 

  

 szóbeli vizsgarész százalékos értékelése 
és minősítése: 

  

 a programzáró vizsga százalékos 
értékelése és minősítése: 

  

5. Megjegyzés:  
Kelt: 

……………………………, 20……… ……………hó ……………. napján. 

 
PH. 

 
………………………. ………………………. ………………………. ………………………. 
vizsgabizottság  vizsgabizottság vizsgabizottság vizsgabizottság 

tagja   tagja   tagja   tagja 
 

   ………………………      ……………………… 
   vizsgabizottság   vizsgabizottság 

tagja     tagja 
 

………………………. 
vizsgabizottság 

elnöke 
 



 

17. számú melléklet 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

 
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 
Ikt. sz.: 
 

JELENLÉTI ÍV 
A VEZETŐKIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS ELSŐ/MÁSODIK* RÉSZÉN VALÓ RÉSZVÉTEL IGAZOLÁSÁRA  

 
 

Vezetőkiválasztási eljárás 
csoportszáma: 

 

Vezetőkiválasztás időpontja:  

 

sorszám a résztvevő neve aláírása 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
 
 
 
*-val jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó. 
 
 
 



 

18. számú melléklet 
 

BELÜGYMINISZTÉRIUM 
OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

 
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 
Ikt. sz.: 
 

KÉRELEM 
a vezetőkiválasztási eljáráson elért eredményről szóbeli visszajelzés biztosítására 

 
 

Alulírott, ……………………………………………………………….. (szül.:………………………………………., anyja 

neve:…………..………………………) kérem a vezetőkiválasztási eljárás első / második* szakaszában 

elért eredményemről való szóbeli visszajelzés biztosítását a feladat végrehajtásában részt 

vett kiválasztási szakértő közreműködésével  

 
Kelt: 

……………………………, 20……… ……………hó ……………. napján. 
 
 

 
…………………………… 

kérelmező 
 

*-val jelölt résznél a megfelelő aláhúzandó. 
 

Határozat (a döntéshozó tölti ki!) 

A szóbeli visszajelzést ……………………………………… kiválasztási szakértő fogja az Ön részére 

20…. ………………………… hó ………………. napján biztosítani az alábbi helyszínen: 

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

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

 
PH. 

……………………………………… 
vezetőképzési igazgató 

 
 
 
 
 
 



 

19. számú melléklet 
 

BM OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 
VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 
 
 

  
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Alulírott, 

Név:    ……………………………………………………………..  

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

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy a vezetőkiválasztási eljárás során keletkező személyes és 
különleges adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény 5 §-a és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi CLIV. törvény 203/A, 203/B és 203/C § alapján, valamint 
a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKTF) 
mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzata alapján a BM OKTF kezelje és tárolja. 
 
A kiválasztási eljárásban közreműködők a megfigyelés, az írott, vagy szóbeli közlés útján 
tudomásukra jutott személyes, illetve személyes jellegű adatokat az érintett hozzájárulása 
nélkül tovább nem adhatják. A keletkező személyes jellegű és személyes adatokat a 
kiválasztás ideje alatt a kiválasztásban közreműködők kezelik. A kiválasztást követően az 
adatok zárt irattárban kerülnek elhelyezésre, az Iratkezelési Szabályzat rendelkezései 
alapján. 
 
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. §-a nyomán a kiválasztási eljárás eredményéről az 
érintett személy állományilletékes parancsnokát is tájékoztatni kell. 
 
A tárolt adatokba történő betekintést a BM OKTF vezetőképzési igazgatója engedélyezi, más 
szervezet vagy személy részére adatok - a BM rendelet 31.§-ba foglalt kivétellel - az érintett 
hozzájárulása nélkül nem adhatók ki.  
 

Nagykovácsi, 20……………………….. 

 

 

……………………………….. 

                  aláírás 



 

20. számú melléklet 
 

BM OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 
VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 
 
 

  
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Alulírott, 

Név:    ……………………………………………………………..  

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

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a 
továbbiakban: BM OKTF) a rendészeti vezetővé/mestervezetővé képző tanfolyamai során 
keletkező személyes és különleges adataimat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5 §-a és a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi CLIV. törvény 72/C. § alapján, 
valamint a BM OKTF mindenkor hatályos Iratkezelési Szabályzata alapján a kezelje és tárolja. 
 

A képzést megelőző felmérésen, a képzésen és a képzést záró felmérésen közreműködők a 
megfigyelés, az írott, vagy szóbeli közlés útján tudomásukra jutott személyes, illetve 
személyes jellegű adatokat az érintett hozzájárulása nélkül tovább nem adhatják. A keletkező 
személyes jellegű és személyes adatokat a képzés ideje alatt a képzést vezető trénerek 
kezelik, azok a képzésen kívül további felhasználásra nem kerülnek. A képzést követően az 
adatok zárt irattárban kerülnek elhelyezésre, az Iratkezelési Szabályzat rendelkezései 
nyomán. 
 

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: BM rendelet) 31. §-a, 43. §-a nyomán a 
vezetői kiválasztási eljárás és a mestervezetői kompetencia-megfelelést mérő felmérés 
eredményéről az érintett személy állományilletékes parancsnokát is tájékoztatni kell. 
 

A tárolt adatokba történő betekintést a BM OKTF vezetőképzési igazgatója engedélyezi, más 
szervezet vagy személy részére adatok - a BM rendelet 31. §, 43. § -a kivételével - az érintett 
hozzájárulása nélkül nem adhatók ki.  
 

Nagykovácsi, 20……………………….. 

 

……………………………….. 

                  aláírás 



 

21. számú melléklet 
 

BM OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 
VEZETŐKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 

 
 
 

  
H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Alulírott, 

Név:    ……………………………………………………………..  

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

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

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság a 

fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 

törvény (a továbbiakban: Hszt.) 203/C. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően, a munkáltatóm személyügyi szervének megkeresésére az utánpótlási és vezetői 

adatbankba – a Hszt. 203/C. (19 bek. i-j pontok alapján – való rögzítéshez a rendészeti 

vezetővé/mestervezetővé képző tanfolyamon történő részvételem során keletkezett, a 

vezetői alkalmasságomra vonatkozó adatokat a munkáltatóm személyügyi szervének 

megküldje. 

  

Nagykovácsi, 20……………………….. 

 

……………………………….. 

                  aláírás 

 



 

22. számú melléklet 
 

 

BM OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

TOVÁBBKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

 

 

  

H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3566 BM 38-744      Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 

Szám:  

 

Krauzer Ernő r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

főigazgató-helyettes 

BM OKTF Továbbképzési Igazgatóság   

igazgató 
 

 

KÉRELEM 
tanulmányi és vizsgaügyek intézéséhez 

 

Az alábbi táblázatot a kérelmezőnek kell kitöltenie! (Nyomtatott nagybetűvel!) 

Az adatok pontosságáért, hitelességéért a résztvevő felelősséggel tartozik! 

 

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

 

1.  továbbképzés kérelemre történő módosítása 

2.  nem teljesített képzési modul pótlása 

3.  továbbképzés kérelemre történő megszakítása 

4.   kérelemre megszakított továbbképzés folytatása 

5.  elmaradt vizsga pótlása 

6.  sikertelen vizsga javítása 

7.  sikertelen javítóvizsga miatt a továbbképzés megismétlése 

8.  egyéb:  

 

 

Név, rendfokozat:  

Születési hely, idő:  

Elérhetőségek (BM telefon, városi 

telefon, szolgálati mobil telefon): 

 

E-mail:  

Belügyi szerv megnevezése:  

Szolgálati hely megnevezése:  

Továbbképzési program megnevezése:   

Továbbképzési modul megnevezése:  



 

A kérelmet a BM OKTF Továbbképzési Igazgatóság igazgatójához kell eljuttatni. 

 

 

 

Dátum: 

 

 

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

                                                                                                               kérelmező aláírása 

 

 

Állományilletékes parancsnok hozzájárulása:  

 

 

Engedélyezem:                                  Nem engedélyezem:  

 

 

 

 

Dátum: 

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

állományilletékes parancsnok  

                                                                                                                             

 

                                                                                                                           PH. 

 

 
 

Határozat 
 (a döntéshozó tölti ki!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 

 

 

 

                                                                                                           …………………………… 

  Krauzer Ernő r. ezredes 

                                                                                                               

                                                                  

                            PH.  



 

23. számú melléklet 
 

BM OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

TOVÁBBKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

 

 

  

H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3566 BM 38-744       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 

Szám: 

 

Krauzer Ernő r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

főigazgató-helyettes 

BM OKTF Továbbképzési Igazgatóság   

igazgató 

 

KÉRELEM 
nem szolgálati érdekből bekövetkező távollét engedélyezésére 

 

Az alábbi táblázatot a kérelmezőnek kell kitöltenie! (Nyomtatott nagybetűvel!) 

Az adatok pontosságáért, hitelességéért a résztvevő felelősséggel tartozik! 

 

 

Alulírott:  

 

Név, rendfokozat:  

Születési hely, idő:  

Elérhetőségek (BM telefon, városi 

telefon, szolgálati mobil telefon): 

 

E-mail:  

Belügyi szerv megnevezése:  

Szolgálati hely megnevezése:  

Továbbképzési program megnevezése:   

Továbbképzési modul megnevezése:  

 

azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy  ..………év…..……hó……..…nap és 

…………év…………hó….…....nap közötti időszakban távolmaradásomat engedélyezni 

szíveskedjék.  

 

 

 

 



 

INDOKLÁS 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Dátum: 

 

 

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

                                                                                                                 kérelmező aláírása 

 

 

Állományilletékes parancsnok hozzájárulása:  

 

 

Engedélyezem:                                  Nem engedélyezem: 

 

 

Dátum: 

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

állományilletékes parancsnok  

                                                                                                                             

 

                                                                                                                            PH. 

 

 

Határozat  
(a döntéshozó tölti ki!) 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  

 

 

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

Krauzer Ernő r. ezredes 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                              PH. 



 

24. számú melléklet 
 

BM OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

TOVÁBBKÉPZÉSI IGAZGATÓSÁG 
 

 

 

  

H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3566 BM 38-744       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 

Szám: 

 

Krauzer Ernő r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

főigazgató-helyettes 

BM OKTF Továbbképzési Igazgatóság   

igazgató 

 

KÉRELEM 
szolgálati érdekből bekövetkező távollét engedélyezésére 

 

Az alábbi táblázatot a munkáltatónak kell kitöltenie! (Nyomtatott nagybetűvel!) 

Az adatok pontosságáért, hitelességéért a munkáltató felelősséggel tartozik! 

 

 

Kérem, hogy:  

 

Név, rendfokozat:  

Születési hely, idő:  

Elérhetőségek (BM telefon, városi 

telefon, szolgálati mobil telefon): 

 

E-mail:  

Belügyi szerv megnevezése:  

Szolgálati hely megnevezése:  

Továbbképzési program megnevezése:   

Továbbképzési modul megnevezése:  

 

beosztottam szolgálati érdekből történő távollétét   ..………év…..……hó……..…nap és 

…………év…………hó….…....nap közötti időszakban engedélyezni szíveskedjék.  

 

 

 

 

 



 

INDOKLÁS 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

                                                                                                      

Dátum: 

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

állományilletékes parancsnok  

                                                                                                                             

 

                                                                                                                            PH. 

 

 

 

 

Határozat  
(a döntéshozó tölti ki!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  

 

 

                                                                                                        

...………………….………. 

         Krauzer Ernő r. ezredes 

 

 

                                                                                                                           PH. 



 

25. számú melléklet 
 

 

BM OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI 

FŐIGAZGATÓSÁG 
 

 

 

 

  

H-2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.      Tel.:  +36 (1) 391-3500 BM 38-700       Fax.: +36 (1) 391-3513 BM 38-713 

 

Szám: 

 

Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy 

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 

főigazgató 

 

FELLEBBEZÉS 
első fokon hozott tanulmányi döntés ellen 

 

Az alábbi táblázatot a kérelmezőnek kell kitöltenie! (Nyomtatott nagybetűvel!) 

Az adatok pontosságáért, hitelességéért a résztvevő felelősséggel tartozik! 

 

 

Alulírott:  

 

Név, rendfokozat:  

Születési hely, idő:  

Elérhetőségek (BM telefon, városi 

telefon, szolgálati mobil telefon): 

 

E-mail:  

Belügyi szerv megnevezése:  

Szolgálati hely megnevezése:  

Továbbképzési program megnevezése:   

Továbbképzési modul megnevezése:  

 

azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az alábbi tanulmányi ügyben hozott elsőfokú döntést 

másodfokon elbírálni szíveskedjen.  

Tanulmányi ügy megnevezése: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

INDOKLÁS 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Dátum: 

 

 

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

                                                                                                                 kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

Másodfokú határozat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  

 

 

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

                                                                                       Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy  

           főigazgató 

 

                                                                                                                  PH. 



 

26. számú melléklet 

 

 

 

 
 

T A N Ú S Í T V Á N Y  
 

 

  Ezt a tanúsítványt 

                      részére állítottuk ki, 

aki             városban (községben) született                  napján, 

anyja neve                        . 

Nevezett  részt vett a                                             között végrehajtott, 

a      óra képzési időtartamú,        továbbképzési pontot érő, 

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 rendeletben foglaltak alapján 

megtartott központi, minősített  

 

 

TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMON. 

 
 

Nagykovácsi, 20……… ……………hó ……………. napján. 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

                                

 
 

főigazgató 

Belügyminisztérium 

Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 

Tanúsítvány sorszáma: 

 


