
 
 

1. sz. melléklet 

  FEJLÉC 

Szám: 

PÁLYÁZATI ADATLAP  

 

Alulírott név, rendfokozat (anyja neve, születési hely és idő, szolgálati hely, beosztás, lakcím, 

telefonszám, e-mail) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Rendészettudományi Karán a 2020/2021. 

tanévben indításra tervezett 

 

bűnügyi igazgatás szak, 

bűnügyi nyomozó szakirány* 

 rendészeti igazgatás szak, 

közrendvédelmi szakirány* 

 

3 éves, nappali munkarend szerinti felsőoktatási alapképzésre történő beiskolázásom érdekében 

pályázatot nyújtok be. 

 

Kelt: 

 jelentkező aláírása 

 (neve, rendfokozata, használt címe, beosztása) 

 

A nappali munkarend szerinti felsőoktatási alapképzésre történő beiskolázását, valamint a 

végzettség tanulmányi szerződésben meghatározott határidőig történő megszerzését követően 

végzettsége szerinti tiszti beosztásba történő kinevezését 

 

támogatom / nem támogatom* 

Kelt:  

 állományilletékes parancsnok aláírása 

 (neve, rendfokozata, használt címe, beosztása) 

 

A nappali munkarend szerinti felsőoktatási alapképzésre történő beiskolázását, valamint a 

végzettség tanulmányi szerződésben meghatározott határidőig történő megszerzését követően 

végzettsége szerinti tiszti beosztásba történő kinevezését 

 

támogatom / nem támogatom* 

Kelt:  

 területi szerv vezetőjének aláírása 

 (neve, rendfokozata, használt címe, beosztása) 

 

A nappali munkarend szerinti felsőoktatási alapképzésre történő beiskolázását, valamint a 

végzettség tanulmányi szerződésben meghatározott határidőig történő megszerzését követően 

végzettsége szerinti tiszti beosztásba történő kinevezését 

 

támogatom / nem támogatom* 

 

Kelt:  

 

 országos rendőrfőkapitány aláírása 

 (neve, rendfokozata, használt címe, beosztása) 
* a kívánt rész aláhúzandó 

Melléklet: szakmai önéletrajz (?) lap  



 
 

2. sz. melléklet 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott 

név: …………………………………………………………………………. 

rendfokozat: …………………………………………………………………………. 

anyja neve: …………………………………………………………………………. 

születési hely, idő: …………………………………………………………………………. 

szolgálati hely: …………………………………………………………………………. 

beosztás: …………………………………………………………………………. 

lakcím: …………………………………………………………………………. 

telefonszám: …………………………………………………………………………. 

e-mail: …………………………………………………………………………. 

 

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 

viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás 

szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a hivatásos 

állománynak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontja szerint rendelkezési 

állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés előtti besorolása szerinti 

illetményre jogosult, azzal, hogy – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a hivatásos pótlék 

mértéke 50%. 

 

A fentiek alapján  

hozzájárulok / nem járulok hozzá*, 

 

hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő vezénylésem napjától – rendelkezési állományba 

helyezésem időtartamára – a Hszt. szerinti hivatásos pótlék mértéke 50%. 

 

 

Kelt.: 

 

 

 jelentkező aláírása 

 (neve, rendfokozata, használt címe, beosztása) 

 

 

 

 

 

 

* a kívánt rész aláhúzandó 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. sz. melléklet 

  FEJLÉC 

 

Szám: 

 

 

VEZETŐI ÁLLÁSFOGLALÁS 

a hároméves, nappali munkarendű rendészeti/bűnügyi alapképzésre történő beiskolázásra 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendőr tiszthelyettesek/zászlósok részére indítandó 3 éves 

nappali képzésére jelentkező Minta Péter (szül. hely, idő: anyja neve: lakcím:) jelentkezését az 

alábbi indokok alapján támogatom/nem támogatom. 

 

Indoklás: 

 

 

Kelt.: 

 

 területi szerv vezetőjének aláírása 

 (neve, rendfokozata, használt címe, beosztása) 

  



 
 

4. sz. melléklet 

  FEJLÉC 

Szám: 

SZOLGÁLATI JELLEMZÉS 

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendőr tiszthelyettesek/zászlósok részére indítandó 3 éves 

nappali képzésére jelentkező Minta Péterről (szül. hely, idő: anyja neve: lakcím:) az alábbi 

szolgálati jellemzést adom: 

 

 

Az értékelés során kifejtendő főbb szempontok: 

 

Büntetőeljárás alatt áll-e, állt-e az elmúlt három évben? 

 

Fenyítés hatálya alatt áll-e, állt-e az elmúlt három évben? 

 

A szolgálati feladatokhoz való hozzáállása, a szolgálatteljesítés minősége, értékelése. 

 

Az elmúlt három év teljesítményértékelésének eredményei. 

 

Korábbi tanulmányainak eredményei (pl. a rendészeti szakgimnáziumi eredménye, diplomája 

minősítése). 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 állományilletékes parancsnok* 

 (neve, rendfokozata, használt címe, beosztása) 

 

 

 

 

 

 

* amennyiben az állományilletékes parancsnok és a területi szerv vezetőjének személye egybeesik 

(a területi szerv állományába tartozik a pályázó), akkor legalább osztályvezetői beosztást betöltő 

elöljáró



 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

5. sz. melléklet 

……………………. (területi rendőri szerv megnevezése) 

 

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS 

a 2020/2021. tanévre 

a hároméves rendőrtisztképzésre történő beiskolázásról 

 

Támoga-

tottság 

szerinti 

sorrend* 

Név 
Rend-

fokozat 
Születési idő Anyja neve 

Állomány-

illetékes 

parancsnok 

javaslata 

Területi szerv 

vezetőjének 

javaslata 

1.     IGEN IGEN 

2.     IGEN IGEN 

3.     IGEN NEM 

4.     NEM IGEN 

5.     NEM NEM 

       

       

       

       

       

 

Kelt.: 

 területi szerv vezetőjének aláírása 

 (neve, rendfokozata, használt címe, beosztása) 

Csatolva: 5 db pályázati dokumentum 
* A rangsor első helyeire azok a pályázók kerülnek, akiket mindkét vezető javasol, őket követik azok a pályázók, akiket legalább az egyik vezető javasol, végül azok, akiket 

egyik vezető sem javasol. 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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