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Tisztelt Jelentkező! 

A rendészeti feladatokat ellátó személyek kiegészítő képzésének folyamatleírását az 

alábbiakban olvashatja! Kérjük, hogy a leírtak szerint járjon el! 

Regisztráció – képzés – vizsga folyamata  

Regisztráció : https://rfsz.bmkszf.hu 

1. A sikeres regisztrációt követően az Ön által megadott e-mail címre kapni fog egy üzenetet, 

amely tartalmazni fogja az azonosítóját és jelszavát. A jelszavát az első belépéskor meg kell 

változtatnia.  

2. Befizetés 

A kiegészítő képzés és vizsga díját egy összegben kell teljesítenie banki utalással a képző 

intézmény bankszámlaszámára. Az utalás során a „közlemény” rovatba be kell írnia az 

azonosítóját. 

3. Elméleti ismeretek elsajátítása 

A sikeres befizetésről e-mailben értesítést kap, amely alapján eléri az e-tananyagot. Az e-

tananyag elsajátítását követően a „Számonkérés” gombra kattintva végezheti el a tíz 

kérdésből álló tesztet. Az elméleti ismeretek elsajátítása akkor eredményes, ha a teszt tíz 

kérdéséből legalább hatra helyes választ ad.  

4. Gyakorlati képzés 

Gyakorlati képzésen való részvétel feltétele az e-tananyag eredményes teljesítése. A 

gyakorlati képzésre a képző intézmény által kijelölt időpontban és helyszínen kerül sor. A 

gyakorlati képzésről távollét nem engedélyezhető. 

5. Vizsga 

A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll. A vizsga akkor eredményes, ha 

mind a szóbeli és mind a gyakorlati vizsgarészből – külön-külön – legalább 51%-ot ért el. A 

vizsga időpontját és helyszínét a képző intézmény jelöli ki. A vizsgát eredményesen 

teljesítők részére „Tanúsítvány” kerül kiállításra. 

Regisztráció 

A képzés és vizsga díj befizetésének módja és a számla kiállítása: 
A kiegészítő képzés és vizsga díja: 6765,- Ft., amelyet egy összegben kell átutalni a képző 

intézmény bankszámlaszámára. 

A kedvezményezett neve: Körmendi Rendvédelmi Technikum (rövidítve: KRVT) 

Számlaszám:10047004-01392320-00000000 

Kérjük, hogy az átutalás közleményébe az alábbiakat tüntesse fel: 
 a regisztrációkor kapott felhasználói azonosítót (nagy „R” betű és hat számjegy, például: 

R000000) 

 szakterületét 
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Az utalásról a számlát a képző intézmény fogja kiállítani és Önhöz, vagy munkáltatójához eljuttatni. 

Kérjük, hogy csoportos átutalás esetén az adott képzőintézményeknek (e-mail-en) küldjék meg az 

utalás bizonylatát, illetve a névsort, a felhasználó azonosítókat és számlázási címeket az azonosítás 

érdekében. 

 

Öltözet, felszerelés 
A gyakorlati képzésre és vizsgára lehetőleg abban az öltözetben jelenjen meg, amelyben a szolgálati 

feladatait is ellátja (formaruhában és felszereléssel, éles lőfegyver nélkül) a realisztikus, valósághű 

gyakorlás érdekében. A kiegészítő képzéshez szükséges gyakorló eszközöket, kényszerítő 

eszközöket, illetve egyéb eszközöket a képző intézmény biztosítja. 

 

 

 

Jogszabályok: 
 az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 

törvény 

 a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és 

vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 

 a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható 

kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés 

módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a 

jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII. 

28.) BM rendelet 
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