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A belügyminiszter közleménye 

a rendészeti ágazati szakközépiskolai képzésről 

 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (szakképzési törvény) 91. § (7) bekezdése 

lehetőséget biztosít a rendvédelmi szervek keretében folyó szakképzés esetén a törvény 

előírásaitól való eltérésre. Erre tekintettel a szakképzési törvény 21. § (3) bekezdésében foglalt 

rendelkezéstől eltérően, a rendészeti ágazati szakközépiskolai képzés esetén a szakképző iskola 

nem köteles az adott ágazatba tartozó szakképesítés megszerzésének lehetőségét biztosítani az 

érettségi után. 

 

A rendvédelmi szervek részére végzett, hivatásos szolgálati beosztás betöltésére jogosító 

szakképzések (részszakképzések) – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(köznevelési törvény) 36. § (3) bekezdése alapján – kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter 

engedélyével indíthatók. A köznevelési törvény 36. § (1) bekezdése alapján a Rendőr 

tiszthelyettes szakképesítésre történő (érettségi utáni) felkészítés továbbra is kizárólag a 

szakképesítésért felelős miniszter fenntartásában működő, vagy az általa megbízott, az ágazatához 

tartozó szerv, szervezet vagy intézmény által irányított szakképző iskolában folyhat. 

 

A szakképzési törvény 84. § szerinti keretszámok meghatározása érdekében a rendészeti ágazati 

szakképzést indítani szándékozó szakközépiskolák a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó tervezett 

beiskolázási létszámot 2013. augusztus 15-ig elküldik a Belügyminisztériumnak. A 

Belügyminisztérium ezeket is figyelembe véve készíti el a 2014/2015. évi keretszámokat érintő 

javaslatát. 

 

Az ágazati szakközépiskolai oktatásban megszerzett érettségi vizsgát követően az érintettek – a 

belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról 

szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendeletnek megfelelően – sikeres felvételi eljárás 

alapján vehetnek részt a szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben, ezáltal nem biztosított 

valamennyi ágazati szakmai érettségivel rendelkező számára a rendőr tiszthelyettes szakképesítés 

tekintetében a szakirányú továbbtanulás. 

 

Felhívom a rendészeti ágazati szakközépiskolai oktatásban részt venni szándékozó intézmények 

figyelmét, hogy a rendészeti ágazati szakközépiskolai tanulói jogviszony keletkezése előtt a 

jelentkezőt és törvényes képviselőjét a fentiekre vonatkozóan igazolható módon tájékoztassák. 

 

Felhívom továbbá az érintettek figyelmét, hogy a köznevelési törvény 36. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján – a többi ágazattól eltérően – a rendészeti ágazati szakmai érettségi végzettség birtokában 

a rendőr tiszthelyettes szakképzés időtartama másfél év. 
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