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 2022/01. 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

a 10 hónap képzési idejű KÖZBIZTONSÁGI RENDŐRJÁRŐR, illetve HATÁRRENDÉSZ ÉS ÚTLEVÉLKEZELŐ RENDŐRJÁRŐR  
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről 

 
 
 

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 
 
- magyar állampolgárság, 
- jelentkezési életkor: 18-55 év, 
- cselekvőképesség, 
- állandó bejelentett belföldi lakóhely, 
- büntetlen előélet és kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak szolgálati viszony létesítése előtti, valamint szolgálati viszony fennállása 

alatti ellenőrzéséhez,  
- közép- vagy emelt szintű érettségi, 
- egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasság, 
 
 

VÁLASZD A RENDÉSZETI KÉPZÉST, VÁLASSZ HIVATÁST! 
 
Ahhoz, hogy a Rendőrségnél tiszthelyettesi beosztásba kerülhess, a középiskolai érettségin túl szükséged van rendészeti szakirányú végzettségre, 
ezt szerezheted meg a közbiztonsági rendőrjárőr, illetve a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés elvégzésével. 
 
 

UGYE TE IS ALKALMAS VAGY RÁ? 
 
A felvételi orvosi, pszichológiai, valamint fizikai erőnléti alkalmasságvizsgálatokból áll, amelyeket az egyes megyei rendőri szervek objektumaiban 
folytatnak le. Az alkalmasságvizsgálatok mellett egy személyes meghallgatáson kell részt venned, amelyet követően az eljárás eredményéről írásban 
kapsz értesítést. 
 
Ha a felvételi eljárást sikerrel teljesíted és az életviteled is kifogástalan, felvételt nyersz az általad választott megyei rendőri szervhez, akik ezt követően 
küldenek el az ország négy pontján (Miskolc, Körmend, Remeteszőlős, Szeged) található rendőr suli egyikébe. 
 
 

KÉSZÜLJ FEL A SZOLGÁLATODRA! 

 
A képzés nappali rendszerű, 10 hónap időtartamú és magába foglalja a Rendőrségnél töltött gyakorlatot is. A sikeres felvételt követően a képzés első 
2 hónapjában munkaviszonyban állsz, majd a második hónap végén a Rendőrség „próbaidős” hivatásos állományába kerülsz kinevezésre. A 10 
hónap időtartamú képzés sikeres elvégzését követően önálló intézkedésre jogosult, szakmailag felkészített járőrként a Rendőrség közrendvédelmi, 
közlekedésrendészeti, határrendészeti szakterületén teljesíthetsz szolgálatot, vagy a bevetési egységek csapaterős feladatainak ellátásában vehetsz 
részt. 
 
 

GONDOLKODJ RENDŐRKÉNT IS KARRIERBEN! 
 
Hivatásos rendőrként számodra is biztosított lesz a belátható, tervszerű előmenetel. Pályád során végezz el szaktanfolyamokat, így bűnügyi nyomozó 
vagy helyszínelő is lehetsz, illetve sok más érdekes beosztást tölthetsz be. 
 
A jelentkezés, a felvételi eljárás, valamint a képzés számos elemében eltér más szakképző suli rendjétől. Ezért kérjük, hogy fokozott figyelemmel 
tanulmányozd a tájékoztatót, hogy megfontoltan dönthess. 
 
 

NE FELEDD! 
 
A 10 hónap időtartamú képzésünkre történő jelentkezéssel élethivatást is választasz, és leendő szolgálati helyeden változatos szakterületeken 
teljesíthetsz majd szolgálatot! A Rendőrséggel hosszú távra tervezhetsz, még akkor is, ha most nem ez lebeg a szemed előtt. 
 
 

VÉDŐOLTÁS FELVÉTELÉRŐL SZÓLÓ RENDELKEZÉS 
 
A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. 
(X. 28.) Korm. rendelet 2/A. § (1) bekezdése szerint 2021. december 15. napjától – a (2) bekezdés szerinti mentesítés kivételével – nem hozható 
létre új foglalkoztatási jogviszony az 1. § (1) bekezdése szerinti intézménynél, illetve szervnél (a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó szervnél) olyan személlyel, aki a SARS-CoV-2 koronavírus 
elleni védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel. Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a személy, 
aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett személyt kezelő szakorvos 
által kiállított szakvélemény alátámasztja. 
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ILLETMÉNY 
A 2022. szeptember 01-jei hatályú illetményemelésre figyelemmel. 
 
Közbiztonsági rendőrjárőr képzés: 
 
A megyei rendőr-főkapitányság állományában a képzés első két hónapjában a garantált bérminimumot (bruttó 260.000 Ft/hó munkabér), – a 
képzés harmadik hónapjától – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 383.500 Ft/hó juttatást kapsz. 
 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság helyi szervi állományában a képzés első két hónapjában a garantált bérminimumot (bruttó 260.000 Ft/hó 
munkabér), – a képzés harmadik hónapjától – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 395.200 Ft/hó juttatást kapsz. 
 
 A Budapesti Rendőr-főkapitányság területi szervi állományában a képzés első két hónapjában a garantált bérminimumot (bruttó 260.000 Ft/hó 
munkabér), – a képzés harmadik hónapjától – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 418.500 Ft/hó juttatást kapsz. 
 
A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság állományában a képzés első két hónapjában a garantált bérminimumot (bruttó 260.000 Ft/hó munkabér), – a 
képzés harmadik hónapjától – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 406.900 Ft/hó juttatást kapsz. 
 
A Készenléti Rendőrség állományában a képzés első két hónapjában a garantált bérminimumot (bruttó 260.000 Ft/hó munkabér), – a képzés 
harmadik hónapjától – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 453.600 Ft/hó juttatást kapsz. 
 
Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés: 
 
A megyei rendőr-főkapitányság állományában határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőrként a képzés első két hónapjában a garantált 
bérminimumot (bruttó 260.00 Ft/hó munkabér), – a képzés harmadik hónapjától – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 383.500 
Ft/hó juttatást kapsz. A képzést követően határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot 
ténylegesen ellátó személyként a kezdő béred bruttó 430.200 Ft/hó lesz. 
 
A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság állományában a képzés első két hónapjában a garantált bérminimumot (bruttó 260.000 Ft/hó munkabér), – a 
képzés harmadik hónapjától – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 406.900 Ft/hó juttatást kapsz. 
 
Az illetményalap összege: bruttó 38.650 Ft. A megállapított illetményen felül bruttó 200.000 Ft/év cafeteria jutatásban részesülsz. 
 

 

25 ÉV ALATTIAK MUNKABÉR ADÓZÁSA 2022. JANUÁR 1-JÉTŐL 
 
A 25. életévét be nem töltött fiatalok összevont adóalapja 2022. január 1-jétől a 25 év alatti fiatalok kedvezményével csökken. Az érintetteknek az 
átlagfizetés mértékéig nem kell majd jövedelemadót fizetniük. Az adókedvezmény a tárgyévet megelőző július hónapban regisztrált bruttó átlagkereset 
szintjéig érvényesíthető. Ez 2021 júliusában bruttó 433 700 forint volt. A kedvezményt automatikusan érvényesítik, s a fiatalok utoljára abban a 
hónapban vehetik igénybe, amikor betöltik a 25. életévüket. 

 
EGYÉB PÓTLÉKOK 
 
- angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként 

idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5798 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet, 
- éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a, 
- készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a, 
- kiemelt készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 1 %-a, 
- a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben. 
 
A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba 
történő kinevezés lehetősége biztosított, így csak tőled függ, mikor kerülsz akár vezetői beosztásba is. 
 
 

ILLETMÉNYEN KÍVÜLI JUTTATÁSOK 
 
A képzés ideje alatt a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésének anyagi támogatását, napi háromszori térítésmentes étkezést és 
kollégiumi elhelyezést, valamint személyi táblagépet vagy laptopot biztosítunk. 
 
- cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft), 
- lakhatási támogatás: 

 lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás, 

 lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel, 

 szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés, 
- egyenruházati ellátás, 
- évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft), 
- munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (távolsági bérlet vagy menetjegy árának 86%-a), 
- egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a), 
- belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések, 
- kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele, 
- támogatások: 

 üdülési támogatás, 

 családalapítási támogatás, 

 illetményelőleg, 

 tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás, 

 szociális támogatás (szociális, születési, beiskolázási, képzési, valamint temetési segély) 
- egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás), 
- folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év), 
- rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata, 
- hivatásosként csoportos élet- és balesetbiztosítás.  
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MI SZÜKSÉGES A JELENTKEZÉSHEZ? 
 
- kitöltött jelentkezési lap és mellékletei, 
- a jelentkező részletes, fényképes önéletrajza (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám), 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 
- érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről kiállított postai igazolás (az igénylőlapon kézbesítési 

címként a választott területi szerv humánigazgatási szolgálatát kell megjelölni). 
 
A hiányosan beküldött, illetve a feltételeknek nem megfelelő jelentkezéseket a területi szervek humánigazgatási szolgálatai érdemi vizsgálat nélkül 
elutasíthatják. 
 
 

ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉS MÓDJA 

 
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített űrlapon 
 

 papír alapon postai úton, 

 elektronikus azonosítást követően, elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, 

 személyesen szóban bármelyik kormányablaknál, okmányirodában valamint a bűnügyi nyilvántartó szerv ügyfélszolgálatánál 

 kell előterjeszteni. 
 
Igénylés postai úton: 
 
Postai úton történő előterjesztés esetén az eljárás megindításához hiánytalanul kitöltött és aláírt hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap 
szükséges. A kérőlapok a postahivatalokban érhetők el. 
 

Az igénylőlap 
 

mezőjében a személyes adatokat kell megadni a kitöltési útmutató szerint; 
mezőjében a bizonyítvány kézbesítését a saját vagy meghatalmazott részére kell kérni és a „természetes személyt” kell „X”-el jelölni. 
 
A kérőlapon a III. mezőben az „igen” válasz bejelölését követően a IV. mezőben folytatható csak a kitöltés (amelyre az igénylőlapon is szerepel a 
figyelmeztetés). 
 
A IV. pontban található fehér sávban az alábbiakat kell beírni: SZOLGÁLATI VISZONY - FEGYVERES SZERVEK ÚJ a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 
 
Igénylés elektronikus úton: 
 
Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező jelentkezők a webes ügysegéd alkalmazáson keresztül igényelhetik a hatósági erkölcsi bizonyítványt az 
ugyfelkapu.magyarorszag.hu internetes oldalon, az ügyintézés menüpont alatt, ahol a szolgáltatásoknál ki kell választani az erkölcsi bizonyítvány 
online ügyintézés webes ügysegédet, és itt megkezdődhet az erkölcsi bizonyítvány igénylése. 
 
Akárcsak a papír alapú nyomtatványnál, a jelentkezőnek a személyi száma megadását követően az igazolás típusa mezőben a speciálisat kell 
megjelölnie, majd az igazolás okaként a következőt kell kiválasztani: SZOLGÁLATI VISZONY - FEGYVERES SZERVEK ÚJ a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 
 
 

A KÉPZÉS TERVEZETT HELYSZÍNEI 

 
 

Körmendi Rendvédelmi Technikum   9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7. 
Telefon: 06-94/592-650, 06-94/592-652 
Honlap: https://www.krvt.hu/ 

 
Miskolci Rendvédelmi Technikum   3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. 

Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék 
Honlap: https://www.mrvt.hu/ 

 
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ  2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3. 
Rendőrképző Akadémia   Telefon: 06-1-391-3545 
Járőrképző Tagozat (Adyliget)  Honlap: https://rokk.hu/ 
 
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 6728 Szeged, Bajai út 14. 
Rendőrképző Akadémia   Telefon: 06-62/559-577 
Járőrképző Tagozat (Szeged)   Honlap: https://rokk.hu/ 
 
 

MEDDIG JELENTKEZHETSZ? 
 
2022 évben a szeptemberi tanévkezdéstől eltérően áprilisban keresztévfolyamot is indítunk. Képzéseinkre az alábbi határidőkig jelentkezhetsz. 
 

1. A 2022. szeptember elején induló képzésre a közzététel napjától 2022. augusztus 15-ig lehet jelentkezni. 

 

Budapest, 2022. július 29.  
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HOL JELENTKEZHETEK? 
 

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a Rendőrség www.police.hu honlapján a 
(http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/kepzes/rendorjaror-kepzes) érhetők el. A jelentkezést elektronikus úton a táblázatban található e-mail 
címre, postai úton az az egyes területi szervek humánigazgatási szolgálata részére kell megküldened, vagy személyesen bármely rendőri szervnél 
lehet leadnod. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában vagy a borítékra írd fel: „Rendőrjárőr képzés”. 
 

SSZ. 
TERÜLETI SZERV MEGNEVEZÉSE, 
ELÉRHETŐSÉGEI 

ELEKTORNIKUS 
LEVELEZÉSI CÍM 

1. 
Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 1903 Budapest, Pf. 314. 
Tel.: 06-1/432-73-06 

karrier@kr.police.hu 

2. 
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 1675 Budapest, Pf.: 10. 
Tel.: 06-1/296-0681 

karrier@rri.police.hu 

3. 
Budapesti Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 1557 Budapest, Pf.: 1 
Tel.: 06-1/443-5342 

karrier@budapest.police.hu 

4. 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 6001 Kecskemét Pf.: 302 
Tel.: 06-76/513-365 

karrier@bacs.police.hu 

5. 
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 7601 Pécs Pf.: 237 
Tel.: 06-72/504-434 

karrier@baranya.police.hu 

6. 
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 5601 Békéscsaba Pf.: 124. 
Tel.: 06-66/523-700 

karrier@bekes.police.hu 

7. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 3501 Miskolc Pf.: 161 
Tel.: 06-46/514-586 

karrier@borsod.police.hu 

8. 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 6701 Szeged Pf.: 411 
Tel.: 06-62/562-400 

karrier@csongrad.police.hu 

9. 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 63 
Tel.: 06-22/541-600 

karrier@fejer.police.hu 

10. 
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 9024 Győr, Szent Imre u. 2-4 
Tel.: 06-96/520-006 

karrier@gyor.police.hu 

11. 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 4002 Debrecen Pf.: 35 
Tel.: 06-52/516-400 

karrier@hajdu.police.hu 

12. 
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 3300 Eger, Pf::112 
Tel.: 06-36/522-111 

karrier@heves.police.hu 

13. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 5002 Szolnok, Baross út 39. szám. Pf.97 
Tel.: 06-56/501-635 

karrier@jasz.police.hu  

14. 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 2801 Tatabánya, Pf.: 131. 
Tel.: 06-34/517-715 

karrier@komarom.police.hu 

15. 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 3101 Salgótarján Pf.: 130 
Tel.: 06-32/310-458 

karrier@nograd.police.hu  

16. 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 1557 Budapest Pf.: 20. 
Tel.: 06-1/443-51-14 

karrier@pest.police.hu 

17. 
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121 
Tel.: 06-82/502-700 

karrier@somogy.police.hu 

18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 4401 Nyíregyháza Pf.: 66 
Tel.: 06-42/524-625 

karrier@szabolcs.police.hu 

19. 
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 7101 Szekszárd Pf.: 86 
Tel.: 06-74/501-186 

karrier@tolna.police.hu  

20. 
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 9701 Szombathely Pf.: 179 
Tel.: 06-94/521-011 

karrier@vas.police.hu 

21. 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 8201 Veszprém Pf.: 80 
Tel.: 06-88/544-636 

karrier@veszprem.police.hu 

22. 
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat 
Posta cím: 8901 Zalaegerszeg Pf.: 218 
Tel.: 06-92/504-386 

karrier@zala.police.hu 

mailto:karrier@bekes.police.hu
mailto:karrier@borsod.police.hu
mailto:karrier@csongrad.police.hu
mailto:karrier@fejer.police.hu
mailto:karrier@gyor.police.hu
mailto:karrier@hajdu.police.hu
mailto:karrier@heves.police.hu
mailto:karrier@jasz.police.hu
mailto:karrier@komarom.police.hu
mailto:karrier@nograd.police.hu
mailto:karrier@pest.police.hu
mailto:karrier@somogy.police.hu
mailto:karrier@szabolcs.police.hu
mailto:karrier@tolna.police.hu
mailto:karrier@vas.police.hu
mailto:karrier@veszprem.police.hu
mailto:karrier@zala.police.hu
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 2022/02. 
JELENTKEZÉSI LAP 

 

A kért adatokat – az érvényes okmányok alapján – olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni. 
 

KÉPZÉSI IRÁNY VÁLASZTÁS 
 

  KÖZBIZTONSÁGI RENDŐRJÁRŐR 
 

  HATÁRRENDÉSZ ÉS ÚTLEVÉLKEZELŐ RENDŐRJÁRŐR 
 

 (a választott képzési irány elé X-et kell írni a jelölőnégyzetbe) 
 
 

KÉPZÉSI KEZDŐ IDŐPONTJA  
 
 

  2022. SZEPTEMBER ELEJE 

 

KÉPZÉSI HELYSZÍNVÁLASZTÁS 
 

  KÖRMENDI RENDVÉDELMI TECHNIKUM 
 

  MISKOLCI RENDVÉDELMI TECHNIKUM 
 

  RENDŐRSÉGI OKTATÁSI ÉS KIKÉPZŐ KÖZPONT RENDŐRKÉPZŐ AKADÉMIA JÁRŐRKÉPZŐ TAGOZAT (ADYLIGET) 
 

  RENDŐRSÉGI OKTATÁSI ÉS KIKÉPZŐ KÖZPONT RENDŐRKÉPZŐ AKADÉMIA JÁRŐRKÉPZŐ TAGOZAT (SZEGED) 
 

      (a választott képzési irány elé X-et kell írni a jelölőnégyzetbe) 
 

SZEMÉLYES ALAPADATOK 
 

Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma):     -    -    

 

Neme:  

 

Titulus:  

 

 

 

Családi neve:  

 

Első utóneve:  

 

Második utóneve:  

 

 

 

Születési név (valamennyi utónév feltüntetésével):  

 

Családi neve:  

 

Első utóneve:  

 

Második utóneve:  

 

Névváltozás dátuma:           

 

    

 

Anyja neve (születési név):  

 

Születési hely, idő:             

 

Családi állapot:  

 

Vércsoport:  
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Állampolgársága (többes állampolgárság esetén valamennyi 
feltüntetésével): 

 

 

    

 

Lakossági számlavezető pénzintézet pontos megnevezése:  

 

Lakossági bankszámlaszáma:         -         -         

 

Adóazonosító jele:           

 

Személyi igazolvány száma:         

 

LAKCÍMADATOK 
 

Állandó lakcíme:       

 

Tartózkodási helye:       

 

Életvitel szerinti tartózkodási helye:       

 

Mobiltelefonszám: + 3 6 -   /    -     

 

Elektronikus levelezési cím (e-mail):  

 

CSALÁDI ADATOK 
 

Családi állapota (élettársi/elvált/hajadon/házas/nőtlen/özvegy):  

 

Házastárs neve:  

 

Gyermek neve, születési ideje:  ,           

 

Gyermek társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma):     -    -    

 

Gyermek adóazonosító jele:           

 

Gyermek állandó lakcíme:       

 

Gyermek neve, születési ideje:  ,           

 

Gyermek társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma):     -    -    

 

Gyermek adóazonosító jele:           

 

Gyermek állandó lakcíme:       

 

Gyermek neve, születési ideje:  ,           

 

Gyermek társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma):     -    -    

 

Gyermek adóazonosító jele:           

 

Gyermek állandó lakcíme:       

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG(EK) 
 

Érettségi bizonyítvány száma:           

 

Érettségi bizonyítvány kiállításának ideje:           

 

Képző intézmény megnevezése:  

 

    

 

További iskolai végzettsége:  

 

Oklevél száma:                           
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Oklevél kiállításának ideje:           

 

Képző intézmény megnevezése:  

 

    

 

Párhuzamos képzés folytatása esetén a képző intézmény 
megnevezése: 

 

 

A képzés kezdésének és várható befejezésének ideje (év):     -     

 

Szak, szakirány megnevezése:  

 

  

 

    

 

További szakképzettsége:  

 

Bizonyítvány száma:                           

 

Bizonyítvány kiállításának ideje:           
 

Képző intézmény megnevezése:  
 

  

  

Vezetői engedély száma, kiállítás dátuma:           ,           
 

1. kategória megjelölése:  
 

Kategóriához tartozó érvényességi idő vége:           
 

2. kategória megjelölése:  
 

Kategóriához tartozó érvényességi idő vége:           
 

3. kategória megjelölése:  
 

Kategóriához tartozó érvényességi idő vége:           

 

NYELVISMERET(EK) 
 

Nyelv megnevezése Nyelvvizsga szintje, típusa Vizsga ideje Bizonyítvány száma 

             

             

             

             

             

             

 

Milyen idegen nyelvet tanultál?  

 

Milyen idegen nyelvből érettségiztél, vagy fogsz érettségizni?  

 

A képzési program alapján csak szaknyelvi képzés lehetséges. 
Ennek ismeretében nyilatkozz, hogy milyen idegen nyelvet 
szeretnél tanulni? 

 

(angol, német, egyéb nyelv megnevezése választ kell a jelölőnégyzetbe írni) 
 

JELENLEGI MUNKAHELY 
 

Jelenlegi munkahely neve:  

 

Foglalkozás megnevezése:  
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HIVATÁSOS SZOLGÁLATI IDŐ FIGYELEMBEVÉTELE 
 

A szolgálati időpótlékra való jogosultságodat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a hivatásos szolgálati idő figyelembevételével állapítjuk meg (így a korábban hivatásos állományban 
eltöltött idő is beszámításra kerül). 
 

Dolgoztál-e már korábban az alábbi jogviszonyban, ha igen mettől – meddig?  
 

Igen válasz esetén tegyél „X”-
et a jelölőnégyzetbe! 

 Hivatásos jogviszony           –           
                       

 Kormánytisztviselői jogviszony           –           
                       

 Köztisztviselői jogviszony           –           
                       

 Közalkalmazotti jogviszony           –           
                       

 Igazságügyi alkalmazotti jogviszony           –           
                       

 Rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony           –           
                       

 Szerződéses katona           –           
                       

 Sor- és tartalékos katona           –           
                       

 Kormányzati szolgálati jogviszony           –           
                       

 Állami szolgálati jogviszony           –           
                       

 Bírói vagy ügyészi jogviszony           –           
                       

 Közszolgálati jogviszony           –           
                       

 Vámhatósági szolgálati jogviszony           –           
                       

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkaviszony           –           

 

ELŐÉLETI ADATOK 
 

Voltál-e büntetve, vagy alkalmaztak-e veled szemben  

intézkedést? (igen vagy nem választ kell a jelölőnégyzetbe írni) 
 

Ha igen, akkor mikor?           

 

Ha igen, akkor miért?  

 

 

Az eljáró bíróság megnevezése:  

 

A büntetés mértéke és a mentesülés időpontja:  ,           

 

    
 

Indult-e ellened olyan büntetőeljárás, amely nem büntetéssel,   

vagy intézkedéssel fejeződött be? (igen vagy nem választ kell a jelölőnégyzetbe írni) 
 

Ha igen, akkor mikor?           

 

Ha igen, akkor miért?  

 

 

Az eljáró hatóság megnevezése:  

 

Az eljárás befejezésének módja, időpontja:  ,           
 

    
 

Indult-e ellened a nyilatkozat keltétől számított kettő éven  

belül olyan szabálysértési eljárás, amely büntetéssel, vagy intézkedéssel fejeződött be? 
(igen vagy nem választ kell a jelölőnégyzetbe írni) 
 

Ha igen, akkor mikor?           
 

Ha igen, akkor miért?  
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Az eljáró hatóság megnevezése:  
 

A büntetés mértéke:  
 

 

Jelenleg állsz-e büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy  

kártérítési eljárás alatt? (igen vagy nem választ kell a jelölőnégyzetbe írni) 
 

Ha igen, akkor milyen eljárás?  

  
 

Milyen cselekmény miatt?  

 

Az eljáró bíróság vagy hatóság megnevezése  

 

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK / EGYÉB KÖZÖLNI VALÓK 
 

 

 

 

 

 

    
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Kelt:   ,           

  

 Jelentkező aláírása 

 

ÉRVÉNYES JELENTKEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IRATOK 
 

- jelentkezési lap (2022/02. számú nyomtatvány), 
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről kiállított igazolás, 
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (2022/03. számú nyomtatvány), 
- EESZT hozzájáruló nyilatkozat (2022/03-1. számú nyomtatvány), 
- részletes, fényképes önéletrajz (aláírva, legfeljebb 2 oldal), 
- háziorvosi igazolás a fizikai erőnlétről (a 2022/04-1. számú nyomtatvány), 
- érettségi bizonyítvány másolata, 

 
A rendőri szervnél lefolytatott egészségügyi vizsgálathoz alábbi iratok beszerzése szükséges 
(személyesen kell bemutatni az orvosnak): 
 

- háziorvosi kérdőív (2022/04-2. számú nyomtatvány 
- alkalmassági kérdőív (2022/05-1. számú nyomtatvány – A kitöltött alkalmassági kérdőívet a Rendőrségen a pályaalkalmassági vizsgálatot végző 

orvosnak kell átadni.) 
- prevenciós kérdőív (2022/05-2. számú nyomtatvány) 
- 3 hónapon belüli labor: teljes vizelet, teljes vérkép, éhgyomri vércukor, lipidpanel, máj- és vesefunkció, húgysav, TSH, CRP, ismert krónikus 

betegség esetén az adott betegségre specifikus kiegészítő labor vizsgálatok eredménye;  
- 1 éven belüli negatív tüdőszűrő lelet;  
- 1 éven belüli fogászati szűrés lelete;  
- 45 év feletti férfi jelentkező esetében 1 éven belüli urológiai szakorvosi lelet;  
- nők esetében 1 hónapon belüli nőgyógyászati és 1 éven belüli citológiai lelet;  
- 45 év feletti nő esetében 2 éven belüli mammográfiai lelet. 
 
A rendőri szerv alapellátó egysége helyben végzi az alábbi vizsgálatokat:  
 

- általános fizikális vizsgálat, melynek az általános belgyógyászati vizsgálat mellett az indokolt mértékű ideggyógyászati vizsgálatra és a haskörfogat 
mérésére is ki kell terjednie;  

- 12 csatornás EKG;  
- hallásvizsgálat szűrőaudiometerrel;  
- látásélesség vizsgálata Kettessy-féle decimális látásvizsgáló tábla alkalmazásával;  
- színlátás vizsgálat Ishihara könyv alkalmazásával.  
- Amennyiben az alkalmasságvizsgálatot végző orvos a minősítés meghozatalához szükségesnek tartja, a rendelkezésre álló szakorvosi leletek és 

az elvégzett vizsgálatok mellett további szakorvosi vizsgálatok elvégzését kérheti. 
 

Az alkalmasság minősítése az alábbi szempontok szerint történik:  
- kezelés szükségessége,  
- a betegség súlyossági foka,  
- a vele járó funkcionális zavarok,  
- a kezelés után kialakult funkcionális állapot és annak tartóssága,  
- a kóros elváltozások gyógyulási hajlama, a szervezet kompenzálóképessége, egy adott elváltozás perspektívája, későbbi következményei, 

krónikussá válásának lehetősége,  
- a megbetegedés sorsszerű kialakulásának valószínűsége,  
- az adott megbetegedés (elváltozás) szolgálatképességet befolyásoló hatása,  
- az egyén életkora, aktuális munkakörének jellege, sajátosságai, a munkaköri kockázatok,  
- a gondozás szükségessége,  
- a betegség által okozott szolgálati feladatellátást korlátozó funkciókárosodás,  
- az egyenruha vagy az előírt szerelvényviselés esztétikai hatása  
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 2022/03. 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 
 
 
Alulírott jelen nyilatkozat aláírásával a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 
2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján 
kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a rendőri adatkezelő szerv az általam benyújtott jelentkezési űrlappal átadott személyes adataimat, 
egészségügyi adataimat, valamint a lakó- és családi körülményre, a kifogástalan életvitelre és a büntetlen vagy büntetett előéletre vonatkozó 
adataimat a felvételi követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében történő ellenőrzés céljából kezelje. Kijelentem, hogy a fenti 
adatkezeléssel kapcsolatos, a http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!humanigazgatas-es-
kepzes!humanigazgatas-szakterulethez-kapcsolodo-27 internetes oldalon található adatvédelmi tájékoztatót megismertem. 
 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
 

Név (valamennyi utónév feltüntetésével):  

 

Születési hely, idő:             

 

Anyja neve (születési név):  

 

Állandó lakcíme:       

 

Kelt:   ,           

 
 

 

 jelentkező aláírása 

 

    

 
  

http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!humanigazgatas-es-kepzes!humanigazgatas-szakterulethez-kapcsolodo-27
http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!humanigazgatas-es-kepzes!humanigazgatas-szakterulethez-kapcsolodo-27
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 2022/03-1. 
 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 
 

Név (valamennyi utónév feltüntetésével):  

 

Születési hely, idő:             

 

Anyja neve (születési név):  

 

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ száma):     -    -    

 
 
 
Tudomásul veszem, hogy a Rendőrség állományába történő felvételi eljárás során a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot végző orvos részére, 
a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat idejére, a minősítéshez szükséges egészségügyi adatok értékelése céljából az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Térben (EESZT) rögzített egészségügyi ellátásaimhoz való hozzáférés szükséges, erre figyelemmel azt a rendszerben engedélyezem. 
 
Kijelentem, hogy a https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/557047/EESZT_Adatkezelesi_tajekoztato_v3.pdf/ac83afdc-0d01-31ee-e016-
898648a8f99a oldalon található EESZT Adatkezelési Tájékoztató tartalmát megismertem. 
 
 
 

Kelt:   ,           

 

 

jelentkező aláírása 

 

  

https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/557047/EESZT_Adatkezelesi_tajekoztato_v3.pdf/ac83afdc-0d01-31ee-e016-898648a8f99a
https://e-egeszsegugy.gov.hu/documents/26398/557047/EESZT_Adatkezelesi_tajekoztato_v3.pdf/ac83afdc-0d01-31ee-e016-898648a8f99a
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 2022/04-1. 
 
 

HÁZIORVOSI KÉRDŐÍV 
Fizikai alkalmasságvizsgálaton való részvételhez 

 
 
Tisztelt Háziorvos Asszony/Úr! 
 
 
 
Alulírott, 
 

Név (születési név is):  

 

Születési hely, idő:             

 

Anyja neve (születési név):  

 

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ száma):     -    -    

 

Állandó lakcím:       

 
 
alatti lakos kérem, hogy hivatásos szolgálati jogviszony létesítése előtti fizikai alkalmasságvizsgálaton való részvételemről, fizikai 
terhelhetőségemről az alábbiak szerint tájékoztatást adni szíveskedjen. 
 
A fizikai alkalmasságvizsgálat során keletkezett adataimnak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 107. §-ában foglaltak megfelelően történő kezeléséhez hozzájárulok. 
 
 

Kelt:   ,           

 

  

 kérelmező aláírása 

 

    

 
 
Nevezett a rendelkezésemre álló egészségi adatok ismeretében – 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 4. mellékletében meghatározott [Cooper-
teszt futásban vagy Cooper-teszt úszásban vagy Cooper-teszt kerékpár-ergométeren vagy Cooper-teszt evezős-ergométeren], valamint a 
35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás 5. mellékletében meghatározott mozgásformákból álló [mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (30 
sec), hanyattfekvésből felülés (60 sec), fekvenyomás, hajlított karú függés, helyből távolugrás] – alkalmasságvizsgálaton részt vehet: 
 
 
 Igen* Nem* 
 
 
Jelen egészségi állapotában nevezett fizikai terhelésének orvosi ellenjavallata: 
 
 
 Van* Nincs* 
 
 
 

Kelt:   ,           

 
 
 

 

 háziorvos aláírása, orvosi bélyegző 
lenyomata, egészségügyi szolgáltató neve 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Kívánt rész aláhúzandó 
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 2022/04-2. 
 
 

HÁZIORVOSI KÉRDŐÍV 
 
 
Tisztelt Háziorvos Asszony/Úr! 
 
 
 
Alulírott, 
 

Név (születési név is):  

 

Születési hely, idő:             

 

Anyja neve (születési név):  

 

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ száma):     -    -    

 

Állandó lakcím:       

 
alatti lakos kérem, hogy hivatásos állományba kinevezést megelőzően egészségi és pszichológiai alkalmasságvizsgálathoz az egészségi 
és pszichikai állapotomra vonatkozó adatokat az alábbi kérdőív kitöltésével közölni szíveskedjen. 
 
Az egészségi és pszichikai állapotommal kapcsolatos adataimnak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 107. §-ában foglaltak megfelelően történő kezeléséhez hozzájárulok. 
 
 

Kelt:   ,           

 

  

 kérelmező aláírása 

 
Kezelték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendő) a következő betegségekkel (írja be, húzza alá): 
 
szív- és érrendszeri betegség:   magas vérnyomás:   
allergia, szénanátha:   tüdő-és mellhártyagyulladás, tüdőasztma:   
tüdőgümőkor(tbc):   mozgásszervi betegség:   
fekélybetegség (gyomor, bél):   májbetegség:   
cukorbetegség:   szem-, fülbetegség:   
idegkimerültség:   szédülés:   
fertőző betegség (hepatitis B, hepatitis C):   nemi betegség:   
urológiai betegség:   nőgyógyászati betegség:   
egyéb betegség:   
Volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátriai betegsége (epilepszia, pánikbetegség, depresszió, szorongás, alkoholfüggőség, 
játékszenvedély, egyéb):   
Volt-e balesete (csonttörés, fej-, mellkasi, hasi, végtag sérülés) és mikor:   
Volt-e eszméletvesztése, görcsrohama, ágybavizelése:   
Volt-e, van-e beszédzavara, írási, olvasási vagy számolási problémája:   
Volt-e öngyilkossági kísérlete (mikor, hogyan):   
Kezelték-e kórházban, rehabilitációs intézetben (mikor, miért):   
Kezelték-e ideggyógyászaton, pszichiátriai intézetben (mikor, miért):   
Szedett-e, illetve szed-e rendszeresen gyógyszert (mit, miért):   
Rendszeres orvosi kezelés alatt áll-e (mióta, miért):   
Fogyasztott-e, fogyaszt-e  kábítószert, drogot:   
Fogyaszt-e alkoholt, volt-e alkoholelvonó kezelésen (mikor):   
Volt-e beteg az elmúlt egy évben (egy évre visszamenőleg a betegállományban töltött napok száma, milyen betegségek miatt): 
   
Volt-e orvosszakértői vizsgálata (mikor, miért):   
Megállapítottak-e munkaképesség csökkenést, illetve egészségkárosodást (hány %):   
Egyéb közlendő, megjegyzés:   
 

Kelt:   ,           

 
 

 

 választott háziorvos aláírása, orvosi bélyegző 
és egészségügyi szolgáltató bélyegző lenyomata 
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 2022/5-1. 

 
 

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV 
 
 

Név (valamennyi utónév feltüntetésével):  

 

Név (születési név):  

 

Születési hely, idő:             

 

Anyja születési neve:  

 

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ száma):     -    -    

 

Volt-e már hivatásos szolgálatban (mettől-meddig, hol): 
 

 

 

Amennyiben volt hivatásos szolgálatban, mikor szűnt meg a 
jogviszonya? 

 

 
Kezelték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendő) a következő betegségekkel (írja be, húzza alá): 
 
szív- és érrendszeri betegség (magas vérnyomás is): ……………..………………………………………………………………………………………………..    
allergia, szénanátha:……………………………………………………….      tüdő- és mellhártyagyulladás, tüdőasztma: ……………………………………..     
tüdőgümőkor (tbc):……………………………………………….…..….. mozgásszervi betegség:...…….……………………….………………..………    
emésztőszervi megbetegedés: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…      
májbetegség:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….    
cukorbetegség:…………………………………………………………....... szembetegség, hord-e szemüveget, kontaktlecsét (milyen 
erőset):……………………………………………………………………….    van-e színlátás zavara:…………………………………………………………….. 
fülbetegség: …………………………………………………………………    daganat (mikor, mi):…………………………………………..……………………..     
fertőző betegség (hepatitis B, hepatitis C):……………………………………………………………………………………………………………………………      
urológiai betegség:…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..      
nőgyógyászati betegség: ……………………………….……….……….     egyéb betegség:……………………………………………….…………….………      
Volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátriai betegsége (szédülés, epilepszia, pánikbetegség, depresszió, szorongás, 
alkoholfüggőség, játékszenvedély, egyéb):…………………………………………………………………………………………………………………...……...     
Volt-e balesete (csonttörés, fej-, mellkasi, hasi, végtag sérülés) és mikor: ………………………………………………………………………………………     
Volt-e, van-e dokumentált beszédzavara, írási, olvasási vagy számolási problémája, kapott-e emiatt teljes vagy részleges felmentést az érettségi 
bármely tárgya alól, történt-e ilyen okból fejlesztés:  ………………...………………………………………………………………………………………………    
Volt-e öngyilkossági kísérlete (mikor, hogyan):  ……………………………………………………………………………………………………………………..    
Kezelték-e kórházban, rehabilitációs intézetben (mikor, miért):  ……………………………………………………………………….………………………….    
Szed-e rendszeresen gyógyszert (mit, miért):   ……………………………………………………………………………………………………………..……….   
Van-e gyógyszerérzékenysége:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Rendszeres orvosi kezelés alatt áll-e (mióta, miért): …………………………………………………………………………….………………………………….    
Fogyasztott-e kábítószert, drogot:  …………………………………………………………………..……………………………………………………………….    
Fogyaszt-e alkoholt:, soha, alkalomszerűen, naponta (mit, mennyit): ……………………………………………………………………….…………………...     
hetente (mit, mennyit): ……………………………………………..……     volt-e alkoholelvonó kezelésen (mikor): ………………………….……………….     
Van-e jogosítványa (milyen egészségi alkalmassági csoportra): …………………………………………………………………..……………………………..     
Volt-e beteg az elmúlt egy évben (mikor, mi baja volt):  ………………………………………………………………………………..………………………….    
Volt-e orvosszakértői vizsgálata (mikor, miért):   ……………………………………………………………………………………….……………………………   
Megállapítottak-e egészségkárosodást (hány%):  …………………………………………………………………………………………….…………………….    
Hivatásos állományból egészségi ok miatt szerelték-e le (FÜV eljárás volt-e, mikor, miért): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     
 
 
Tudomásul veszem, hogy az általam ismert betegségem vagy egészségi elváltozásom elhallgatása utólag is „Alkalmatlan” minősítést vonhat maga 
után. Kijelentem, hogy a KÉRDŐÍVET a valóságnak megfelelően töltöttem ki! Hozzájárulok, hogy az egészségi és pszichológiai állapotommal 
kapcsolatos adatokat az alkalmassági vizsgálatot végző szerv a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 107. §-ában meghatározottak és az egyéb vonatkozó jogszabályok betartásával kezelje. 
 
 

Kelt:   ,           

 

 

aláírás 

 
 
Megjegyzés: A kérdőívet saját kézírással, a kérdésekre igennel vagy nemmel, illetve a válasz beírásával, vagy a megfelelő szöveg aláhúzásával 
 töltse ki! A kitöltött alkalmassági kérdőívet a pályaalkalmassági vizsgálatot végző orvosnak kell átadni. 
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 2022/05-02. 
 

PREVENCIÓS KÉRDŐÍV 
 

DOHÁNYZÁS 
 

Jelöld be, melyik érvényes a te esetében! (X-elni) 
 

 Nem dohányzom 

 10 szálnál kevesebb/nap 

 10-30 szál/nap 

 Több, mint 30 szál/nap 

 Leszoktam a dohányzásról (…….. éve) 
 

TESTMOZGÁS, SPORT 
 

Jelöld be, melyik érvényes a te esetében! (X-elni) 
 

 Nem végzek testmozgást, nem sportolok 

 Ritkábban, mint hetente 

 Hetente egyszer 

 Hetente többször 

 Minden nap 
 

Milyen típusú sportot?/Mit sportolsz? (szabad szöveges válasz) 
 

 

 

 
 

DIÉTA, ÉTKEZÉS  
 

Jelöld be, milyen diétát folytatsz! Melyik érvényes a te esetedben? (X-elni) 
 

 Nem diétázom   

 Korszerűtlen diéta (pl. egyoldalú) Milyen típusú? (szabad szöveges)  

 Korszerű diéta (reformtáplálkozás) Milyen típusú? (szabad szöveges)  

 Speciális diéta (pl. gluténmentes, 180g CH, stb.) Milyen típusú? (szabad szöveges)  
 

Milyen gyakran fogyasztod a következő ételeket? (X-elni) 
 

Minden sorban egy választ adj! Soha 
Ritkábban, mint 

hetente 
Hetente Naponta 

Naponta 
többször 

Gyümölcsfélék           

Zöldség- és főzelékfélék           

Tej, tejtermék           

Sertés-, marha-, vadhús és húskészítmény           

Szárnyas hús és húskészítmény, halak           

Édesség, desszert (sütemény, csokoládé, cukorka)           

Fehér lisztből készült pékáru, tészta           

Teljes kiőrlésű lisztből készült pékáru, tészta           
 

Milyen gyakran fogyasztod a következő italokat? (X-elni) 
 

Minden sorban egy választ 
adj! 

Soha Alkalmanként Naponta 
Naponta többször 

(Hányszor?) 

Kávé 
    

Energia ital     
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Milyen gyakran fogyasztol alkoholt? (X-elni) 
 

Minden sorban egy 
választ adj! 

Soha Alkalmanként Naponta Hetente Havonta 

Tömény (pálinka, rum, 
konyak.. stb.) 

 
    

Bor      

Sör      

Egyéb (szabad 
szöveges): 

 
    

 

Milyen gyakran fogyasztol étrendkiegészítőt? (X-elni) 
 

Soha Alkalmanként Naponta Hetente Havonta 
     

 Milyen étrendkiegészítőt fogyasztol? (Szabad szöveges) 
 

CSALÁDI KÓRELŐZMÉNY 
Előfordult-e a családban? (X-elni)   

Igen  Nem 

Cukorbetegség:      
Magasvérnyomás:    

Elhízás:    

Allergia, asthma:    

Emésztőszervi betegség:    

Daganatos betegség:    

Pszichiátriai betegség:    
 

EGYÉNI KÓRELŐZMÉNY 
Előfordult-e nálad? (X-elni)   

 Igen  Nem 

Cukorbetegség: (csökkent glukóztolerancia)    
Magasvérnyomás:    

Elhízás, túlsúly:    

Magas vérzsírszint (koleszterin, triglicerid) akár öröklött, akár szerzett:    

Daganatos betegség:    
 

ALVÁS 
 

Általában hány órát alszol? (számszerű válasz)  
 

Hány órától hány óráig? (számszerű válasz)  
 

Milyen az alvás minősége?  Jó  Rossz  Változó 
 

Hogy szoktál reggel ébredni?  Frissen, kipihenten   Fáradtan 
 

Szenvedsz-e alvászavarban?  Nem  Igen, ………. éve 
 

Ha igen, milyen jellegű a probléma? (X-elni) 
 

 Nehezen alszom el 

 Túl korán ébredek 

 Több részletben alszom 

 
 

MUNKA, SZABADIDŐ 
 

Monitoros munkakörben dolgozol?  Igen  Nem 
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Mennyi időt töltessz naponta az alábbi tevékenységgel? 
 

Minden sorban egy választ adj! Munkanapokon Pihenőnapokon (hétvégén) 

Háztartás vezetése, gondoskodás a családról  (óra)…... (óra)…... 

Beszélgetés, játék a családdal,  (óra)…... (óra)…... 

Társas összejövetel barátokkal, rokonokkal (buli, kirándulás stb.) (óra)…... (óra)…... 

Tanulás (iskola, tanfolyam, egyéb önfejlesztési tevékenység) (óra)…... (óra)…... 

Tévénézés, internet (óra)…... (óra)…... 

Közösségi média (facebook, instagram, twitter…stb) (óra)…... (óra)…... 

Internetes, telefonos, elektronikus játék (óra)…... (óra)…... 

Egyéb szabadidős tevékenység (óra)…... (óra)…... 

 

A fentieken túl a szabadidődben mivel foglalkozol még szívesen? (szabad szöveges válasz)  
 

 Kirándulás 

 Horgászat 

 Tévénézés 

 Olvasás 

 Mozi 

 Szerencsejáték 
 

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT MEGÍTÉLÉSE 
 

Hogyan ítéled meg egészségi állapotod?  
 

Minden sorban egy választ adj! Nagyon rossz Rossz Kielégítő Jó Kiváló 

Egészségi állapotom általában           

Egészségi állapotom kortársaimhoz képest           

Egészségi állapotom munkatársaimhoz képest           

 
 
 
 
Dátum: 
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 2022/6. 

 
 

FIZIKAI ALKALMASSÁGVIZSGÁLAT 
 

A járőr szolgálati beosztások betöltése érdekében fizikai minimumfeltételeket, 
valamit fizikai kategória feltételeket kell teljesítened. 

 

FIZIKAI MINIMUMFELTÉTEL 
 

A mozgásformák egyikének végrehajtása szükséges, amely során a táblázatban meghatározottak szerinti minimumszintet – a 
kiválasztott gyakorlat tekintetében meghatározott idő alatt a korcsoportodnak megfelelő távolságot – kell teljesítened az alkalmas 
minősítéshez. 
 
Választható mozgásformák: 

• Cooper-teszt futásban 
• Cooper-teszt úszásban 
• Cooper-teszt kerékpár-ergométeren 
• Cooper-teszt evezős-ergométeren 

 
45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 4. sz. melléklete 

Korosztályok: 18–29 év 30–39 év 40–49 év 
50 év és 
afelett 

Nemek: férfiak nők férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

Cooper-teszt futásban (választható) 

a) pálya: sportpálya vagy sík területen, kimért, 
belátható pálya 

b) kiinduló helyzet: a rajtvonal mögött álló 
rajthelyzet 

c) feladat: 12 perces futás 

d) értékelés: 12 perc alatt megtett távolság 
méterben 

2100 m 1800 m 1800 m 1500 m 1500 m 1200 m 1250 m 1050 m 

Cooper-teszt úszásban (választható) 

a) pálya: 25 vagy 50 m-es úszómedence 

b) kiinduló helyzet: rajtkövön rajthelyzet vagy 
medencéből indulás 

c) feladat: 12 perces úszás 

d) értékelés: 12 perc úszás alatt megtett 
távolság méterben 

500 m 450 m 400 m 350 m 350 m 300 m 300 m 250 m 

Cooper-teszt kerékpár-ergométeren 
(választható) 

a) pálya: kerékpár-ergométer 

b) kiinduló helyzet: lábak a pedálon 

c) feladat: 12 perces kerékpározás 

d) értékelés: 12 perces kerékpározás alatt 
megtett távolság méterben 

e) eszközfelhasználás: stopperóra, kerékpár-
ergométer 

4900 m 4000 m 4000 m 3400 m 3400 m 3000 m 3200 m 2500 m 

Cooper-teszt evezős-ergométeren 
(választható) 

a) pálya: evezős-ergométer 

b) kiinduló helyzet: lábak a pedálon 

c) feladat: 12 perces evezés 

d) értékelés: 12 perces evezés alatt megtett 
távolság méterben 

e) eszközfelhasználás: stopperóra, evezős-
ergométer 

2300 m 2000 m 2100 m 1800 m 1900 m 1500 m 1700 m 1300 m 
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FIZIKAI KATEGÓRIAFELTÉTEL 
 

Összesen három mozgásforma végrehajtása szükséges, amelyekre összesen 75 pont adható (gyakorlatokért legfeljebb 25 pont). Az 
alkalmas minősítéshez legalább 45 pontot kell elérned úgy, hogy mindegyik gyakorlatnál legalább 5 pontot kell teljesítened. 
 
Kötelező mozgásformák: 

• mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (30 sec)  
• hanyattfekvésből felülés (60 sec) 

 
Választható mozgásformák: 

• fekvenyomás 
• hajlított karú függés 
• helyből távolugrás 

 

MELLSŐ FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS-NYÚJTÁS 
 
pálya  tornaterem vagy sportpálya  
kiinduló helyzet mellső fekvőtámasz a talajon (karok vállszélességben, nyújtottan, előrenéző ujjakkal  

 a talajon, törzs egyenes, térd nyújtott, lábak összezárva, fej mérsékelten emelt,   
 előrenéző tekintettel)  

1. ütem  mindkét kar hajlítása úgy, hogy a mellkas a talajt érje (a könyököket kissé kifelé  vigyük, ne szorítsuk a 
törzshöz, a láb és a törzs egyvonalban, csípőnket ne engedjük  

 le, de ne is emeljük, fejünkkel előre nézünk)  
2. ütem  mindkét kar nyújtása (mint a kiinduló helyzetnél)  
feladat  30 másodpercen keresztül folyamatos végrehajtás  
értékelés csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes  
eszközfelhasználás stopperóra  

 

HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS 
 

pálya  tornaterem vagy sportpálya  

kiinduló helyzet  hanyattfekvés hajlított lábbal (kb. derékszögben), lábfej rögzítve (segédeszközzel,  

  társ segítségével), tarkóra tartás, vagy mell előtt keresztben felkarra fogás  

1. ütem  felülés, egy könyök érinti a térdet  

2. ütem  ereszkedés kiinduló helyzetbe  

feladat  1 percen keresztül folyamatos végrehajtás  

értékelés  csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes  

eszközfelhasználás  bordásfal szőnyeggel, vagy ülőpad, stopperóra  

 

FEKVENYOMÁS 
 
pálya  tornaterem vagy sportpálya  
kiinduló helyzet  hanyattfekvés, súlyzórúd tartása mellső rézsútos középtartásban  

 (kb, vállszélességben, vagy kicsit szélesebben)  
1. ütem  páros karhajlítás, súlyzó rúd leengedése mellig  
2. ütem  karok nyújtása (kiinduló helyzetbe)  
feladat  a férfiaknak 60 kg-os (rúd, tárcsákkal) a nőknek 25 kg-os (rúd, tárcsákkal)  

 hanyattfekvő helyzetből (fekvő padon) történő kinyomása  
értékelés  csak az előírt testhelyzetekben végrehajtott gyakorlatok darabszáma érvényes  
eszközfelhasználás  fekvőpad, erőgép vagy súlyzórúd előírt súlyú kiegészítőkkel, súlyzótartó állvány  
megjegyzés  A baleset megelőzése érdekében a gyakorlatot kétfős asszisztencia segítségével kell  

 végrehajtani, valamint ügyelni kell arra, hogy a rúd leengedése során az ne  
 zuhanjon a mellkasra.  

 

HAJLÍTOTT KARÚ FÜGGÉS 
 
pálya  tornaterem vagy sportpálya  
kiinduló helyzet hajlított karú függés (karok vállszélességben, alsó vagy felső madárfogással, áll a rúd  

 vagy a nyújtó felett, melyre nem támaszkodhat)  
feladat  a kiinduló helyzet megtartása mért időre  
értékelés  mért idő a függés megkezdése és a végrehajtó szemmagasságának a nyújtó vagy  

 rúd alá süllyedéséig eltelt idő másodpercben  
eszközfelhasználás  bordásfalra erősített függeszkedő állvány vagy nyújtó, zsámoly, laticeles szőnyeg,  
 stopperóra, síkpor  
 

HELYBŐL TÁVOLUGRÁS 
 

helyszín  tornaterem vagy sportpálya  

kiinduló helyzet  az ugróvonal mögött álló helyzet  

feladat  helyből karlendítéssel, páros lábról történő elrugaszkodással elugrás a legnagyobb távolságra  

értékelés  az ugróvonaltól mért legközelebbi talajszintet érintő távolság  

eszközfelhasználás ugrógödör vagy jelzett pálya, talajegyengető szerszám, mérőszalag  
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A FIZIKAI KATEGÓRIAFELTÉTEL 
KORCSOPORTONKÉNTI PONTÉRTÉK TÁBLÁZATAI 

 

5. melléklet a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasításhoz 

I. KORCSOPORT (29 ÉVES KORIG) 

Pont 

Mellső fekvőtámaszban 
karhajlítás-nyújtás 

30 másodperc alatt (db) 

Hajlított karú 
függés időre 

(mp) 

Fekvenyomás 
Helyből 

távolugrás (cm) 

Hanyatt 
fekvésből felülés 
60 mp alatt (db) 

60 
kg/db 

25 
kg/db 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

25 35 20 73 45 25 25 250 220 55 45 
24 34 19 70 44 24 24 245 218 54 44 
23 33 18 67 43 23 23 242 216 53 43 
22 32 17 64 42 22 22 240 214 52 42 
21 31 16 61 41 21 21 238 212 51 41 
20 30 15 58 40 20 20 236 210 50 40 
19 29 14 55 39 19 19 234 208 49 39 
18 28 13 52 38 18 18 232 206 48 38 
17 27 12 49 37 17 17 230 204 47 36 
16 26 11 46 36 16 16 228 202 46 34 
15 25 10 43 35 15 15 226 200 45 32 
14 24 9 41 34 14 14 224 198 44 30 
13 23 8 39 32 13 13 222 196 43 28 
12 22 7 37 30 12 12 220 194 42 26 
11 21 6 35 28 11 11 218 192 40 24 
10 20  33 26 10 10 216 190 38 22 
9 19 5 30 24 9 9 214 188 36 20 
8 18  27 22 8 8 212 186 34 18 
7 17  24 20 7 7 210 184 32 16 
6 16 4 21 18 6 6 208 182 30 14 
5 15  18 15 5 5 206 180 29 12 
4 14  16 13 4 4 204 178 28 10 
3 13 3 14 11 3 3 202 176 27 9 
2 12 2 12 9 2 2 200 174 26 8 
1 11 1 10 8 1 1 198 172 25 7 

 

5. melléklet a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasításhoz 

II. KORCSOPORT (30-39 ÉV KÖZÖTT) 

Pont 

Mellső fekvőtámaszban 
karhajlítás-nyújtás 

30 másodperc alatt (db) 

Hajlított karú 
függés időre 

(mp) 

Fekvenyomás 
Helyből 

távolugrás (cm) 

Hanyatt 
fekvésből felülés 
60 mp alatt (db) 

60 
kg/db 

25 
kg/db 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

25 25 13 60 30 20 20 230 190 40 30 
24 24  57 29   228 188 39 29 
23 23 12 54 28 19 19 226 186 38 28 
22 22  51 27   224 184 37 27 
21 21  49 26 18 18 222 182 36 26 
20 20 11 47 25   220 180 35 25 
19 19  45 24 17 17 218 178 34 24 
18 18  43 23   216 176 33 23 
17 17 10 41 22 16 16 214 174 32 22 
16 16 9 39 21   212 172 31 21 
15 15 8 35 20 15 15 210 170 30 20 
14 14 7 32 19 14 14 208 168 29 19 
13 13 6 28 17 13 13 206 166 28 18 
12 12 5 27 16 12 12 204 164 27 17 
11 11  25 15 11 11 202 162 26 16 
10 10 4 23 14 10 10 200 160 25 15 
9 9  21 13 9 9 198 159 24 14 
8 8 3 19 12 8 8 196 158 23 13 
7 7  17 11 7 7 195 157 22 12 
6 6  15 10 6 6 194 156 21 11 
5 5 2 12 9 5 5 193 155 20 10 
4 4  10 7 4 4 192 154 19 8 
3 3 1 8 5 3 3 191 153 18 6 
2 2  6 3 2 2 190 152 17 4 
1 1  4 1 1 1 189 151 16 2 
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5. melléklet a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasításhoz 

III. KORCSOPORT (40-49 ÉV KÖZÖTT) 

Pont 

Mellső fekvőtámaszban 
karhajlítás-nyújtás 

30 másodperc alatt (db) 

Hajlított karú 
függés időre 

(mp) 

Fekvenyomás 
Helyből 

távolugrás (cm) 

Hanyatt 
fekvésből felülés 
60 mp alatt (db) 

60 
kg/db 

25 
kg/db 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

25 20 12 40 20 16 16 215 175 35 25 
24 19  37 19   213 173 34 24 
23  11 35 18 15 15 211 171 33 23 
22 18  33 17   209 169 32 22 
21 17 10 31 16 14 14 207 167 31 21 
20 16  29 15   205 165 30 20 
19 15 9 27 14 13 13 203 163 29 19 
18  8 25 13   200 161 28 18 
17 14  23 12 12 12 199 160 27 17 
16 13 7 21    198 159 26 16 
15 12 6 19 11 11 11 197 158 25 15 
14   18    196 157 24 14 
13 11 5 17 10 10 10 195 156 23 13 
12   16    194 155 22 12 
11 10 4 15 9 9 9 193 154 21 11 
10  3 14    192 153 20 10 
9 9  13 8 8 8 191 152 19 9 
8 8  12    190 151 18 8 
7 7 2 11 7 7 7 189 150 17 7 
6 6  10  6 6 188 149 16 6 
5 5  9 6 5 5 187 148 15 5 
4 4 1 8  4 4 186 147 14 4 
3 3  7 5 3 3 185 146 13 3 
2 2  5 3 2 2 184 145 12 2 
1 1  4 1 1 1 183 144 11 1 

 

 

5. melléklet a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasításhoz 

IV. KORCSOPORT (50 ÉV ÉS AFELETT) 

Pont 

Mellső fekvőtámaszban 
karhajlítás-nyújtás 

30 másodperc alatt (db) 

Hajlított karú 
függés időre 

(mp) 

Fekvenyomás 
Helyből 

távolugrás (cm) 

Hanyatt 
fekvésből felülés 
60 mp alatt (db) 

60 
kg/db 

25 
kg/db 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

25 16 10 30 15 12 12 200 165 30 20 
24   28 14   198 163 29 19 
23 15 9 26 13 11 11 196 161 28 18 
22   24 12   194 159 27 17 
21 14 8 22 11 10 10 192 157 26 16 
20   20    190 155 25 15 
19 13 7 19 10 9 9 189 153 24 14 
18   18    188 151 23 13 
17 12 6 17 9 8 8 187 150 22 12 
16   16    186 149 21 11 
15 11 5 15 8 7 7 185 148 20 10 
14   14    184 147 19 9 
13 10 4 13 7 6 6 183 146 18 8 
12   12    182 145 17 7 
11 9 3 11 6 5 5 181 144 16  
10   10    180 143 15 6 
9 8 2 9 5 4 4 179 142 14  
8   8    178 141 13 5 
7 7 1 7 4 3 3 177 140 12  
6 6  6    176 139 11 4 
5 5  5 3 2 2 175 138 10  
4 4  4 2   174 137 9 3 
3 3  3 1 1 1 173 136 8 2 
2 2  2    172 135 7  
1 1  1    171 134 6 1 
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A HIVATÁSOS SZOLGÁLAT SZEMPONTJÁBÓL 
KIZÁRÓ OKNAK MINŐSÜLŐ BETEGSÉGEK 

A NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSUKRA SZOLGÁLÓ 
KÓDRENDSZERBEN (BNO) 

 
 

A rendvédelmi szervek hivatásos állományába csak egészségileg alkalmas személyek kerülhetnek, akik képesek a 
rendvédelmi szerveknél végzendő feladatok ellátására. 
 

Az egészségi alkalmasság véleményezése arra irányul, hogy a megvizsgált személy az adott szolgálati beosztás betöltésére 
alkalmas lesz-e, az adott munkakör követelményeinek egészségi, pszichológiai és fizikai szempontból meg fog-e felelni.  
Az egészségi alkalmasság meghatározásánál alapvető szempontként kell figyelembe venni, hogy a hivatásos állományba kerülők 
és az ott szolgálatot teljesítők a szolgálat ellátása során fokozott egészségi, pszichológiai és fizikai igénybevételnek vannak kitéve.  
 
A rendvédelmi szervek egészségi alkalmassági követelményei nem azonosak a honvédség vagy a polgári életben 
meghatározott követelményekkel. Ebből következik, hogy aki katonai szolgálatra egészségileg alkalmas volt, nem biztos, 
hogy a rendvédelmi szervek hivatásos állományába is egészségileg alkalmas, az viszont biztos, hogy aki katonának 
alkalmatlan, az erre a szolgálatra is alkalmatlan. 
 
Nem vizsgálható, illetve minősíthető az a személy, aki betegállományban, kórházban van, végtagja begipszelt, illetve 
bekötözött. 
 

 

 
Egészségügyi minimumfeltételek 

 
1. melléklet a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelethez 

1 Főcsoport 
EM-1: ÁLTALÁNOS KIZÁRÓ OKOK 

– a rendvédelmi szervek teljes állományára vonatkozóan – 
BNO 

2 1. BNO-10-01 – Fertőző és parazitás betegségek Terápiára nem reagáló fertőző betegségek (tbc, HIV, hepatitis B, C) A00–B99 

3 2. BNO-10-02 – Daganatok 
Kezelhetetlen vagy terápiára nem reagáló rosszindulatú daganatok, 
súlyos szervi/mozgási funkciózavart vagy súlyos torzulást okozó 
jóindulatú daganatok 

C00–D48 

4 

3. 
BNO-10-03 – A vér és vérképző szervek 
betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos 
rendellenességek 

Terápiára nem reagáló, vérképző rendszert és/vagy 
immunrendszert érintő rosszindulatú daganatok 

D50–D89 
5 

Súlyos immunkárosodott állapot (elsődleges vagy másodlagos vagy 
gyógyszeres terápia okozta) 

6 
Súlyos és terápiára nem reagáló vérszegénység (hiányállapotokon 
kívül valamennyi kórállapot) 

7 Vérzékenység 

8 

4. 
BNO-10-04 – Endokrin, táplálkozási és 
anyagcsere betegségek 

Terápiára nem reagáló pajzsmirigytúltengés, kezelhetetlen 
pajzsmirigy-alulműködés vagy pajzsmirigytúltengés 

E00–E90 
9 IV. stádiumú golyva/nyomási tüneteket okozó golyva 

10 Stabilan nem beállítható egyéb endokrin betegségek 

11 Testmagasság: 150 cm alatt 

12 Testsúly: 40 kg alatt 

13 

5. BNO-10-05 – Mentális és viselkedészavarok 

Elbutulás 

F00–F99 

14 
Kezelhetetlen/ismétlődő/tartós lefolyású szervi és tüneti mentális 
zavarok és viselkedészavarok 

15 Pszichoaktív szer addikciót kiváltó használata (kivéve dohányzás) 

16 Alkoholfüggőség 

17 Schizofrénia, schizotípiás és paranoid rendellenességek 

18 A felnőtt személyiségzavarai, impulzuskontroll-zavarok 

19 Mentális retardáció 

20 Pervazív fejlődési zavarok (autizmus) 

21 
A viselkedés jellemzően gyermek- és serdülőkorban kezdődő és 
aktuálisan fennálló egyes zavarai (mutismus, súlyos TIC, enuresis, 
encopresis) 

22 

6. BNO-10-06 – Az idegrendszer betegségei 

Terápiára nem reagáló / ismétlődő gyulladásos idegrendszeri 
betegségek 

G00–G99 

23 
Elsődleges és másodlagos szisztémás idegrendszeri sorvadások 
(pl. ataxiák) 
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24 
Terápiára nem reagáló / ismétlődő extrapiramidális és mozgási 
rendellenességek (kivéve: enyhe essentiális tremor) 

25 Az idegrendszer egyéb degeneratív megbetegedései 

26 
Súlyos maradványtünetekkel járó központi idegrendszeri 
demyelinisatios betegségek (sclerosis multiplex) 

27 
Epilepsiák (kivéve: gyermekkori lázgörcs) – kivéve: gyógyszeres 
kezelés mellett legalább 1 év tünetmenetes állapot 

G00–G99 

28 Ismétlődő, átmeneti, igazolt ischaemiás attackok 

29 Súlyos funkciózavart okozó mononeuropathiák 

30 Maradványtüneteket okozó polyneuropathiák 

31 
Súlyos maradványtünettel vagy funkciókárosodással járó ideggyök 
és plexus rendellenesség 

32 Súlyos, nem kontrollált myasthenia gravis 

33 Súlyos myopathia 

34 Súlyos maradványtünetekkel gyógyult agyi bénulásos szindrómák 

35 Hydrocephalus 

36 

7. BNO-10-07 – A szem és függelékeinek betegségei 

+6,0 és –6,0 D-nál erősebb szemüveg vagy kontaktlencse viselése 
(radiális keratotómia után 6 hónappal, 
egyéb látásjavító műtét után 2 hónappal nem kizáró ok) 

H00–H59 37 Közös látásélesség korrekcióval <0,5 

38 Retinaleválás – kivéve: sikeres kezelés esetén 

39 Terápiára nem reagáló / ismétlődő neuritis optica 

40 Lagophtalmus 

41 8. 
BNO-10-08 – A fül és a csecsnyúlvány 
megbetegedései 

A beszédfrekvenciákon 60 dB-t meghaladó halláscsökkenés 
korrekcióval együtt 

H60–H99 

42 

9. BNO-10-09 – A keringési rendszer betegségei 

Ismétlődő reumás szívbetegség 

I00–I99 

43 
Kezeletlen vagy súlyos szövődményekkel járó magasvérnyomás-
betegség 

44 Tüdőembólia súlyos funkciókárosodással 

45 Súlyos haemodinamikai következményekkel járó billentyűhiba 

46 Szívizom-elfajulás NYHA St. II–IV. (szívelégtelenség) 

47 
Kezelhetetlen/malignus ventrikuláris és supraventrikularis 
ritmuszavarok, 

48 
ICD-beültetés utáni állapot – kivéve: preventív megfontolásból 
történt beültetést követően, tartós panaszmentesség esetén 

49 Kezelhetetlen sick sinus szindróma 

50 Súlyos pitvari vagy kamrai sövényhiány 

51 Súlyos maradványtünettel járó agyállományvérzés 

52 

10. BNO-10-10 – A légzőrendszer betegségei 

Kezelésre nem reagáló asthma bronchiale st. III–IV. 

J00–J99 53 Kezelésre nem reagáló COPD st. III–IV. 

54 Súlyos légzészavart okozó tüdőbetegség 

55 

11. BNO-10-11 – Az emésztőrendszer betegségei 

Súlyos, szövődményes, nem fertőzéses vékony- és 
vastagbélgyulladás 

K00–K93 
56 Heveny májelégtelenség 

57 Decompenzált májcirrhosis 

58 12. BNO-10-12 – A bőr és bőralatti szövet betegségei 
Nagy kiterjedésű, egyenruházat által nem fedett területen 
megjelenő krónikus bőrbetegség 

L00–L99 

59 

13. 
BNO-10-13 – A csont-izomrendszer és kötőszövet 
betegségei 

Súlyos maradványtünetekkel járó arthropathiák 

M00–M99 60 
Súlyos maradványtünetekkel járó systemás kötőszöveti 
megbetegedések 

61 Súlyos deformáló dorsopathiák 

62 14. 
BNO-10-14 – Az urogenitális rendszer 
megbetegedései 

Krónikus veseelégtelenség st. III–IV. N00–N99 

63 15. 
BNO-10-15 – Veleszületett rendellenességek, 
deformitások és kromoszómaabnormitások 

Súlyos funkciózavart okozó kórállapotok Q00–Q99 

64 16. BNO-10-16 – A morbiditás és mortalitás külső okai Szándékos önártalom V01–Y98 

65 17. 
BNO-10-17– Terhesség, szülés és 
a gyermekágy 

 O00–O99 

66 18. 
BNO-10-18 – Sérülés mérgezés és külső okok 
bizonyos egyéb következményei 

 S00–T98 

67 19. 
BNO-10-19 – Az egészségi állapotot és 
egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot 
befolyásoló tényezők 

 Z00–Z99 

68 20. 
BNO-10-20 – Máshova nem osztályozott 
panaszok, tünetek és kóros klinikai és 
laboratóriumi leletek 

Beszéd- és hangképzés jelentős zavarai R00–R99 
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A III. (pl.: járőr), a VII. és a XI. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozó szolgálati beosztások esetében – a 45/2020. (XII. 
16.) BM rendelet 1. mellékletében meghatározott egészségügyi minimumfeltételeken túl – kizáró oknak minősülő 

megbetegedések, ezek felsorolása nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszerben (BNO) 
 

2. melléklet 3. táblázat a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasításhoz 

1.   Főcsoport KIZÁRÓ OKOK BNO 

2. 

1 BNO-10-01 – Fertőző és parazitás betegségek 

Terápia rezisztens/kezelhetetlen/súlyos maradványtünettel vagy 
súlyos funkciókárosodással gyógyuló fertőző betegségek 

A00–B99 
3. 

Mérsékelt maradványtünetekkel vagy közepesen súlyos 
funkciókárosodással gyógyuló fertőző betegségek 

4. Közepesen súlyos működészavarral járó idült fertőző betegségek 

5. Szisztémás mycosisok 

6. Hepatitis recidíva/Persistáló idült hepatitis/Aktív hepatitis 

7. 

2 BNO-10-02 – Daganatok 

Kezelhetetlen vagy terápia rezisztens rosszindulatú daganatok, 
súlyos szervi/mozgási funkciózavart vagy torzulást okozó 
daganatok 

C00–D48 
8. 

Soliter és multiplex daganatok mérsékelt funkciókieséssel vagy ha 
gátolják 
az egyenruha/felszerelés viselését 

9. 
Rosszindulatú daganatos megbetegedés, ha időszakos kezeléssel 
a jó általános állapot nem biztosított 

10. 
Rosszindulatú daganatos megbetegedés, mely folyamatosan 
kezelt, még nem véglegesen kialakult állapot 

11. 3 
BNO-10-03 – A vér és vérképző szervek 
betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos 
rendellenességek 

Közepesen súlyos és terápia rezisztens vérszegénység 
(hiányállapotokon kívül valamennyi kórállapot) 

D50–D89 

12. 

4 
BNO-10-04 – Endokrin, táplálkozási és 
anyagcsere betegségek 

Terápia rezisztens pajzsmirigy alulműködés vagy 
pajzsmirigytúltengés 

E00–E90 

13. Súlyos anyagcserezavar 

14. 

Gyógyszeres kezelést igénylő diabetes mellitus (Alkalmasság 
kizárólag akkor állapítható meg, ha a betegnél a vizsgálatot 
megelőző 12 hónap folyamán nem fordult elő súlyos hipoglikémia; 
teljesen tisztában van a hipoglikémia bevezető tüneteivel, 
kockázataival; a cukorbetegséggel összefüggésben nem áll fenn 
egyéb kizáró szövődmény.) 

15. Inzulinnal kezelt diabetes mellitus 

16. Az agyalapi mirigy súlyos működészavara 

17. A hasnyálmirigy belső elválasztású tevékenységének súlyos zavara 

18. 

    

A mellékvese betegségei (Cushing-féle syndroma, Conn-féle 
syndroma, adrenogenitális zavarok, Addison-kór, Waterhouse-
Friderichsen syndroma) 

 
19. Köszvény gyakori rohamok esetén 

20. Súlyos immunzavarok/súlyos táplálkozási hiányállapotok 

21. Testmagaság: nőknél 160 cm alatt, férfiaknál 165 cm alatt 

22. 
BMI 20 alatt vagy 35 felett (Minősítés 35,0 BMI felett a testzsír % 
meghatározása alapján hozható) 

23. 

5 BNO-10-05 – Mentális és viselkedészavarok 

Aktuálisan fennálló hangulatzavar 

F00–F99 

24. Aktuálisan fennálló alvászavar 

25. 
Addikciót kiváltó pszichoaktív szer rendszeres használata, 
megvonási és amnestikus szindróma (kivéve dohányzás) 

26. Drogfogyasztás és drogfüggőség 

27. Alkoholmegvonási szindróma, alkohol okozta pszichotikus zavar 

28. Ismételten jelentkező vagy tartós lefolyású hangulatzavar 

29. A felnőtt személyiség zavarai, impulzuskontroll-zavarok 

30. Dadogás 

31. 

6 BNO-10-06 – Az idegrendszer betegségei 

Terápia rezisztens vagy ismétlődő gyulladásos idegrendszeri 
betegségek 

G00–G99 

32. Extrapiramidális és mozgási rendellenességek 

33. A gerincvelő betegségeinek súlyos formái 

34. Epilepsiák 

35. Migrén aurával/gyakori rohamokkal 

36. Fejfájás szindrómák 

37. Igazolt átmeneti ischaemiás attackok 

38. Mononeuropathiák maradványtünettel, kifejezett funkciózavarral 

39. Tüneteket okozó polyneuropathiák 

40. 
Közepesen súlyos maradványtünettel vagy funkciókárosodással 
járó ideggyök és plexus rendellenesség 
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41. Jelentős funkciózavarral járó myopathia 

42. 

7 
BNO-10-07 – A szem és függelékeinek 
betegségei 

+4,0 és –4.0 D-nál erősebb szemüvegviselés (Ha műtéti 
beavatkozás történik, radiális keratotómia után 6 hónappal, egyéb 
látásjavító műtét után 2 hónappal nem kizáró ok.) 

H00–H59 

43. Közös látásélesség korrekcióval <0,8 

44. 
Az ideghártya, szaruhártya, érhártya, szivárványhártya vagy 
ínhártya súlyos, idült elváltozása 

45. Az ideghártya leválása és defektusai eredménytelen kezelés után 

46. 
A szemmozgató izmok bénulása zavaró kettős képekkel vagy 
anélkül 

47. Zöldhályog látótérkieséssel 

48. 
Szürkehályog egyik szemen – kizárólag a III. és VII. kategóriában 
kizáró ok (sikeres műtétet követően nem kizáró ok) 

49. 
Szürkehályog mindkét szemen (sikeres műtétet követően nem 
kizáró ok) 

50. Gyakorlati egyszeműség 

51. Szem alkalmazkodási zavara 

52. Kettőslátás 

53. Nystagmus 

54. Csökkent kontrasztérzékenység 

55. A tér és/vagy mélységlátás zavara 

56. Kancsalság 

57. A színlátás kifejezett zavara (anop) 

58. 

A színlátás enyhe zavara (anomália) (kizáró ok minden szolgálati 
beosztásban, munkakörben, ahol 2. gépjárművezetői egészségi 
alkalmassági csoportba tartozó gépjárművezetői engedély 
szükséges, illetve megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű 
vezetése szükséges) 

59. Terápia rezisztens/ismétlődő neuritis optica 

60. 

8 
BNO-10-08 – A fül és a csecsnyúlvány 
megbetegedései 

A beszédfrekvenciákon 60 dB-t meghaladó halláscsökkenés, amely 
hallókészülékkel nem korrigálható 

H60–H99 
61. Súlyos otosclerosis 

62. Kezelésre rezisztens Meniére-betegség 

63. 

9 BNO-10-09 – A keringési rendszer betegségei 

Gyakori angina pectoris 

I00–I99 

64. Súlyos szívelégtelenség 

65. Súlyos maradványtünettel járó perifériás érbetegség 

66. Panaszt és nyomási tünetet okozó aneurysma 

67. Verőeres vérrögösödés és embólia súlyos funkciózavarral 

68. 
Az alsó végtag visszereinek műtét utáni állapota súlyos keringési 
zavarral 

69. 
Végtagok ismétlődő mélyvéna trombózisa súlyos helyi keringési 
zavarral 

70. A kisartériák gyulladásos elfajulása súlyos szervi laesióval 

71. 
A központi idegrendszer mérsékelt vagy tartós defectussal járó 
keringési zavara 

72. 10 BNO-10-10 – A légzőrendszer betegségei Pulmonectomia utáni állapot J00–J99 

73. 

11 BNO-10-11 – Az emésztőrendszer betegségei 

A nyelőcső betegségei és műtét utáni állapota súlyos nyelési 
zavarral 

 

74. 
Gyakran recidiváló gyomor- és nyombélfekély, ismételten 
jelentkező vérzéssel 

75. 

12 BNO-10-12 – A bőr és bőralatti szövet betegségei 

A kötőszövet diffúz autoimmun betegségeinek súlyos formái (SLE, 
scleroderma, Sjögren-féle betegség stb.) 

L00–L99 76. Nagy testfelületet érintő idült ekzema és contact dermatitis 

77. 
Nagy kiterjedésű, egyenruházat által nem fedett területen 
megjelenő krónikus bőrbetegség 

78. 

13 
BNO-10-13 – A csont-izomrendszer és 
kötőszövet betegségei 

Súlyos funkciókárosodással járó arthropathiák 

M00–M99 
79. 

Súlyos maradványtünetekkel járó systemás kötőszöveti 
megbetegedések 

80. Spondylitis ankylopoetica súlyos funkciókárosodással 

81. Súlyos deformitással járó dorsopathiák 

82. 

14 
BNO-10-14 – Az urogenitális rendszer 
megbetegedései 

Idült vesegyulladás súlyos formája és nephrosis szindróma 

N00–N99 83. Kétoldali zsugorvese 

84. Súlyos hydronephrosis 

85. 

15 
BNO-10-15 – Veleszületett rendellenességek, 
deformitások és kromoszómaabnormitások 

Súlyos deformitást okozó kórállapotok 

Q00–Q99 
86. Visszamaradt here (kétoldali anomália a nemi jelleg zavarával) 

87. A fiziológiás fejlődés közepesen súlyos rendellenessége 

88. Az emésztőrendszer közepesen súlyos, veleszületett anomáliái 
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89. 

18 
BNO-10-18 – Sérülés mérgezés és külső okok 
bizonyos egyéb következményei 

Transzplantáció vagy egyéb módon pótolt szerv vagy szövet, ha a 
funkciózavar közepesen súlyos 

S00–T98 

90. A hüvelykujj hiánya a domináns kézen 

91. A II. és III. ujj hiánya a domináns kézen 

92. 
Három vagy több ujj hiánya egy kézen vagy négy ujj hiánya két 
kézen 

93. A lábujjak járást vagy lábbeliviselést akadályozó hiánya 

94. 
Az arc erősen torzító hegesedése, mely az egyenruha viselésével 
összeegyeztethetetlen, beszéd- és táplálkozási zavarral. 
Bőrátültetés utáni állapot, ha az egyenruha viselését kizárja. 
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 2022/8. 

 
 

PSZICHOLÓGIAI MINIMUMFELTÉTELEK 
 
 

A rendvédelmi szervek hivatásos állományába csak pszichológiailag alkalmas személyek kerülhetnek, akik képesek a 
rendvédelmi szerveknél végzendő feladatok ellátására. 

 
A pszichológiai alkalmasságvizsgálat arra irányul, hogy a megvizsgált személy az adott szolgálati beosztás betöltésére alkalmas 
lesz-e, az adott munkakör követelményeinek pszichológiai szempontból meg fog-e felelni. A pszichológiai alkalmasság 
meghatározásánál alapvető szempontként kell figyelembe venni, hogy a hivatásos állományba kerülők és az ott szolgálatot teljesítők 
a szolgálat ellátása során fokozott pszichikai igénybevételnek vannak kitéve. 
 

 

 
 

Pszichológiai minimumfeltételek: 
2. melléklet a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelethez 

 

1. A személyiség egészével kapcsolatos elvárások 

1.1. Kiegyensúlyozott pszichés állapot 

1.2. Életkornak megfelelő érettség 

1.3. Átlag feletti érzelmi-indulati kontroll 

1.4. Átlagos pszichés terhelhetőség, stresszel való megküzdési képesség 

1.5. Átlagos alkalmazkodási képesség 

1.6. Átlagos teljesítménymotiváció 

2. Kognitív képességekkel kapcsolatos elvárások 

2.1. Átlagos intellektuális képességek 

2.2. Átlagos figyelmi, szenzomotoros képességek 

3. Társas készségekkel kapcsolatos elvárások 

3.1. Átlagos szóbeli kommunikációs készségek (beszédzavar, beszédhiba nélküli) 

3.2. Átlagos írásbeli kommunikációs készségek 

4. Társadalmi normáknak való megfelelés 

4.1. Átlagos felelősségtudat 

4.2. Szabálykövető, fegyelmezett magatartás, amelynek keretében elvárt a vizsgálatok során való együttműködés, azok szabályainak 

a betartása, a tesztek értékelhető kitöltése 

4.3. Élettörténete mentes a kóros függőségektől (pl. játékszenvedély, alkoholfüggőség, drogfüggőség stb.) 

4.4. Élettörténete mentes öngyilkossági kísérlettől, öngyilkosságra utaló magatartástól 
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 2022/9. 
 

A KOMPETENCIAVIZSGÁLAT KERETÉBEN 
KÖTELEZŐEN VIZSGÁLANDÓ KOMPETENCIÁK 

3. melléklet a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelethez 

 
Az alább feltüntetett közszolgálati alapkompetenciák vizsgálatára abban az esetben kerül sor, amennyiben a jelentkező az egészségi, 
pszichológiai és fizikai minimumfeltélek vizsgálata során, mindhárom területen „alkalmas” minősítést kapott. A kompetenciavizsgálat 
alapján meghatározásra kerül, hogy a jelentkező mely kompetenciáinak a fejlesztésére kell hangsúlyt helyezni, azonban az eredmény 
nincs befolyással az alkalmasság megítélésre. 

 
1. Egységes közszolgálati alapkompetenciák 
 
1.1.    Egyéni alapkompetenciák 

 A B C 

1 Név Definíció Viselkedéses jegyek 

2 
I. Szabálykövetés, 
fegyelmezettség 

Képes a számára előírt szabályokat és 
normákat elsajátítani, elfogadni és 
helyesen alkalmazni. 

– Ismeri és elsajátítja a tevékenységéhez kapcsolódó szabályzókat. 

– A normákat helyesen, az adott helyzetnek megfelelően alkalmazza. 

– Elfogadja az alá-fölé rendeltségi viszonyokat. 

3 II. Önállóság 

Képes ismereteire, tapasztalataira 
támaszkodva folyamatos útmutatás és 
irányítás nélkül elvégezni 
a számára meghatározott feladatokat. 

– Számára meghatározott feladatok ellátása során nem igényel 
útmutatást. 

– Külső ösztönzés nélkül is folyamatosan elvégzi feladatait. 

4 
III. Határozottság, 
magabiztosság 

Saját képességeinek, lehetőségeinek 
ismeretében képes a szervezet 
céljainak érvényesítése érdekében 
határozottan fellépni. 

– Hisz abban, hogy képességeivel eleget tud tenni a feladatoknak. 

– Fellépése határozott, magabiztos. 

5 
IV. Hatékony 
munkavégzés 

Feladatát igényesen, körültekintően 
látja el. Képes a rendelkezésre álló 
erőforrások optimális felhasználására. 

– Precízen, igényesen, körültekintően látja el munkáját. 

– Önfejlesztési igény jellemzi. 

– A megfogalmazott célok elérése érdekében végzi tevékenységét. 

– Eredményességét az erőforrások optimalizálásával folyamatosan 
javítja. 

– Hibáinak korrigálásáért lépéseket tesz. 

6 
V. Problémamegoldó 
készség 

Képes a felmerülő problémák 
beazonosítására és megoldási 
lehetőségek megfogalmazására. 
A lehetséges alternatívákból képes 
kiválasztani azt, amelyik az optimális 
megoldást eredményezi. 

– Képes a felmerülő problémákat azonosítani. 

– Problémák felmerülése esetén a lehetséges alternatívákból képes 
kiválasztani azt, amelyik az optimális megoldást eredményezheti. 

– Problémák felmerülése esetén a lehetséges alternatívák közül 
kiválasztott megoldást véghezviszi, vagy a megoldás érdekében 
lépéseket tesz. 

– A feladat elvégzése során keletkező, hatáskörét meghaladó 
döntéseket azonosítja, és azokat továbbítja. 

7 VI. Döntési képesség 

Felismeri a döntéshelyzeteket, és a 
rendelkezésre álló információk alapján 
az adott helyzetben elvárható optimális 
döntést hozza meg. 

– A feladat elvégzése során keletkező, hatáskörébe tartozó 
döntéseket meghozza. 

– A rendelkezésre álló információk alapján a legoptimálisabb döntést 
hozza. 

– A helyzethez mérten időben hozza meg a döntést. 

8 VII. Felelősségvállalás 

A feladat végrehajtása során felismeri, 
szem előtt tartja és vállalja döntéseinek, 
tetteinek következményeit, és arról 
számot ad. 

– Felismeri és felvállalja az adott helyzet által meghatározott és 
megkövetelt felelősséget. 

– Vállalja döntései következményét. 

– Tetteiről számot mer és tud adni. 

9 
VIII. Pszichés 
terhelhetőség 

Nehéz, megterhelő helyzetekben is 
képes teljesítőképességének 
megőrzésére, fenntartására. 

– Stresszes helyzetben is hatékony teljesítményt nyújt. 

– Felmerülő akadályok ellenére is hatékony teljesítményt nyújt. 

– Nehéz, kilátástalannak tűnő helyzetben is megőrzi 
teljesítőképességét. 

– Váratlan helyzetekben is hatékony teljesítményt nyújt. 

– Alkalmazkodik a folyamatosan változó feladatokhoz és 
helyzetekhez. 

– Számára egyhangú helyzetekben is megfelelő teljesítményt nyújt. 

10 IX. Érzelmi intelligencia 

Felismeri és megérti saját és a másik 
személy érzelmi állapotát, valamint az 
abból eredő viselkedések közötti 
összefüggéseket, azokat a helyzetnek 
megfelelően kezeli. 

– Tisztában van saját érzelmi állapotával. 

– Megérti a kapcsolatot saját érzelmei, gondolatai és viselkedése 
között. 

– A hatékony érzelemkezelés eredményeként viselkedését, reakcióit 
a helyzetnek megfelelően alakítja. 

– A másik személy érzelmi állapotát felismeri, beazonosítja. 

– Mások érzelmi állapotát törekszik a helyzetnek megfelelően 
befolyásolni. 

– Uralkodik az indulatain. 

– Ellenáll annak, hogy indulatokkal terhes helyzetbe sodródjon. 

– Munkája során előítéletektől mentesen viselkedik. 
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1.2.     Társas alapkompetenciák 
 A B C 

1 Név Definíció Viselkedéses jegyek 

2 X. Kommunikációs készség 

Képes a helyzetnek megfelelően 
érthetően kifejezni magát szóban és 
írásban, valamint mások 
kommunikációját megfelelő módon 
értelmezni. 

– Érthetően, helyesen fejezi ki magát írásban. 

– Érthetően fejezi ki magát szóban. 

– Amikor kommunikációs zavart észlel, annak feloldására törekszik. 

– Megosztja azokat az információkat, amelyek a hatékony feladat-
végrehajtáshoz szükségesek. 

3 XI. Konfliktuskezelés 

Képes ellentmondásos helyzetben 
olyan módszer vagy stílus 
alkalmazására, amely hatására a 
konfliktus csökkenthető. 

– Képes felismerni, ha konfliktushelyzetbe kerül. 

– Törekszik, hogy konfliktushelyzetben olyan megoldást alkalmazzon, 
ami a normák adta kereteken belül az érintettek számára megfelelő. 

4 XII. Együttműködés 
Feladata elvégzése érdekében 
tevékenységét, magatartását másokkal 
összehangolja. 

– A hiányzó ismeretek megszerzése érdekében közvetlen 
munkakörnyezetében segítséget kér és ad. 

– A feladatmegoldás érdekében törekszik a másokkal való 
együttműködésre. 

– Tevékenységét összehangolja munkatársaival. 

– Közös feladat-végrehajtás során kiemelt figyelmet fordít társaira és 
környezetére. 

– Felismeri az együttműködés akadályait, és törekszik azok 
elhárítására. 

– Törekszik, hogy konfliktushelyzetben olyan megoldást alkalmazzon, 
ami a normák adta kereteken belül az érintettek számára megfelelő. 

 
 
Az egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasságvizsgálatok követelményeit a 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet, valamint a 35/2020. (XII. 23.) 
ORFK utasítás tartalmazza részletesen. 
 

 

 


