(Rendészetifeladatokat el\átó szeméIyek Hivatásos vadász ,,alap''vizsga: Brlcsa, 20] 3. okt. 25., 20] 3. nov. 0B.)

Tisztelt Kiegészítő képzésre_vízsgáta Jelentkező!

Kinek

*
o

és meddig kell elvégeznie a kiegészítő képzést?
aki elvégezte a 40 órás képzéstés tlpirrtlítr:illxr'*í rendelkezik, a tanúsítvány kiállításától 3 ól'*:tl 1:l'!iil-

*

aki az űj oKJ 52 8ó1 05 közterület-felíigyelő szakképesítésselrendelkezik (függetlenül, hogy kapott
vagy n€m kapott erről mentességi okiratot), a slxl,ii'*il*sírtil megszerzésétől 5 -]n r:l; lit!ii}"
aki llllrat*rs*gi lli;il';l'tiili rendelkezik (függetlenül, hogy a mentességi okirat mikor került kíállításra),
Ííi!}3. !iini*l 3{}_i*:"

Regisztráció - képzés- vizsga folyamata a &l*xlgff*fuxl*'.q'qíll-í}j linken
l. Regisztráció (Er".]\'E i-"Fl'g'á' ::gretiiie!i" Irn * &iii:iis q:q**l i*irt:.: kttilít{lsre k*rfi! *l {riltr:*srri*$tal"t*lnt:!l]i
A sikeres regisztrációt követően az on által megadott e-mail címre kapni fog egy üzenctet, amely tartalmazni
fogja az azonosítóját és jelszavát. A jelszavát az első belépéskor meg kell változtatnia.
2. Befizetés
A kiegészítő képzésés vizsga díját egy összegben kell teljesítenie banki utalással aképző intózmény
bankszámlaszámára. Az utalás során a ,,közlemény" rovatba be kell irnia az azonosítóját.
3. Elméleti ismeretek elsajátítása
A sikeres befizetésről e-maillren értesítéstkap, amely alapján eléri az e-tananyagot. Az e-tananyag elsajátítását
gombra kattintva végezheti el atiz kétdésbőlá1ló tesztet' Az elméleti ismeretek
követoen a
',Számonkérés''
elsajátítása akkor eredményes, ha a teszt tíz kérdésébőllegalább lratra helyes választ ad.
4. Gyakorlati képzés
Gyakorlati képzésenvaló részvétel feltétele az e+ananyag eredményes teljesítése.A gyakorlati képzésre a
képzti intézményáltal kijelölt időpontban és helyszínen kerül sor. A gyakorlati képzésről távollét nem

'

5.

engedélyezhető.

Vizsga
A vizsga szóbelí

és gyakorlati vizsgatcvókenységből á1l. A vizsga akkor eredményes, ha mind a szóbeli és
mind a gyakorlati vizsgarészből - ktilön-ktilön - legalább 5l%-ot ért el. A vizsga időpontját és helyszínéta
képző intézmóny jelöli ki' A vizsgát eredményesen teljcsítők részére,,Tanúsítvány'' kerül kiállításra.

Regisztrácíót követően :
A képzésés vizsga díj befizetésének módja és a számla kiállítása:
A kiegészÍtő képzésés vizsga dija: 6765,- Ft., amelyet egy tisszegben kell ánitalni aképzíjintézmény
bankszámlaszámára.

A kedvezményezeff neve: Szegedi Rendészeti Szakgimnázium (rövidíwe: SZRSZG)
Számlaszám: 10028007-00282675-00000000
Kérjüko hogy az átutalás közleményébe az alábbiakat tüntesse fel:
. a regisztrációkor kapott felhasarálói azonosítót (rragy ,,R'' betű és hat számjegy' például: R000000)

e

szak1eriiletét (p1' vadasz, erdész' halőr' meztiőr, stb')
Az utalásról aszámlátaképzo intózmény fogja kiállítani és ÖnhoZ,vagy munkáltatójához eljuttatni.
FolYTos! Kérjük, hogy csoportos átutalás esetétr aképzőintézménycknck (e-mailcn) küldjék meg azutalás bizonylatát,
illetve a nóvsort és számlázási címcket az azonositás érdekében.
Öltözet, Í'elszerelés
A gyakorlati képzésre és vizsgára lehetőleg abban az őltózetben jelenjen meg, amelyben a szolgálati feladatait is
ellátja (formaruhában és felszereléssel) a realisáikus, valósághű gyakorlás érdekében.A kicgészítiiképzéshez
szükséges gyakorló eszközöket, kényszerítö eszktjzókct. illetve egyéb eszközöket aképzó intézmény biztositja.

Jogszabályok:

.

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységértll,valamint egyes törvényeknek az

.

iskolakenilós elleni fcllópést biztosító módosításáról szóló ;t1i-rri-d. XX._<lr:''_'tl:
a rettdészeti feladatokat ellátó szemé-lyek, a segédfelügyelők' valamint a személy- és vagyonőrök képzésétől

o

s v t zs gÍntatás áról szól ó i:I.]J]*i*: .'{', ! t i*
B}l-:Jtl!:L.'!
".:
a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalrnazhatő kényszerítoeszköztik
igénylésének,átvételének és visszavételénekszabályairól' a térjtésmódjáról, a kényszerítő eszközök típusaira.
é

fqtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes
szabál yokról szól ó $,]t! l.-i''iJ l. ;.!, .i }i rÉil]j&:ii1
A tanuláshoz és vizsgához sok sikert kívánunk, bízva abban, hogy a képzéssorán olyan rij és hasznos elméleti és

gyakorlati ismeretekre tesz szerto amelyek a mindennapi szolgálatellátását, intézkedéseinekvégrehajtását
megkiinnyítiko hatékonyabbá és eredményesebbé teszik !

