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TÁJÉKOZTATÁS ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉSRŐL 
BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEKBŐL ÉS TÖRTÉNELEMBŐL 

 

A Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola az első iskolák között volt, aki 1997-ben bevezette 
helyi tantervébe a belügyi rendészeti ismeretek komplex tantárgyat. Azóta megváltozott a 
jogszabályi környezet, az érettségi vizsgaszabályzat, az egyetemi-főiskolai felvételi rendszer. 

Iskolánkban a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat országosan is elismert szinten oktatjuk, 
melynek eredményeként számos kimagasló versenyeredményt értek el tanulóink. Az elmúlt 10 
évben nagyon sok fiatal választotta tanulóink közül a belügyi pályát, melyre iskolánkban alapos 
felkészítést kapott. 

Tudjuk, hogy sok olyan rendőr tiszthelyettes van állományban, aki rátermettségét már bizonyította, 
ambíciózus és továbbtanulna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, de 
eddigi gyengébb érettségi vagy felvételi eredménye ezt nem tette lehetővé. 

2005. óta gyökeresen megváltozott az érettségi – felvételi rendszer, mely új esélyt adhat ezeknek az 
embereknek. A Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola ebben ajánlja fel most segítségét. 

Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező rendőröknek lehetőségük van ismétlő, kiegészítő érettségi 
vizsgát tenni azokból a tantárgyakból, melyet a Rendőrtiszti Főiskola felvételi tárgyként megjelöl. 

 

Ezek közé bekerült a belügyi rendészeti ismeretek tantárgy is (melyből 2010-től emelt szinten is 
tehet érettségi vizsgát) – a történelem, matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyak mellé –, 
mely új esélyt adhat a felvételizni kívánó rendőröknek. 

A középszintű érettségi vizsga megfelel a hagyományos érettséginek, az emelt szintű vizsga letétele esetén 
pedig – legalább 45 %-os teljesítmény esetén – 50 plusz pont kapható. 

A felvételi pontok számításához a fent felsoroltak közül kettő tantárgy érettségi eredményét kell 
megjelölni, az érettségi vizsga időpontjától függetlenül. 

A Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola vállalja, hogy érettségi vizsgára való felkészítő 
tanfolyamot tart belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból. 

 



 

Tudnivalók a tanfolyamról: 

Kezdés:  2014. március 1. (szombat) 9:00 óra 

A tanfolyam időtartama: 8 alkalom * 3 óra = 24 óra 

A tanfolyam díja:  30.000 Ft 

  A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul. 

Jelentkezés határideje: 2014. február 14. (péntek) 

   (a jelentkezést megelőzően telefonon vagy e-mailen időpontot kell egyeztetni Kapás 
Eszterrel) 

Jelentkezés módja: írásban, a mellékelt jelentkezési lapon (mely tetszőleges számban 
sokszorosítható vagy letölthető a www.bereczki-baja.hu honlapról) 

Díjfizetés:  a jelentkezéskor személyesen kell az összeg 50 %-át befizetni 

  a hátralévő összeget április 15-ig kell befizetni 

Oktatási segédanyag: belügyi rendészeti ismeretekből biztosítjuk 

Helyszín:  Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola 

  6500 Baja, Szent Antal u. 96. 

 
Érettségi vizsga 

A Bereczki Máté Szakképző Iskola vállalja, hogy a tanfolyamon részt vettek érettségi vizsgára való 
jelentkezését befogadja és az intézményben tehetnek középszintű érettségi vizsgát a jelöltek. 

Az érettségi vizsgára és felsőoktatási intézménybe való jelentkezés határideje 2014. február 14. 
(péntek). A jelentkezéshez előzetes egyeztetés szükséges. 

(Felsőoktatási intézménybe való jelentkezés határideje: 2014. február 15.) 

Érettségi vizsgára való jelentkezés módja: személyesen, az iskolában, a vizsgadíj befizetésével. 

Az érettségi vizsgára való jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat hozza magával: 
- személyi igazolvány 
- lakcímkártya 
- érettségi bizonyítvány 
- középiskolai bizonyítvány 
- tanulóazonosító szám (ha van!) 

A középszintű érettségi vizsga díjai: 
 belügyi rendészeti ismeretek 15.000 Ft 

Az emelt szintű érettségi vizsga díjai: 
 belügyi rendészeti ismeretek 25.000 Ft 

 
Információ kérhető: Kapás Eszter igazgatóhelyettestől 
  elérhetőségei: 06-70/372-5888 kapas.eszter@gmail.com 

Baja, 2014. január 20.. 

 Horváth László 
 igazgató 


