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Általános tájékoztató a szaktanfolyamról
A képzésben résztvevőkkel a felnőttképzési törvény előírásainak megfelelően képzési szerződést
kötünk. Hiányzás a képzésről csak igazoltan, a tanfolyam kontakt-óraszámának max. 20%-a (20 óra)
lehet. Igazolt hiányzásnak tekintendő a szolgálati okból történő visszavezénylés, az idézésen való
megjelenés, a betegség és a szabadság is. Igazolatlan hiányzás nem megengedett. A hiányzás mértéke
amennyiben meghaladja a 20%-ot, úgy vizsgára nem bocsájtható, a tanfolyamot ismételni kell.
A tanfolyam kezdetén előzetes tudás felmérésére kerül sor, írásbeli szintfelmérő feladatsor
megoldásával. Felkészülési kérdéssor és szakirodalomi jegyzék megtalálható www.szrszki.hu
honlapunk képzési részében, a szaktanfolyami képzésnél.
A képzés ideje alatt a meghatározott viselet: 10 M gyakorló. Minden nap 7 20- kor állománysorakozón
vesznek részt az alakuló téren és az iskola Házirendje a szaktanfolyami képzésben részesülőkre is
vonatkozik.
Az iskolában az önvédelmi vagy szolgálati fegyverek tárolására nincs mód, az összevonásokra
fegyverzetet ne hozzanak. Füzetet és tollat hozzanak magukkal.
A beiskolázó területi szervnél szakmai gyakorlaton vesznek részt, ahol meghatározott feladatokat kell
végrehajtani.
A szaktanfolyam záróvizsga előtt meghatározott időre be kell beküldeni a teljesített gyakorlatról szóló
igazoló lapot, valamint a záróvizsga részét képező, a gyakorlaton elkészített írásbeli dokumentációs
dossziét.
A záróvizsga vizsgafeladatai:
1. A leadott írásbeli dokumentáció bemutatása, az azzal kapcsolatos kérdések
megválaszolása
2. A vizsgán húzott gyakorlati tétel alapján komplex bűnügyi rendőri intézkedések,
büntetőeljárások kényszerintézkedések, nyomozási cselekmények, bizonyítási eljárások
végrehajtása vizsgahelyszínen, amely során lemérhető a vizsgázó büntetőjogi és
büntetőeljárás jogi ismeretinek gyakorlatban történő alkalmazásának készsége,
kommunikációja, kriminalisztikai ajánlások alapján a szakmai, taktikai fogásokból való
felkészültsége.
Az eredményes vizsga elismeréseként az iskola Tanúsítványt állít ki, Az értékelés háromfokozatú:
- kiválóan megfelelt
- megfelelt
- nem megfelelt
Sikertelen vizsga esetén egy alkalommal javítóvizsgán vehet részt a vizsgázó, amennyiben ott is
sikertelen a vizsga, akkor a teljes képzést ismételnie kell.
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